
ERASMUS+ szakmai beszámoló 
 
Az általános értékelés alatt található számokból csak egyet hagyjon a cellában ! 
 
 
 

1 

 

Gyakorlat országa : Németország 

Fogadóintézmény/cég neve : BBS Ammerland/Renke zur Mühlen 

Város : Bad-Zwischenahn 

Gyakorlat időtartama (utazással 
együtt) : 

2022.07.30-2022.08.14. 

Csoportvezető 1 neve : Hevesiné Hartmann Nikolett 

Csoportvezető 2 neve :  

Diákok száma : 4 

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

4 

Szuper volt a szállás, minden esztétikus, kényelmes 
volt. A szobák elosztása is jó volt. A közös étkező az 
egyik szobában található, ami jó is, nem is. De az 
biztos, hogy így többet ültek össze beszélgetni, 
társasozni a diákok. Volt kert, kiülési lehetőség, sőt 
lehetett medencézni is. Szóval minden adott volt a jó 
körülményekhez. Egyetlen hátrány, hogy kicsit távol 
volt mindentől, de így legalább nyugalom volt. 

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

 5 

Az utazás gördülékenyen zajlott. A buszban elegendő 
hely volt. Viszonylag kényelmes is volt.  

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

 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fogadó intézmény az elejétől kezdve nagyon 
támogató volt a diákokkal. Kedvesen fogadták őket, 
ki volt jelölve nekik egy tapasztaltabb személy, aki ha 
kellett bemutatta a feladatokat és felügyelte őket.  
A fogadó kertészetről kaptak remek tájékoztatást a 
diákok, a kertészet vezetőjétől. Körbe is vezette őket 
a kertészetben és sok dolgot elmesélt nekik. Kérdés 
esetén mindig rendelkezésre állt valaki, hogy 
segítsen.  
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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 

Azt gondolom, hogy a diákok sokat tanultak az 
eltöltött 2 hét alatt. Legtöbbször dugványoztak, 
gyomláltak és metszettek - ezek voltak a szezonális 
munkák és ezekkel (a gyomlálást kivéve) itthon még 
nem találkoztak. 
Hallottak új ismereteket a taxus dugványázásról és 
egyben a fás szárú növényekéről is. Itthon csak 
lágyszárú növenyekkel dolgoztak eddig.  
Azt gondolom, láttak egy jól felépített céges 
gyakorlatot is. Minden reggel megbeszéléssel indult a 
nap. Ekkor elmondták, kinek mi a dolga, mit miért kell 
csinálni, ha kérdések merültek fel, megoldották 
megválaszolták.   
Ilyen gyakorlatot mindenképpen tudnak itthon is 
hasznosítani.  
Fejlődött az angol és a német nyelvtudásuk is. Volt 
aki, majd kiugrott a bőréből, hogy lehet rendesen 
angolul kommunikálni.  
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A program kultúrális részének 
értékelése 
(milyen kultúrális tevékenységek 
valósultak meg – akár felsorolás szerűen is) 

5 

Számos kulturális programot sűrítettünk bele a 2 
hétbe.  
3x voltunk a Die Park der Gärten parkban, ahol az 
Illumination eseményt is megnéztük.  
Jártunk 2x Bad Zwischenahnban és 2x Oldenburgban. 
A hétvégéken bejártuk Brémát, Wilhelmshavent és 
Norddeich városait is.  
Úsztunk a tengerben, utaztunk vonaton, ami azt 
hiszem igazán jó kulturális élmény volt, mert éppen 
egy focimeccsre induló társasággal utaztunk együtt.  
A házigazdánk meghívott minket egy grillezésre, ami 
szintén maradandó élmény (helyi ételek, szokások ). 
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Fenntarthatóság 
(javaslatok a gyakorlatok színvonalának 

növelésére, tapasztalatok a képzés 
fejlesztése érdekében) 

5 

 
Nagyszerű élmény volt.  
A diákok egyetlen felmerült problémája, az volt, 
hogy sokat dugványoztak. De ott el is mondták ezt, 
és a vezető jelezte, hogy ez most a szezonális 
munka. Ha máskor jönnek, mást  csináltak volna.  

Általános értékelés 
(megvalósult-e a program célja, 

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

Minden tekintetben megvalósult a program tervezett 
célja. A két hét sokat adott a diákok szakmai, nyelvi 
tudásához és saját maguk megismeréséhez is.  
Minden diák elégedetten és fáradtan ért haza, de 
mindenképpen örök emlékeket szerzett. 

Legnagyobb eredmények, 
személyes sikerek 

Számomra mindeképp siker, hogy megtanultam 
kisbuszt vezetni és leparkolni.  
Örülök, hogy ennyi kultuárlis programra rá tudtam 
venni a lányokat, mert sokszor voltak fáradtak és 
maradtak volna inkább a szálláson.  
Az is nagy öröm volt számomra, hogy találtam olyan 

ételeket, amit mindegyik lány megevett. 😊  
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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 –4  
a program tematikája - 5 
a képzés nyelve – 5 
a fogadóország oktatási rendszere – 5 
a program témája - 5 
 

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 – 5 
a program témája - 5 
 


