Alternatív gyakornoki program
Mennyiben segítette elő a gyakorlat későbbi pályatervezésed (miről szól ez a
szakterület, mennyire vonzó számodra)?
A meglévő szakmai tapasztalataimat a versenyszféra mellett a nonprofit szektoréival is bővítette
Rálátást szereztem arra, hogy hogyan is működnek a különböző dokumentumokkal foglalkozó
munkafolyamatok, amelyeket a jövőben képes leszek újra alkalmazni.
A külföldiekkel való kapcsolattartás és beszélgetés segített nyitottabbá válni és jobban teremteni
kapcsolatokat
Művészettel szeretnék foglalkozni és az a kiállításokkal is összefügg. Tudom most már mik azok az
információk, amiket rá kell tennem egy katalógusra vagy meghívóra.
Azzal, hogy megismerkedhettem ezzel a területtel, közelebb kerültem ahhoz, merre is szeretnék
orientálódni a jövőm során. Tetszett ez a terület és úgy gondolom, van rá esély, hogy a jövőben is
hasonló dolgokkal foglakozzak majd.
Segített a szakdolgozat témám megtalálásában. Illetve betekintést adott egy esetleges munkahely
megismerésében.
A gyakorlat lehetővé tette, hogy jobban megismerjem a pályázatírás világát. A jövőben ezen a területen
tervezek elhelyezkedni, így mindenképp hasznos tapasztalatokkal gazdagodtam az elmúlt félévben a
gyakorlat során. Bizonyos szinten jó visszaigazolás is volt számomra arról, hogy ezen a pályán képzelem
el magam a jövőben.
Inkább szélesítette a látóköröm, minthogy befolyásolt volna a pályaterezésben. A gyakorlat magyar és
külföldi művészek képzőművészeti alkotásait egybe gyűjtő katalógusok rendszerezéséről szólt, mai
számomra - rajztanár szakos hallgatónak- sokat segített abba, hogy megismerkedjem kortárs művészek
alkotásaival. Maga a rendszerezés és dokumentálás, katalogizálás, egy olyan dolog volt, amit mindig is
ki akartam próbálni. Tanárként épp úgy szükségem lesz arra, hogy képes legyek adott pontok alapján
rendszert kialakítani s a gyakorlat ebben kiváló tapasztalt adott.
Megerősített abban, hogy merre szeretnék tovább menni. Elég tanácstalan voltam a félév elején, de a
gyakorlat után már látom, hogy nagyjából milyen területen szeretnék majd dolgozni és mivel szeretnék
foglalkozni.
A későbbiekben mindenképpen hasonló pályán szeretnék elhelyezkedni és rendezvényszervezéssel (is)
foglalkozni. Szeretnék olyan munkát, amely kreativitást igényel, és úgy érzem, ez a munka teljes
mértékben illeszkedik az elképzeléseimhez.
Mivel már korábban körvonalazódott bennem, hogy mit szeretnék csinálni a jövőben, ennek
megfelelően választottam ezt a gyakornoki programot. A gyakornoki munka így a pályatervezésemet
abban segítette, hogy megerősített abban, hogy mi az, ami igazán érdekel, és amivel szívesen
foglalkoznék.
Leginkább megerősítette az eddig szerzett tapasztalataimat, önbizalmamat, azt az irányvonalat,
melyen elindultam.
Segített eloszlatni a ködöt a pályatervezésem körül. Betekintést nyerhettem olyan háttérfeladatokba,
amelyekre nem is gondoltam korábban, hogy a munkakör része.
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Mennyire felelt meg a gyakorlat előzetes elvárásaidnak (feladatok
szakmaisága, jellege, idő- és feladat beosztás, mentor támogatása, hozzáállása,
munkádra vonatkozó visszajelzései)?
Előzetes elvárásaimnak a gyakorlat megfelelt. Változatos feladatok voltak, hol kreatív, hol
adminisztratív jellegűek. Az ott töltött időmet rugalmasan be tudtam osztani, így nem volt probléma
az óráim mellett elvégezni. Mentoraim nagyon segítőkészek voltak a gyakorlat során, bármi kérdésem,
problémám adódott bátran fordulhattam hozzájuk. Munkámról mindig kaptam visszajelzést is.
Nekem nagyon tetszett a feladat, amit az alternatív gyakornoki program keretén belül elláttam. A
mentor támogató volt, és a csapat is nagyon tetszett, az időt saját magunk oszthattuk be, nem volt
kötött munkaidő, ami számomra kedvező volt.
Mentor mindent megtett annak érdekében, hogy a munkámat minél hatékonyabban tudjam elvégezni.
Figyelembe vette egyedi igényeimet! A feladat időbeosztása is az óráimhoz volt igazodva, szakmai
szempontból mindenképp jó érzés volt, hogy olyan dokumentumokat láthattam és foghattam, ami
muzeális értékű. Mentor visszajelzései számomra mindenképp inspirálólag hatott.
A gyakorlati hely az elvárásaimnak teljes mértékben megfelelt. Egy civil szervezet pályázatírásával és
pályázatainak általános ügyvitelébe, elszámolásaiba akartam betekintést szerezni ezzel a gyakorlati
lehetősséggel, amit teljes mértékben sikerült is megkapnom. A kapott feladatok teljesen illeszkedtek
a meghirdetett pozícióra, az elvégzésükhöz szükséges időt teljes mértékben én határoztam meg, ami
így nagy szabadságot jelentett nekem a félév során. A befogadó helyen a mentorom rendkívül kedves
és segítőkész volt, kérdéseimmel nyugodtan fordulhattam hozzá, mindig rendelkezésemre állt, ha
elakadtam valamely feladatot illetően. Rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptam mind az elvégzett
feladatok, mind a hozzáállás, mind pedig a konkrét munkán kívüli dolgokkal kapcsolatban.
Teljesen. Jól együttműködtem a mentorommal és a többi gyakornokkal, és a feladatok beosztása és
szakmaisága is megfelelő volt.
A gyakorlat menetéről részletesen kaptunk információt még a program kezdete előtt, arról, hogy mire
számíthatunk, ami szinte teljes mértékben lefedte azt, amit később ténylegesen végeztünk a gyakorlat
során. Így semmi olyan torz elvárásom nem volt a gyakorlat felé, ugyanis pontosan tudtam, hogy mire
vállalkozom.
Teljes mértékben megfelelt, mivel sok tapasztalatra tettem szert. Mentoraimra mindig számíthattam,
pozitív és közvetlen személyiségük motivációt adott a munkám elvégzése során.
Olyannak tapasztaltam, amilyennek elképzeltem, persze rengeteg újat is mutatott. A feladatok
relevánsak, életszerűek voltak. Mentorom támogató, segítőkész.
Teljes mértékben elégedett voltam, nagyon sok mindent tanulhattam a katalogizálás során mind
művészekről, mind kiállításhelyszínekről. Mentorunk mindig segített, ha valami gondunk akadt,
rendkívül kedves és lelkesítő volt a hozzáállása.
Teljes mértékben megfelelt az elvárásaimnak. A feladat könnyen megoldható volt, időbeosztás is
remek volt és sok támogatást kaptunk a mentortól.
Minden szuperül működött. Az elvégzendő feladat már az elején jól el lett magyarázva. Ha valamit
mégsem értettünk a tanárnő elérhető volt. Az időnket is jól betudtuk osztani.
A gyakorlat teljesen megfelelt előzetes elvárásaimnak. Az órarendemhez alkalmazkodva tudtuk össze
állítani közösen a beosztásomat, és bármikor rugalmasan változtatni tudtam azt. Ha kérdésem volt a
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munkával kapcsolatban, szívesen fordultam segítségért az ott dolgozókhoz, akik mindenben kielégítő
választ és segítséget kaptam. A munkaidőt jó hangulatban töltöttem minden alkalommal. Különböző
jellegű feladatokat kaptam, ezért több mindenben kipróbálhattam magam. Egy-egy munka elvégzése
után mindig dicséretet kaptam.
Úgy érzem, számomra kiváló lehetőség volt a gyakorlat, hiszen beleláthattam a rendezvények
lebonyolításába. A gyakorlat rugalmas volt, illeszkedett az órarendemhez.
Teljes mértékben megfelelt az elvárásaimnak, sőt még hasznosabb is volt, mint amit elképzeltem.
Pontosan olyan volt, mint amire számítottam. A feladat érdekes volt és szívesen folytatnám a
következő félévben is. A mentor nagyon segítőkész volt és mindig elérthető.
Megtanultam csapatban dolgozni, ami a szakterületemen hasznos lesz. Továbbá megtanultam képet
szerkeszteni, ami hatalmas tudás a mai világban. Megtanultam az embereket elemezni, és úgy gyártani
nekik tartalmat, hogy a lehető legsikeresebb legyen.
Az alternatív gyakornoki program felül is múlta az előzetes elvárásaimat, hiszen sokkal inkább
adminisztratív jellegű munkára számítottam. Ezzel szemben viszont többször élhettem ki a
kreativitásomat cikkírásban és képszerkesztésben is. A feladatok szakmaiságával meg voltam elégedve.
Az időmet sikerült mindig megfelelően beosztani, kellő feladatot kaptam, hogy elfoglaljam magamat a
4 órára. Ha kérdésem volt, a mentorom mindenben segített és támogatott. Gyakran szabad teret adott
a saját elképzeléseimnek, és pozitívak voltak a visszajelzései.
_______________________

Milyen kompetenciákra tettél szert, melyeket a jövőben is hasznosítani tudsz?
A gyakorlat során fejleszteni tudtam problémamegoldó képességemet, kommunikációs készségemet,
valamint a pályázatokkal kapcsolatosan nagyon hasznos ismeretekre tettem szert. Utóbbit kifejezetten
fontosnak tartom szakmai fejlődésemhez.
Javultak a szervezői, a kommunikációs és a problémamegoldó képességeim; jobban tudok csapatban
is és egyedül is dolgozni, valamint további interkulturális ismeretekre tettem szert.
Csapatmunka, kommunikáció, problémamegoldó készség, pontosság.
Rendszerezés, szervezés, idő és feladat beosztás.
Olyanokra, melyek nem csak a szakmán belül létfontosságúak. Leleményességgel valamennyi munkaés feladatszervező képesség alkalmazható a szakmán kívül is, a mindennapi életben. Ezen
kompetenciák elsajátítása fontos célom, amihez még sokat kell fejlődnöm.
Íráskészség javulása, videó vágási tapasztalat, szervezőkészség, munkacsapatban.
Javultak a kommunikációs és a szervezői készségeim, fejlesztettem a nyelvi kompetenciáimat, melyek
segítségével interkulturális ismereteket is szereztem. Emellett fejlesztettem mind az önálló
feladatmegoldáshoz, mind a csapatban való munkavégzéshez szükséges képességeimet.
Fejlődött asz önbizalmam, önállóságom, együttműködési és kommunikációs készségem. Sok
informatikai ismeretre is szert tettem.

