Erasmus Találkozó DiákSzemmel

A BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziumának tanulóiként, 2019. március 22-29. között
lehetőségünk nyílt arra, hogy a DTSE C5 bukaresti találkozóján képviseljük iskolánkat.
A programról tanáraink tájékoztattak bennünket. Jelentkezési lapunkat beadtuk, a pályázatot
sikeresen elnyertük. Az utat oda-vissza repülőgéppel tettük meg.
Megérkezésünk után az első napon találkoztunk a vendéglátó román diákokkal.
A találkozó első napján bemutattuk iskolánkat, Budapest, Országunkat. Ezt a feladatot minden ország
többé-kevésbé teljesítette. A programban 6 ország vett részt: Olaszország, Spanyolország, Csehország,
Ausztria, Románia és Magyarország.
A résztvevő országok közül csehországi diáktársainkkal alakítottunk ki jó baráti viszonyt.
A prezentációk után meglátogattuk a „BVB Headquarters”-t, ahol a pénzügyről előadást tartottak, de
sajnos azt nem értettük, mivel román nyelven prezentáltak. Ezután a pénzüggyel kapcsolatos
programokat csináltunk, mivel Romániában azon a héten „Global Money Week event „ volt.
Késő délután kaptunk szabadidőt, ahol a befogadó diáktársainkkal felfedezhettük Bukarest
nevezetességeit.
A második nap WorkShop-ok voltak, ahol különböző témákban fejthettük ki véleményünket,
pl.marketing terv pénzünk gyarapodásáról, és ezután bemutattuk a „Elevator pitch” videónkat, ami
egy applikációról szólt. Ebéd után ellátogattunk a Piscu School-ba, ahol megismerkedhettünk Románia
kultúrájával.
Harmadik nap meglátogattuk a National Village Múzemumot, amely a korabeli életet, népviseletet,
szokásokat mutatta be testközelből és ez a város szívében található.
Negyedik nap kiránduláson vettünk részt a Duna-Delta torkolatánál. Bukarestből indultunk, 5 órás
utazás után megérkeztünk a kikötőbe, ahol a hajón már várt ránk.
A hajóút nagyon élvezetes és emlékezetes volt, habár nagyon elfáradtunk a korai kelés és a sok
utazásba.
Utolsó napon találkoztunk a többi ország diákjaival egy fakultatív program keretén belül.
Később tanárainkkal elmentünk egy elegáns étterembe vacsorázni, hogy megkoronázzuk romániai
utunkat. Az étteremben megkóstolhattuk Románia egyik tradicionális ételét, a mitchet.
Összegezve az Erasmus programot, nagyon jó tapasztalatszerzési lehetőség volt, rengeteg szakmai
prezentáción és előadáson vettünk részt, melyek hasznosnak bizonyultak.
Maga a társaság, a hangulat fantasztikus volt. Jól tudtuk gyakorolni angol nyelvet.
Résztvevő diákok: Fehér Roland 13 Log1, Vidra Alexandra 14 Pü, Mócsai Henriett14 I

