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Beszámoló

Idén  tavasszal  egyhetes  részképzésen  vettem  részt  Csehországban  az
ATHENS  program keretében.  A  program célja  az,  hogy  a  résztvevő  európai
egyetemek  hallgatóinak lehetőséget nyújtson más országban tanulni egy hétig.
Ezzel  a  lehetőséggel  az  egyetemünk  honlapján  találkoztam először,  majd  a
számomra megfelelő kurzus kiválasztása után rögtön jelentkeztem is rá.

Március  10-én  péntek  reggel  indultam útnak,  majd  a  körülbelül  hét  órás
buszút után érkeztem meg Prágába. Szerencsére a szállásom, amelyet a prágai
egyetem  szervezett  meg  számomra,  pár  percnyi  sétára  volt  a
buszpályaudvartól, így megtalálása sem okozott problémát. A szálláson hamar
megismerkedtem más a programban résztvevő hallgatókkal, akikkel még aznap
beiktattunk egy éjszakai városnézést.

Másnap  szervezett  gyülekező  volt  az  egyetem  előtt,  ahonnan  indulva
idegenvezetők  mutatták  be  nekünk  Prágát.  Ez  a  program  előkészítette  a
vasárnapra tervezett csapatjátékot, melynek lényege az volt, hogy különböző
feladatokat oldjunk meg szerte a városban. A hétvége célja  az volt,  hogy a
hallgatók  megismerjék  egymást  és  Prága  városát,  ezeknek  pedig
maradéktalanul eleget tett, emlékezetes két nap volt számomra.

A  hétvégi  programok  után  hétfőn  megkezdődött  maga  a  képzés,  mely
pénteken egy vizsgával zárult. Az tanítás reggel kilenc órától délután négy óráig
tartott  egy  nap.  A  hét  során  összesen  hat  oktató  tartott  nekünk  órákat,
mindegyikük más témát feldolgozva a kurzuson témáján belül.  Számomra a
legemlékezetesebb  nap  a  szerdai  volt,  amikor  négy  fős  csoportokban
dolgoztunk egész nap, majd a nap végén egy prezentációban mutattuk be a
munkánkat a többi csoport előtt. A pénteki vizsga a BME-n megszokott típusú
számonkérés volt, lefedte a képzés anyagát, így nem okozott meglepetést. A
kurzus  teljesítéséről  szóló  okleveleinket  a  pénteki  búcsú  vacsorán  adták  át
nekünk.

Összefoglalva az ATHENS programba való jelentkezésem nagyon jó döntés
volt,  egy  tanulmányilag  értékes  kurzuson  vehettem részt,  fejleszthettem az
angol  nyelvtudásom,  és  végül,  de  nem  utolsósorban  megismerkedhettem
Prágával, valamint a programban résztvevő más országból érkező hallgatókkal.

Szeretném megköszönni a Heller Farkas Alapítványnak a támogatását, amiért
fedezte  a  szállásköltségemet,  ezzel  megteremtve  nekem  a  lehetőséget  a
kurzuson való részvételhez.


