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Idén nyáron egy 10 napos szakmai gyakorlaton vettem részt Ausztriában, Bécstől kb. 30 km-

es távolságra, észak-nyugati irányban, Tullnban. A program az Erasmus + projekt keretén 

belül került megrendezésre. Az iskolából 6 kiskorú diák - négy diák  a 10. A osztályból és két 

diák a 10.K osztályból - utazhatott ki Tullnba 3 hetes gyakorlatra. A diákokat két kísérőtanár 

felügyelte váltásban. Én a második 10 napra mehettem ki. Nagyon örültem a felkérésnek, 

mert ezt egy remek lehetőségnek tartottam ahhoz, hogy a bepillanthassunk a külföldi szakmai 

módszerekbe, gyakorolhassuk a nyelvet, jobban megismerjük a kultúrát és a szokásaikat.  

 

Az utazást odafelé egyénileg oldottam meg. A 6 diák és a kolléganő már másfél hete kint 

tartózkodtak. A szállás a Tulln-i mezőgazdasági szakiskola (Landwirtschaftliche Fachschule 

Tulln) kollégiumában volt, a város szélén. Én augusztus 13-án délután vettem át a feladatokat.  

 

A feladatom kísérő tanárként az volt, hogy segítsek a diákoknak a nyelvi nehézségek 

leküzdésében, megkönnyítsem a tartózkodásukat egy idegen országban, egy idegen kultúra 

hétköznapjaiban, segítsek nekik a napi feladatok elvégzésében. Hétvégére programokat 

szerveztem a diákok számára. A diákokkal én is részt vettem a napi gyakorlatokon és velük 

együtt dolgoztam, segítettem a munkájukat.  

 

A kolléganőm már kialakított egy nagyon jó napi rutint a diákokkal, én is azt a napirendet 

folytattam: 

 

 Ébresztő reggel hat órakor  

 Gyülekező háromnegyed hétkor és indulás együtt reggelizni  

 Reggeli hét órától - séta a munkahelyre negyed nyolc és fél nyolc között (Ez a 
távolság, kb. három km volt. A helyi közlekedést mi gyalogosan oldottuk meg.)   

 Negyed kilenctől délután fél négyig munkavégzés a parkban - fél ötig internetezés, 
kapcsolattartás és élménybeszámoló az otthoniakkal   

 Séta a szállásunkra - Fél hat-hat körül értünk haza, majd vacsora  

 Közös esti programok és a munkanapló megírása  

 Este tíz órakor takarodó 
 

A munkahelyünk a „Die Garten Tulln” kertészet és park volt. A kert több, mint 60 különböző 

stílusú kertből áll, amit különböző cégek terveztek és kivitelezésüket is ők finanszírozták.  

 

A napi feladatainkat a kertben dolgozó kertészektől kaptuk. Nagyon változatosak voltak 

akárcsak a munkaszervezés, hiszen volt, hogy a diákok egy csoportban dolgoztak, volt, hogy 

párokban, vagy egyedül. A diákok alig beszéltek németül, ezért a zavartalan kommunikáció és 

munkavégzés érdekében mindig ott kellett lennem mellettük.  

 

 

 



Az ott tartózkodásom során a következő feladataink voltak:  

 

 gyomlálás 

 különböző növények metszése 

 fűnyírás 

 öntözés 

 burkolat megtisztítása 

 magok begyűjtése és válogatása 

 tűzdelés 

 cserepezés 

 kiültetés 

 kapálás 

 lehullott lomb összegereblyézése, összeszedése 

 növények alá mulcs szórása 
 

Hétköznap esténkét sokat beszélgettünk együtt, játszottunk sétáltunk a szállásunk környékén.  

 

 

Az első kint töltött hétvégémen, szombaton Bécsi kirándulást szerveztem. A Schönbrunni 

kastély kertjét néztük meg a diákokkal, majd Bécs belvárosában ebédeltünk. Vasárnap a helyi 

strandra kaptunk belépőt a kertészettől, ezt kihasználva egész délután a strandon pihentünk. A 

második hétvégémen, szombaton bementünk Tulln belvárosába, a napot vásárlással és sétával 

töltöttük. Vasárnap pedig az iskola mikrobusza jött értünk, az a nap az utazással telt. 

 

A szakmai gyakorlatot nagyon eredményesnek tartom több szempontból is. 

 

Egyrészt a diákok belekóstoltak a munka világába, megtapasztalhatták, hogy mit jelent napi 

6-7 órát dolgozni és önmagukról gondoskodni. Kihívást jelentett a számukra, hogy ennyi időt 

távol vannak a családtól, az otthontól. Közülük eddig csak egy tanuló volt külföldön, a 

többiek most először jutottak el a határon túlra. Amikor kimentem, érezni is lehetett a 

szeretteik hiányából adódó feszültséget. Szerencsére hamar túllendültek ezen és mindenkinek 

sikerült jól éreznie magát. 

 

Másrészt a tanulók megismerkedhettek egy külföldi kertészettel. Bepillantást nyerhettek a 

különböző szakmai praktikákba, új eszközöket, módszereket, technikákat ismerhettek meg. 

Gyarapíthatták a szakmai tudásukat, javult a munkamoráljuk. 

 

Harmadrészt a tanulók ráébredtek, hogy mennyire fontos lenne legalább egy idegyen nyelv 

társalgási szintű ismerete. Habár a tanulók két kivétellel angolosok voltak, kint mindannyian 

megtanultak pár hasznos kifejezést németül, a harmadik hét végére pedig elkezdték érezni a 

német nyelvet.  

 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a diákjaink nagyon szorgalmasan, pontosan precízen 

dolgoztak – bár néha noszogatnom kellett őket – munkájukkal öregbítették iskolánk hírnevét. 

A tanulók nagyon boldogok voltak, amikor az osztrák kertészek megdicsérték őket, nagyon 

ösztönzően hatott rájuk.  

 



A gyakorlat az én szempontomból is nagyon hasznos volt. Nagyon élveztem, hogy szakmai 

szókincsemet bővíthetem, a nyelvtudásomat felfrissíthetem, autentikus környezetben 

használhatom a tudásomat.  

 

Amennyiben lehetőség van rá, a jövőben igazgatóhelyettesként, némettanárként és 

osztályfőnökként is támogatni fogom iskolánk külföldi kapcsolatait és legközelebb is szívesen 

részt veszek ezek lebonyolításában vagy megszervezésében. 

 

 

Budapest, 2015, szeptember 1. 

 

Soós Andrea 

                                                                                     

 

 



 



 



 


