Nekem személy szerint jól telt, minden nagyon tetszett, olyan más volt ott, jó volt kimuozdulni a szürke
hétköznapokból ☺. Igazi élmény, óriási lehetőség, sosem fogom elfelejteni.
Bakos Emőke
Az irországi utazás számomra egy óriási lehetőség volt. Szakmailag sok új dolgot tanultam, amit máshol
nem igazán tudtam elsajátitani. Emelett gyönyörű helyeken jártam és a szines és látványos kirándulások
által megismerhettem Irország kulturáját és történetét.
Timár Kinga
Az irországi kirándulásunk nagyon jól telt. Rengeteg új tapasztalatott szereztem és sok új embert
ismertem meg akik közül sokkal most is tartjuk a kapcsolatot. Hihetetlen élmény volt. Köszönöm szépen
a lehetőséget.
Domokos Livia
Szerintem ez a pályazat nagy lehetőség volt számomra, jobban megtanultam az angol nyelvet és
emberekkel ismerkedtem. Nagyon jól telt a két hét. Tetszett a város és a Dunnes Stores, ahol szakmai
gyakorlaton voltunk. Minden más volt Irországban, és ez egy felejthetetlen emlék lesz számomra ☺.
Szabó Szidónia
Ez a kirándulás hihetetlenül nagy élmény volt számomra, sok tapasztalatott gyűjtöttem ez az idő alatt,
sok mindent láttam és tapasztaltam, egyszerűen jó volt, megérte oda elmenni.
Gergely Dalma
Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer maglátom az életben Észak-Irországot is. Nagyon örültem,
hogy résztvehettem és büszke vagyok arra, hogy ezeket a tanulásommal tudtam elérni. Jól éreztem
magam, felejhetetelen elmékekeben volt részem ☺.
Gál Zsófia
Ez a két hét számomra egy felejthetettlen élmény marad. Nagyon boldog voltam, hogy elmehettem ☺.
Sok új dolgot tanultam és tapasztalatott szereztem . Nagyon tetszett odakint, sok új dologgal
találkoztam . Végül sirva búcsuzkodtunk mikor haza kellett jönni. Köszönöm a lehetőséget.
Demeter Katalin
Véleményem szerint életem egyik legjobb döntése volt, hogy jelentkeztem erre a pályázatra. Írországban
minden sokkal jobban tetszett nekem mint itthon, például az emberek viselkedése. Szerintem kedves és
intelligens emberek élnek ott. Nagyon tetszettek a kirándulások, a gyakorlat is nagyon jól meg volt
szervezve. Szabadidőmben sem unatkoztam, sok helyet láthattam és megismerhettem.
Péter Szidónia
Nekem nagyon tetszett és sok tapasztalatot kaptam. Megismertem egy teljesen más és számomra új
kultúrát, betekintést nyertem más emberek hétköznapjaiba. Nagyon örülök, hogy eljutottam ide!
Szávuj Ágnes-Bernadett
Szerintem nagyszerű kis tanító jellegű kirándulás volt és persze szórakozásban sem volt hiány. Ez a két
hét alatt nagyon megkedveltük a másféle környezetet, az embereket és a munkát. Köszönetet szeretnék
mondani Cseke Zsuzsánna és Kedves Mónika tanárnőknek, hogy ezt a lehetőséget megteremtették
számunkra.
Ladó Károly

Minden nagyon jó volt.
Szőcs Szabolcs

Személy szerint életemnek egyik forduló pontja volt ez az egész utazás. Sok tapasztalatot szereztem, és
világot láttam. Kár lett volna kihagyni, mert lehet, hogy többet soha nem jutok el oda. Nagyon sok
élményem van. Ez által ambíciót kaptam a nyelvtanulásra.
Csiszér Anita
Számomra ez az írországi út sok tapasztalatszerzéssel járt, sok mindent megtanulhattam, aminek
hasznát fogom venni a későbbiekben is. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség volt mindannyiunk
számára. Tele volt érdekességekkel, így sosem unatkoztunk. Nagyon örülök, hogy részt vehettem, jó
lenne, ha lennének még ehez hasonló lehetőségek.
Szabó Henrietta

Nekem nagyon jól telt, sokat tanultam ami hasznos lesz az életem során, és örvendek hogy az egész
pályázatba részt vehettem.
Kelemen Ervin

