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 Útmutató a munkanapló elkészítéséhez 

 A  külföldi  szakmai  gyakorlaton  résztvevő  tanuló  kötelezően  munkanaplót  vezet  a  kint 
 töltö� időszak ala�. 

 Az első oldalon kitöl� a kért adatokat. 

 A  második  oldalon  bemutatja  a  gyakorla�  helyet:  Hol  található,  milyen  tevékenységekkel 
 foglalkozik,  mekkora  a  területe,  milyen  növényekkel  foglalkozik,  mennyi  a  dolgozók  száma, 
 milyen  munkaterületei  vannak,  milyen  a  felszereltsége?  A  bemutatást  egy  fényképpel  zárja, 
 mely a gyakorla� helyről készül (pl. az épület homlokza� része). 

 A következő oldalakon tevékenységét hetenkén� bontásban írja le a következők szerint: 
 -  A  szakmai  gyakorlat  ideje  ala�:  A  végze�  munka  leírása,  az  elsajá�to�  új  ismeretek 
 bemutatása 
 -  A  szabadidő  ideje  ala�:  Kulturális  tevékenységek  bemutatása,  új  ismeretek  a  fogadó  ország 
 kultúrájáról 
 - A hetenkén� leírás terjedelme minimum egy A/4-es oldal (12-es betűméret). 
 -  Hetenkén�  bontásban  a  megado�  kérdésekre  válaszolni  -  minimum  egy  A/4-es  oldal  (12-es 
 betűméret). 

 Az  utolsó  oldalon  egy  összefoglaló  résszel  zárul  a  napló,  benne  leírva  a  legfontosabb 
 (szakmai, személyes, kulturális) tapasztalatokat, élményeket 

 A munkanapló végét keltezéssel és aláírással kell ellátni. 
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 Munkanapló 

 Kertésztechnikus szakmai gyakorlat 2022.05.14 – 05.28. 

 Tanuló neve: Holló Zoé 

 Osztálya:9.A 

 Tanult szakmája:  Dísznövénykertész 

 Gyakorla� hely neve, címe: Campus Saint-Antoine Marcoussis-Appren�s Auteuil 

 Gyakorlatot irányító személy neve, beosztása: Beregi Balázs, kísérőtanár 
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 A gyakorla� hely bemutatása 

 Az iskolának a neve Campus Saint -Antoine Marcoussis-Appren�s Auteuil. Ami nagyon jó , 
 hogy az iskola semmilyen mesterséges anyagot nem használ csak természetes anyagokat. 
 Az iskola főképp dísznövény és a parképítő munka terüle�el foglalkozik. Vannak bárányok 
 is. A felszereltsége modern és jó volt. Sok szerszám és gép volt . Az iskolának volt egy külön 
 földje , ahol zöldségeket, gyümölcsöket termesztenek, és ezeket el is adják egy külön kis 
 zöldségüzletben, ami szintén hozzá tartozik. Fűszernövényekkel és leginkább egynyári 
 növényekkel foglalkoznak. Volt o� erdő is, ahol lehete� sétálgatni, amikor nem volt semmi 
 dolgunk. Volt ke�ő kis patak is, aminek sajnos a nagy meleg mia� a víz szintje csökkent. 
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 1-hét 
 A végze� munka leírása, az elsajá�to� új ismeretek bemutatása: 

 Nekünk az első munkanapon egy fa kör asztallapnak a széleit le kelle� csiszolni és ezt 
 követően le is feste�ük feketére. Később ezt az asztalt beépíte�ék egy kertbe. Három fős 
 csoportokra voltunk osztva. Aztán mentünk füvet nyírni, ami  nekem nem sikerült annyira 
 jól. Egy nagyon érdekes és jó dolgot is csináltunk, mézet töltö�ünk kis üvegekbe amiket a 
 végén szépen felcímkéztük. Ugyanis másnap  volt az iskolának az évfodulója, ami mia� egy 
 ünnepséget és egy kisebb partyt szerveztek, amire segíte�ünk készülődni - rendbe te�ük a 
 park egy részében az utakat, füvet nyírtunk. A parképítősöknek is segíte�ünk, mivel egy 
 versenyre készültek, ezért néhány dologba segíte�ünk nekik: például mi ülte�ük be a 
 növényeket. Jó volt a francia gyerekekkel dolgozni. 
 Ezen a héten megtanulha�am füvet nyírni, ami nem sikerült valami jóra a végeredmény ,de 
 legalább kipróbálha�am. A méztöltés volt a kedvencem, és a végén megengedték , hogy 
 megkóstolhassuk a mézet, ami valami isteni volt. 
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 1-hét 
 Kulturális tevékenységek bemutatása, új ismeretek a fogadó ország kultúrájáról: 

 Elmentünk a Notre Dame-hoz, ami nagyon szép volt. A La�n negyedhez is elmentünk meg 
 egy nagyon régi Egyetemhez is, ahová nem mentünk be csak kívülről tudtuk megnézni. A 
 Luxemburg parknál is voltunk, ezután megnéztük a Diadalívet is, ahol rengetegen voltak. 
 Ellátoga�unk az Eiffel toronyhoz, ami egy hatalmas álmom volt -  szóval nagyon örültem, 
 amikor megérkeztünk, ahol szinten rengetegen voltak. Elmentünk a Louvre-hoz , o� is 
 nagyon sokat kelle� várni hogy be tudjunk jutni. Megnéztük Mona Lisa-t is. Aztán 
 megnéztünk egy Operaházat. Elmentünk egy hatalmas nagy plázához is, ami belülről úgy 
 néze� ki mint egy színház és híresebb márkáknak voltak csak boltjai o�, mint mondjuk 
 Balenciaga, Gucci ,Prada, . Ennek a nagyon szép “plázának” a tetején is voltunk, ahonnan 
 gyönyörű volt a kilátás. Az iskolába voltak délutánonként foglalkozások mi a barátaimmal a 
 Capuerat választo�uk. Nagyon jó volt és szórakoztató is. Volt több foglalkozás is, mint 
 mondjuk golf, kerámia , Rugby. A golfot is kipróbáltuk, ami nem volt annyira könnyű, pedig 
 nagyon egyszerűnek tűnt. 
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 1-hét – válaszolj a kérdésekre: 

 A héten ez tetsze� a legjobban (oktatás): 

 Nekem a legjobban az tetsze� ,amikor az üvegekbe mézet töltö�ünk a par�ra. 

 A héten ez tetsze� a legjobban (szabadidő): 

 Capoeira 

 Ezeket az új angol szavakat tanultam (angol szó + magyar jelentése) – minimum 20 db 

 Építkezés  Construc�on 
 Építeni  build 
 Kipufogó  exhaust 
 Simítani  to smooth 
 Seprű  broom 
 Ragasztó  glue 
 Ragasztani  glue 
 Csiszoló  abrasive 
 Csiszolni  to polish 
 Festeni  to paint 
 Festék  paint 
 Falevél  leaf 
 Fólia  foil 
 Fóliázni  to foil 
 Méhkaptár  hive 
 Méz  honey 
 Darázs  wasp 
 Fák  trees 
 Virágok  flowers 
 Páfrány  fern 
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 2-hét 
 A végze� munka leírása, az elsajá�to� új ismeretek bemutatása: 

 Növényismeret volt, és egy csomó fűszernövényt tanultunk illetve kóstoltunk meg. 
 Gyomlálás is volt, hogy a fűszernövények szebben fejlődjenek, több helyük legyen. És volt 
 méhkas �sz�tás is amitől az elején még kicsit féltünk, de egyébként nagyon jó volt. Mivel 
 az iskolának vannak bárányai is , ezért az ő gondozásukról is tanultunk, sőt, megete�ük 
 őket. Sok új fűszer növényt ismerhe�em meg ezen a héten , és megtudtam ,hogy kell 
 méhkast �sz�tani, ami nem is volt annyira egyszerű. És még a méhek sem csíptek meg 
 senkit. 
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 2-hét 
 Kulturális tevékenységek bemutatása, új ismeretek a fogadó ország kultúrájáról: 

 Ebben a héten csak Versailles-be tudtunk ellátogatni. Nagyon szép volt Versailles. Az 
 iskolába spo�oglalkozások voltak, amiket nagyon élveztünk. Sokat golfoztunk a francia 
 gyerekekkel. Capoeira is volt. Elmentünk egy olyan szupermarketbe is, ahol rengeteg 
 növényt, ker� díszeket lehete� kapni. Voltak kisállatok is, nagyon aranyosak voltak. 
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 2-hét – válaszolj a kérdésekre: 

 A héten ez tetsze� a legjobban (oktatás): 

 A méhkas �sz�tás illetve a fűszernövények megismerése. 

 A héten ez tetsze� a legjobban (szabadidő): 

 golf, amit nagyon élveztem. 

 Ezeket az új angol szavakat tanultam (angol szó + magyar jelentése) – minimum 20 db 

 Kert  garden 
 Udvar  court 
 Tisz�tani  clean 
 Gereblyézni  to rake 
 Bokor  bush 
 Kalapács  hammer 
 Akkumulátor  ba�ery 
 Automata fűnyíró  automa�c lawnmower 
 Vezeték  wire 
 Üvegház  greenhouse 
 Fogó  pliers 
 Kombinált fogó  combina�on pliers 
 Csípőfogó  hip gripper 
 Csipesz  forceps 
 Olló  scissors 
 Szögelni  to angle 
 Fát vágni  chop wood 
 Tüzelni  to fire 
 Fűrész  saw 
 Műhely  workshop 
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 Összefoglalás: 

 Nekem  nagyon tetsze� ez az utazás. A gyerekek és a tanárok az iskolában segítőkészek és 
 kedvesek voltak. Az iskola hatalmas volt és nagyon szép. A kollégium is �szta volt. Bent 
 Párizsban is nagyon jó volt. Sajnos es�g nem tudtunk bent maradni, hogy megnézzük 
 kivilágítva az Eiffel tornyot , de azért nappal is nagyon jó volt látni. Sok nevezetességet 
 megnéztünk. Az emberek  Párizsban kedvesek voltak. Amikor bementünk egy 
 élelmiszerboltba és mentünk fizetni az eladó lá�a rajtunk ,hogy fáradtabb és picit 
 idegesebbek voltunk , felvidíto� minket azzal, hogy megviccelt minket. A Louvre-ban 
 megnéztük Mona Lisát és sok- sok dolgot. Ahol volt az iskola nem messze volt egy kisebb 
 pékség, ahol ve�ük sokszor a bage�et,  nagyon finom volt mindig. Tetsze� az emberekben, 
 hogy mindenki a saját dolgával foglalkozo� és nem szólták meg egymást az utcán. Pár 
 magyarral is találkoztunk. Az emberek nagyon divatosan öltözködtek. 
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