ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ KÜLFÖLDI GYAKORLATOKRÓL
Fontos információk a kiutazáshoz és a felkészüléshez
TANULMÁNY
Amennyiben bármilyen tanulási nehézséggel rendelkezik, az arról való igazolást köteles bemutatni,
amennyiben az iskolába való beiratkozása óta ez MEGVÁLTOZOTT.
A kötelező nyári gyakorlatot a külföldi gyakorlat helyettesíti, ennek egyeztetése és kérelmezése a helyi
gyakorlati oktatásvezetőn keresztül történik.
ORVOSI ELLÁTÁS, BIZTOSÍTÁS
A tanulókra teljes körű felelősségbiztosítást kötünk, mely minden felmerülő orvosi ellátási költséget
fedez. Külön biztosítás kötése nem szükséges. A biztosító semmilyen esetben nem téríti meg azon
balesetek költségék, amik előtt a biztosított alkoholt fogyasztott.
A diákok és a kísérő részére is EUB praktikum 30 biztosítást kötünk.
SZABADIDŐS PROGRAMOK
A diákok a szabad idejükben szabadidős programokon vesznek részt, egyes gyakorlatok esetében
szervezetten, egyes gyakorlatok esetében ezt önállóan kell, hogy megszervezzék. A szabadidős
programok alatt is érvényes a helyi házirend.
NYELVTUDÁS
A program munkanyelve angol, Németország és Ausztria esetében német, ehhez feltétlenül szükséges
az adott nyelv előzetes ismerete.
Az Erasmus+ által készített online nyelvi felkészítőn a tanulónak kötelező gyakorolni, abban legalább 30
óra gyakorlást végeznie. Az ehhez kapcsolódó bemeneti és kimeneti tesztet kötelező elkészíteni.
www.erasmusplusols.eu
A nyelvi felkészülés elvárás a tanulóktól, különös tekintettel a szakmai szókincsre, melyet az adott
gyakorlatnak megfelelően kötelesek megtanulni.
Javasoljuk a diákoknak az alábbi felületen való regisztrációt és nyelvgyakorlást:
www.duolingo.com
Figyelem, a fenti oldal több nyelven elérhető és SNI-s tanulók számára is kiválóan működik.
LAPTOP, INTERNET, TELEFON
A szállás területén wifi biztosított. Javasoljuk, hogyha rendelkezésre áll, a tanulók okostelefont, vagy
tablet-et, vagy ha lehetőségük van laptopot hozzanak magukkal. Kérjük, hogy csak a program miatt ne
vegyenek ilyen eszközöket a tanulónak, csak akkor hozzanak, ha amúgy is rendelkeznek vele.
2017. június 15-től megszűnt a roaming díj az EU-n belül, ami azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a
telefonok ugyanúgy működnek, mintha itthon használnánk, nincs plusz kapcsolási díj, a mobilinternet is
ugyanúgy működik a méltányos használat erejéig, érdemes a szolgáltatót felkeresni és megkérdezni a
pontos feltételeket.
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REPÜLŐTÉR
http://www.bud.hu/utazas/indulas_elott/poggyasz
Kérjük mindenki tájékozódjon a feladható csomag és a kézipoggyász méreteiről, mely utanként lehet
eltérő.
Minden tanuló az utazás előtt megkapja a repülőjegyét vagy a beszállókártyáját, mellyel az adott repülőtér
(2A vagy 2B terminál) check in pultjához kell menni, ahol a nagy bőröndöket fel kell adni.
A repülőgép indulása előtt kérjük, hogy minimum 2 órával előbb legyenek kint.
A repülőtéren a parkolás költséges, kérjük ne a fenti, hanem a lenti részen parkoljanak, ahol jelentősen
olcsóbb a parkolási díj. A repülőtéren gépjárművel ingyenesen 5 percet lehet tartózkodni.
Tömegközlekedés: 100 E – Deák Ferenc térről vagy 200E busz Kőbánya Kispestről.
SZÜLŐI KAPCSOLATTARTÁS
Kérjük a szülőket, hogy a tanulókat a gyakorlat időtartama alatt ne látogassák meg. Egy külföldön lévő
csoportnak nem tesz jót, ha akár egy diákot is meglátogatnak a szülei, ezzel féltékenységet,
ellenérzéseket válthatnak ki a többi tanulóból.
Amennyiben olyan családi betegség, esetleg haláleset történik, kérjük, hogy először mindenképpen a
kísérőket/csoportvezető tanárt hívják fel, hogy lelki támaszt tudjunk nyújtani a tanulónak és segíteni ennek
feldolgozásában.
MUNKANAPLÓ
A tanulók kötelesek minden nap gyakorlati naplót írni, melyről egy példányt mellékelünk Önöknek. Kérjük
a tanulóval beszéljék át, esetleg írjanak meg egy példát.
A munkanaplón kívül minden héten kötelesek a tanulók egy heti kultúrális és szakmai beszámolót
készíteni, egy-egy képpel. Ennek egy új, tanult dolog leírását kell tartalmaznia egy általuk készített képpel.
MAGATARTÁS
A gyakorlat teljes időtartama alatt szigorúan tilos:









alkoholfogyasztás
drogfogyasztás
dohányzás 18 év alatt
verekedés
lopás
rongálás
munkamegtagadás
a kísérőnek ellentmondani

A fegyelmezetlen magatartás a programból való kizárást vonhat maga után.
UTAZÁS LEMONDÁSA

Az utazást lemondani csak abban az esetben lehet, ha a diák utazásképtelenségét orvosi igazolással
tudja alátámasztani.
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MIT KELL HOZNI?
Kérjük vegyék figyelembe, hogy a listán szereplő
ruhák, kozmetikumok és egyéb dolgok nem
kötelezőek, de erősen ajánlottak.
Az iratok minden esetben kötelezőek.
Ruhák:

Iratok :


















Személyi igazolvány

 Eu kártya






Készpénz (EUR)
lakcímkártya
adókártya
bankkártya
diákigazolvány – EU-s állampolgároknak
minden EU-s országban jár a
diákkedvezmény

Egyéb :











övtáska
füzet, toll
fülhallgató
esernyő
hajszárító
szendvics az útra
c vitamin
magnézium
fájdalomcsillapító
nyakba-akasztó - kulcsoknak

hosszú nadrág
rövid nadrág
ing
melegítő
papucs – szobapapucs
strandpapucs
sportcipő
munkaruha + aláöltözet
alsónemű
zokni
póló
széldzseki
sapka
pizsama
fürdőnadrág/fürdőruha

Kozmetikumok:
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borotva
tusfürdő
manikűr készlet
dezodor
fogkrém, fogkefe

Európai Egészségbiztosítási Kártya – kiváltása mindenkinek kötelező!!!
A Kártya igénylése
A Kártyát a járási hivatal a megye egész területére kiterjedő illetékességgel állítja ki, és kiadása
térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen
esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő.
A Kártya a járási hivatalnál személyesen, vagy meghatalmazott útján - kiskorúak esetén a
törvényes képviselő közreműködésével - igényelhető.
A Kártya kiadásához szükséges igazolások:



Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazolvány, – új személyi igazolvány
esetén lakcímkártya is),
TAJ számot igazoló okmány,
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