
 

Kísérőtanári beszámoló 

 

A hét hetes időszak alatt folyamatosan végeztük az aktuális és szokásos feladatainkat.  

Feladataink már a kiutazás előtt elkezdődtek a különböző szervezési feladatokkal. Szerveztük a 

szállásokat, a különböző felkészítéseket, az utazást, a biztosítást és lefolytattuk a kiutazó diákok 

kiválasztását is. Folyamatosan kapcsolatot tartottunk a munkáltatókkal is. 

 A kiutazás után a diákokkal minden nap találkoztunk, ellenőriztük szobáik rendjét, tisztaságát, 

egészségi állapotukat. 2-3 naponként közös csoportfoglalkozásra gyűltünk össze. Ezeken 

megbeszéltük az előző napi munkafeladatokat, mindenki értékelte munkáját, amit nem értettek, azt 

elmagyaráztuk számukra. Ellenőriztük a munkanaplóikat, az előre kiosztott szempontok alapján. 

Minden munkahelyet folyamatosan felkerestünk, meglátogattuk az ott lévő gyakornokokat munka 

közben, valamint munkavezetőikkel illetve a cégek, iskolák főnökeivel beszéltünk. Személyenként 

kitértünk a tanulók munkájára, haladására, az esetleges problémákra, azok korrigálásának módjára. 

Ekkor egy előzetes értékelést is végeztünk. Ezeken a személyes találkozókon egyeztettünk a jövőre 

vonatkozóan. Ekkor már egy előzetes felmérést is végeztünk arra vonatkozóan, hogy kik tudnak 

jövőre is fogadni bennünket, illetve hány főt tudnak foglalkoztatni.  

Hétvégente közös programokat csináltunk a gyakornokokkal. Közös főzések, kirándulások, 

városnézések, felfedezőtúrák, ismerkedés német fiatalokkal. 

 



 

 

A kísérőtanárok közül egy beállt dolgozni az egyik pékség szakboltjába, tapasztalatcserére és szakmai 

fejődése érdekében. 

A munkáltatókat a találkozások alkalmával meghívtuk a novemberi záró konferenciánkra, ahol az 

Europass bizonyítványok ünnepélyes átadása is zajlik. Hat fő jelezte részvételi szándékát, nagy 

örömünkre. 

Augusztus 30-án részt vettünk a Német-magyar baráti találkozó fennállásának 20. évfordulóján. A 

rendezvényt megtisztelte Rostock város polgármestere és a magyar nagykövet helyettes asszony is, 

akinek örömmel mesélhettünk az itt zajló programról és eredményeinkről. A nagykövet helyettes 

asszony beszélt a munkáltatókkal és büszkén hallgatta, hogy mennyire meg vannak elégedve a 

gyakornokainkkal.  

Közösen főztünk a kertész diákokkal gulyáslevest és sütöttünk krumplis lángost a mintegy 200 

meghívott vendégnek. Nagy sikere volt az egésznek. 

A diákokkal közösen készítettünk egy kiállítást iskolánk képzéseiről, német nyelvű prezentációt is 

előadtak diákjaink Nagykőrös városáról és az iskolánkban folyó munkáról! 

2015. évre is kaptunk felkérést előadásra, itt az augusztus 20.-i ünnep történetéről és jelentőségéről 

fogunk előadást tartani. 

 



A jövő évre vonatkozóan meglátogattunk két minisztériumi fenntartású középiskolát, ahol a német 

kollégák körbe vezettek és szóban megállapodtunk abban, hogy megpróbálunk egy kölcsönös diák-

csere kapcsolatot kiépíteni.  Ez sikerült is, hiszen 2015.májusában 12 fő diák töltött nálunk szakmai 

gyakorlatot a német Erasmus+ projekt keretében. Ezt a kapcsolatot és együttműködést hosszútávra 

tervezzük. 

 

Részt vettünk egy élelmiszeripari gépeket gyártó cégnél is látogatáson, ahol szakmai tanulók is 

vannak a duális képzésben, és sikerült megállapodnunk, hogy 2 fő élelmiszeripari gépésztechnikus 

tanulót küldhetünk a következő projektünkben gyakorlatra. Ez nagy fejlődés a számunkra, hiszen új 

szakmát tudunk a projektbe bevonni. 

Közös főzést rendeztünk egy élelmiszeripari iskola diákjaival, sok baráti kapcsolat alakult ki mind a 

gyerekek és mind a tanárok között. 



 

 

 



Voltunk egy négercsók manufaktúrában is, ahol a diákok saját kezükkel készíthették a Graboweri 

Küsschen-t, melyről oklevelet is kaptak. (http://www.schaumanufaktur-

grabow.de/kuesschenspass.php) 

 



 

 

Ellátogattunk Berlinbe, a Bundestagba is, ahová a Mecklenburgi parlamenti képviselő meghívásnak 

tettünk eleget. Ő és 2 személyi titkára vezette végig a csoportunkat az épületbe és a végén 

beszélgetést folytattak velünk. Lehetőséget kaptunk a projektünk megismertetésére is. Nagy 

figyelemmel hallgatták a tevékenységünket és mondták, ha bármiben tudnak segíteni, csak 

nyugodtan forduljunk hozzájuk. 

 

 

 



Kint létünk alatt két alkalommal kellett diákot orvoshoz kísérnünk. Fogfájási problémáik voltak. 

Minden alkalommal kifogástalan ellátást kaptak. Az EU-s egészségügyi kártyánk minden esetben 

elegendő volt az ellátáshoz. A következő évi projektünk elkezdése előtt minden kiutazónak fogorvosi 

igazolást kell hozni, hogy épek a fogaik, szeretnénk ezeket az ilyen jellegű problémákat elkerülni a 

jövőben. 

A hazautazás rendben lezajlott, semmi rendkívüli esemény nem történt. 

Úgy érezzük, hogy kísérőtanári feladatainkat maximálisan elláttuk, a kitűzött és meghatározott 

céloknak, feladatoknak eleget tettünk, új kapcsolatokat is sikerült kialakítani és egy új szakmához 

kapcsolódó gyakorlóhellyel is sikerült megállapodnunk. 

 

Nagykőrös, 2014. október 19. 
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