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Gyakorlat országa : Franciaország 

Fogadóintézmény/cég neve : Lycée de Sainte-Antoine 

Város : Marcoussis 

Gyakorlat időtartama (utazással 
együtt) : 

2022.05.15 – 05.28 

Csoportvezető 1 neve : Beregi Balázs 

Csoportvezető 2 neve :  

Diákok száma : 7 

Szállás értékelése 
(minőség, szobák elosztása, 
megközelíthetőség, stb.) 

5 

A gyerekekkel az iskola területén található 
kollégiumban szálltunk meg. Az iskola egy kisebb, 
közel 20 hektáros erdőben helyezkedik el, így 
fantasztikus körülmények között volt alkalmunk 
tanulni és tapasztalatokat szerezni.  
Mindegyik gyereknek külön szobát biztosÍtottak, de 
voltak diákok, akik 2 személyes szobát választottak. 

Utazás értékelése 
(utazás minősége, kényelme, esetleges 
fennakadások, stb.) 

 5 

Az utunkat nagyon logikusan állították össze, ebből 
adódóan teljesen zökkenőmentes utazásban 
vehettünk részt. A repülőgépre való felszállás 
gördülékeny volt, a szervező minden terhet levett a 
vállamról, miközben 7 kamasz diákot kellett 
irányítanom. 

Fogadó intézmény értékelése 
(kapcsolattartás, információátadás, 
szakmaiság, stb.) 

5 

Marcoussis egy Párizstól 30 km-re elhelyezkedő 
kisváros. Az itt található iskolát Lycée de Saint-
Antoine-nak hívják. Az intézmény kertje, udvara 
körülbelül 20 hektárnyi terület, ahol diákjaink 
tanulhattak, dolgozhattak, új szakmai módszerekkel 
ismerkedhettek meg. Szabadidejük egy részét is itt 
tölthették el. Az iskola éppen fennállásának 
évfordulóját ünnepelte ott tartózkodásunk alatt, 
ebből az alkalomból számos rendezvény, ünnepség, 
koncert, és más közösségi program zajlott azokban a 
napokban. 
A francia kollégák mindent megtettek a jó 
kapcsolattartásért, minden szükséges információval 
segitették a programot. 
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A program szakmai értékelése 
(tervezett és megvalósult tevékenységek, 
új szakmai tudás, új elmélet, a gyakorlat 
haszna, tanulók visszajelzései, 
együttműködés a fogadó intézménnyel, 
oktatás színvonala (tömören, egyszerűen, 
célratörően), jó példák hasznosítása 
otthon) 
 
5 

Dimitri Filomenko francia kertészmérnök fogadott 
minket a repülőtéren, és gyakorlatilag mindenben 
segített nekünk, amiben csak tudott. Ő állította 
össze a 2 hetes észszerű, célszerű és konzekvens 
programokat napokra bontva. 
Az oktatás színvonala számunkra nagyon magas 
szintű volt, hiszen a 20 hektárnyi terület annyi 
érdekességet ismertett meg velünk, mintha egy 
meseországban lennénk. 
Rengeteg új szakmai tudást szereztünk a 
parképítésben, a virágkötészetben, az 
állattenyésztésben, a méhkasok készítésében és 
fenntartásában, a méhek gondozásában, a szuper 
modern kertészeti gépek használatában, a 
biogazdálkodásban, a különböző éghajlatok 
növényeinek gondozásában és a sportpályák 
gyepének ápolásában (golfpálya, futballpálya, 
gyeplabdapálya, teniszpálya, rögbipálya). 
A tanulók nagyon jól érezték magukat, nagyon 
hamar francia barátokra találtak, sok új idegen 
nyelvű kifejezést és szót tanultak meg. Érthető 
módon nem igazán akartak hazajönni, mert nemcsak 
felejthetetlen élményekben volt részük, hanem 
magas szintű szakmai ismereteket is szereztek. 
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A program kultúrális részének 
értékelése 
(milyen kultúrális tevékenységek 
valósultak meg – akár felsorolás szerűen 
is) 

5 

A francia kultúra megismerésében nagyon sokat 
segített Franciaország fővárosának felfedezése, 
amire délutánonként és főleg hétvégén igyekeztünk 
sort keríteni. A helyek ahol megfordultunk a 
teljesség igénye nélkül : 
 
Louvre 
Eiffel-torony 
Champs-Élysées 
Versailles-i kastély és park 
Operaház 
Latin negyed 
Luxembourg park 
Notre-Dame 
Városháza 
Galeries Lafayatte 
Sacré-Cœur 
rue de Rivoli 
Rodin Múzeum 
Musée d’Orsey 
Szajna part 
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Fenntarthatóság 
(javaslatok a gyakorlatok színvonalának 

növelésére, tapasztalatok a képzés 
fejlesztése érdekében) 

 4 

 
Az egyébként angolt tanuló diákoknak javasolt 
hosszabb francia felkészítő szervezése is (5-10 óra), 
ami alatt a legfontosabb francia kertészeti 
kifejezéseket el tudják sajátítani az alapvető 
udvariassági formulákon kívül.  

Általános értékelés 
(megvalósult-e a program célja, 

elégedettség, jó-gyakorlat, 
hasznosíthatóság, motiváció, tanulási 
eredmények értékelése) 
5 

Minden tekintetben megvalósult a program 
tervezett célja, ha lehet még túl is szárnyalta azt. A 2 
alatt a diákok szakmai, nyelvi tudáson kívül 
önismeretre és nagyobb önállóságra is szert tettek.  

Legnagyobb eredmények, 
személyes sikerek 

Úgy érzem, a tanulók a kéthetes út során 
bepillantást kaptak a kertészet és a parképítés 
területén kimagasló szakmai múlttal bíró európai 
ország mindennapjaiba, annak kultúrájába. 
Megismerkedtek és kapcsolatot teremtettek egy 
francia kertészeti iskola diákjaival és tanáraival, 
valamint az ott folyó magas szintű munkával. 
Néhányan úgy tudom tatani tervezik a kapcsolatot 
egymással hosszabb távon is.  
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Mennyire érezte magát felkészültnek a mobilitás előtt – (Írjon mellé egy 1-5 ig számot – 1 : egyáltalán 

nem éreztem magam felkészültnek, 5 – nagyon felkészültnek éreztem magam) 
 
a fogadóország kultúrája – 5 
a program tematikája - 4 
a képzés nyelve – 5 
a fogadóország oktatási rendszere – 3 
a program témája - 4 
 

Mennyire érzi magát felkészültnek a mobilitás után – (Írjon mellé egy 1-5 ig számot – 1 : egyáltalán nem 

érzem magam felkészültnek, 5 – nagyon felkészültnek érzem magam) 
 
a fogadóország kultúrája – 5 
a program tematikája - 5 
a képzés nyelve – 5 
a fogadóország oktatási rendszere – 4 
a program témája - 5 
 


