
Erasmus+ szakmai gyakorlaton Torinóban 

 

Izgalmas, fordulatos tanév volt az idei, sok érdekes eseménnyel. Számunkra a legfontosabb mégis egy 

hónapos szakmai gyakorlatunk volt. Iskolánkból négy csoport utazhatott ki Olaszországba, két csoport 

ősszel, kettő kora tavasszal. Mi kilencen (Blöszel Eszter, Csitári Nóra, Józsa Balázs, Pajlovics Fanni, 

Rekedt-Nagy Réka, Szabó Dominik, Szőke Anna, Tóth Barbara, Bánki Horváth Mihály) Torinóban 

töltöttük a közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat gyakorlatát szakmai partnerünknél, az 

Euroform nevű projektcégnél és kisebb, helybeli olasz vállalkozásoknál.  

A tanulásnak csak egyik lehetséges módja az iskolai képzés (ezt nevezzük formális tanulásnak), legalább 

ilyen fontos a nem- formális tudás (például szakmai ismeretek megszerzése egy vállalatnál) és az 

informális tudás (készségek, képességek fejlődése, saját ügyesedésünk mindennapi szituációk során) 

is. Az olaszországi gyakorlat a két utóbbi forma fejlesztésére volt kiváló lehetőség.  

Kénytelenek voltunk a mindennapi kommunikációban idegen nyelvet használni, angolul, németül, 

olaszul megértetni magunkat. Bele kellett illeszkednünk egy a miénknél sokkal hatékonyabban 

működő, végletekig tökéletesített munkakultúrába. El kellett lesnünk az itt használt korszerű 

vállalatszervezési, logisztikai, kommunikációs és marketing fogásokat. Meg kellett tanulnunk idegen 

helyen élni, kicsit önállóvá, felnőttebb válni. Sikerült. Bátrabban, okosabban, vagányabban, összetartó 

csapatként értünk haza.  

Beszippantott minket Észak-Olaszország folyton lüktető, izgalmas ipari központja Torino. A majdnem 

milliós nagyváros nemcsak a Fiattal, a Juventussal, a csokoládéval és kávéval, ezernyi kisebb olasz 

cégével nyűgözött le minket, hanem pezsgő utcáival, gazdag kulturális életével is. 

Köszönjük az olasz szervezőknek, hogy a szakmai programok után hagytak nekünk elég időt a város és 

környéke felfedezésére is. Mi pedig igyekeztünk mindent megnézni, megtapasztalni. Elzarándokoltunk 

Kossuth száműzetése helyére, megcsodáltuk a királyi palota, az egyiptomi és a távol-keleti múzeumok 

kincseit, sajnáltuk, hogy éppen nem láthatjuk a torinói leplet, elvonatoztunk Milánóba és megnéztük a 

Dómot és a Viktor Emmánuel Galériát (a világ első plázáját), sétáltunk a kora tavasszal is gyönyörű 

Ligur-tenger partján. 

Hatalmas élmény volt. Élveztük minden percét és bármikor fejest ugranánk egy újabb kalandba. 

Köszönjük a Közgének és Dr. Fekete Boglárka programkoordinátornak ezt a rendkívüli lehetőséget!  

Bánki Horváth Mihály 

gyakorlati oktatásvezető 


