
ERASMUS + program 

 

Haza tért a kertész tanulók 10 fős csoportja az Erasmus + program keretében megvalósított nyári 

szakmai gyakorlatról.  Ez volt a 4. sikeres pályázatunk, amely keretében Rostockban és a környékén 

lévő településeken töltöttek 5 hetet a diákok. Az első héten egy intenzív német nyelvtanfolyamon 

vettek részt Sanitzban, ahol elsősorban szakmai nyelvet tanultak dr. Edda Henze vezetésével. 

 

Ezt követte a négy hetes munka, amit a tíz tanuló négy munkahelyen töltött.  Legrégebbi 

munkahelyünk a rostocki székhelyű  Alpina Ag, aki a városi parkok fenntartásával, a növényállomány 

ápolási munkáival foglalkozik. Ennél a cégnél dolgozott Berkes Bettina, Hriazik Evelin, Beke Ferenc és 

Várkonyi Dávid 

.  

 

 

Az Ortmann családi kertészetben és kertészeti árudában  Sanitzban dolgozott Tóth Renáta és 

Várkonyi Tamás. Feladatuk volt a szabadföldön és termesztő berendezésekben végzendő szaporítási, 

nevelési- ápolási munka, valamint őszi virágkötészeti kompozíciók készítése. 



 

 Bützowban egy hátrányos helyzetű tanulók részére alapított magán iskolában  töltötte gyakorlatát  

Tóth Tímea és Nagy Bernadett, akik szintén dísznövény-termesztési  feladatokat végeztek. Ők 

bekerültek a helyi városi újságba, ahol az iskola igazgatójával és német munkatársaikkal láthatók. 

 

Negyedik munkahelyünk a  Hanse Produktionsshule volt  Kowalz-ban. A szakképző iskola diákjai 

nyáron nem végeztek szakmai gyakorlatot, ezért jól jött számukra a segítség  Márton Erzsébet és 

Fekete Edina személyében. 

A diákok munkájával valamennyi munkahelyen elégedettek voltak, hiszen értékelő lapjaikon a hazai 

négyesnek és ötösnek megfelelő érdemjegyek szerepeltek. A tanulók rengeteg élménnyel, új 

ismerettel gazdagodva tértek haza. Német nyelv tudásuk fejlődött, megismerkedtek a fejlett  nyugati 

technikával, technológiával, anyagokkal, eszközökkel, melyeket a kertészetben alkalmaznak.  Ezeken 



túl pedig olyan személyes kompetenciáik is fejlődtek, mint az alkalmazkodó képesség, a másság 

elfogadása, segítőkészség, önállóság, felelősségvállalás. 

A munkán túl szabad idejükben sok-sok kulturális és szabadidős programon vehettek részt. Többek 

között a Német- Magyar Baráti Találkozó fennállásának 20 éves évfordulójára rendezett ünnepség 

keretében bemutattak egy hazai szakmai projektet német nyelven, valamint készítettek egy kiállítást 

iskolai munkáikból, a pék-cukrász tanulókkal közösen. 

 

 

 

 

 

 

Hétvégén a szabadidejük legnagyobb részét pihenéssel töltötték, többek között a csodálatos 

Warnemündei tengerparton. 



 

A tanulók 2014. november 20-án a program záró konferenciáján élménybeszámolót tartanak, melyre 

szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt! 

 

Gavaldik Éva és Hatvani Ervin 

kísérőtanárok 


