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Utazás előtti hónapok: 
 Minden nagyon hirtelen történt lehetőséget kaptunk két hét szakmai 
gyakorlatra egy csodálatos utazással egybekötve Észak – Írországba a Leonardo 
da Vinci pályázat keretén belül. Sajnos csak 14 - en vehettünk részt az 
osztályunkból (X.B.), eleget téve különböző próbatételeknek – pl: önéletrajz, 
szándéknyilatkozat, teszt (Londonderry – ről) írása, valamint interjún kellett részt 
vennünk. A válogatásnál figyelembe vette a bizottság az angol médiánkat, a 
magaviseleti jegyünket és a szakmai tantárgyak átlagát.  
Utazás: 
 Észak – Írországi tartózkodásunk utazással kezdődött. Csíkszeredából 
október 13 – án reggel korán autóbusszal Bukarestbe indultunk. Két repülővel is 
utaztunk, az első München - ig míg a második Dublin – ig vitt. Újabb három órás 
buszozás után megérkeztünk Londonderry – be.  
Szakmai gyakorlatunk: 
 Öt különböző egységben voltunk beosztva a következőképpen:  

� Debenhams: Bakos Emőke, Csiszer Anita, Gergely Dalma, Szabó 
Henrietta, Szávuj Ágnes. 

� Dunnes Store: Demeter Katalin, Szabó Szidónia. 
� Centra: Domokos Lívia, Gál Zsófia. 
� Semichem: Péter Szidónia, Timár Kinga 
� Curry`s – PC World: Kelemen Ervin, Ladó Károly, Szőcs Szabolcs. 

A napi hat óra gyakorlat alatt betekintést kaptunk az Észak – Írországi 
gazdasági egységek napi teendőibe, mint pl: 

� Áruátvétel 
� Árazás 
� Akciós termékek állványokra helyezése 
� Akciós reklámtáblák kifüggesztése 
� Ruhák összefogása speciális gépek segítségével  
� Bábuk öltöztetése 
� Biztonsági kódok elhelyezése különböző termékeken 
� Portalanítás  

Délutánok és hétvégék: 
 A gyakorlat után angol órára mentünk a North West Academy – hez. Az 
angol órát követően a Cheers nevű étteremben vacsoráztunk. Vacsora után 
érdekes tevékenységek vártak ránk: body combat, salsa, ír tánc, bowling, mozi 
és séta a városban. Hétvégéken kirándulni mentünk az Óriások Útjához (Giant`s 
Causeway), Dunseverick kastélyhoz, Downhill Demesne – hez, Family Village – 
hez és a Glenweagh Nemzeti Parkhoz. A maradék időt városnézéssel, 



sétálással, töltöttük. A szabadidős tevékenységek nagyon jól teltek mindenki 
számára, érdekesnek bizonyultak. 
Hazautazásunk: 
 Korán keléssel kezdődött, majd újból busszal mentünk Dublin – ig, utána 
repülővel Frankfurtba, ahol négy és fél órát vártunk míg ismét repülőre 
szállhattunk. Épségben megérkeztünk Bukarestbe, ahonnan busszal mentünk 
Csíkszeredába, ahova hajnalba érkeztünk. 
 
 
 
 Minden nagyon tökéletes volt, örülünk, hogy részt vehettünk egy nem 
mindennapi lehetőségben. Köszönjük Cseke Zsuzsanna és Kedves Mónika 
tanárnőnek a sok türelmet, az odafigyelést és a gondoskodást.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bakos Emőke 
Gál Zsófia 

  

    
    


