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Gyakorlat országa : Németország 

Fogadóintézmény/cég neve : BBS Ammerland, Renke zur Mühlen, Baumschule 
Barth 

Város : Bad Zwischenahn 

Gyakorlat időtartama (utazással 
együtt) : 

15 nap 

Csoportvezető 1 neve : Márton Zsuzsanna 

Csoportvezető 2 neve :  

Diákok száma : 6 

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

 5 

A szállás a Budden panzióban volt, amely rendkívül 
modern és kényelmes appartmanokat biztosított 
számunkra. Mivel az egyik apartman nem 
rendelkezett konyhával, azért a panzió nagy 
konyhájában kaptunk lehetőséget közös főzésre, ami 
azért is volt szerencsés, mert így az egész csoport 
együtt volt esténként, volt idő eszélgetésre, 
pihenésre, felmerülő kérdések megvitatására. A 
panziótól a gyakorlati hely könnyen megközelíthető 
volt. A rendkívül barátságos házigazdáink minden 
igényt kielégítő ellátásban részesítettek minket. A 
panziótól a gyakorlati helyet könnyen 
megközelíthettük.   

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

 4  

A kiutazás a KMASZC Magyar Gyula Kertészeti 
Technikum  kisbuszával  történt. Az út hossza miatt a 
végére igencsak elfáradtunk, de az nagyon jó volt, 
hogy a kisbusz a teljes kinttartózkodás alatt 
rendelkezésre állt. Talán ezért is megérte vállalni a 
hosszú autó utat.  
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Fogadó intézmény értékelése 
(kapcsolattartás, információátadás, 
szakmaiság, stb.) 

 5 

A fogadó faiskolák szervezésében a BBS Ammerland 
iskola, Wilma Eberlei igazgatóasszony segített. A 
diákok két csoportra lettek osztva. A fiúk a Renke zur 
Mühlen faiskolában dolgoztak, a lányok a Barth 
faiskolában. Mindkét gyakorlati helyről csak a 
legjobbakat tudom elmondani. A diákok az első 
naptól kezdve szakmai munkát végeztek. A fogadó 
cégek kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy 
tanulóink könnyen beilleszkedjenek a napi rutinba. A 
német faiskolákban diákjaink angolul is 
kommunikálhattak, ami a információ átadásban nagy 
segítség volt. A valódi kertészeti szakmai feladatok 
ellátása során (dugványozás, vadalás, alakító 
metszés, térállás növelés, tápanyag utánpótlás, stb) 
tanulóink minden esetben egy cégalkalmazott 
felügyeletével dolgoztak egész nap. Mindkét 
vállalkozás szakított időt arra is, hogy bemutassa a 
kertészet egészét, ahol diákjaink megismerhették a 
cég múltját, jelenét. Kiemelten fontosnak tartom az 
új növényszortimentek megismerését. A cégvezetők 
(Fokko és Manfréd) az utolsó gyakorlati napon több 
órát áldozott erre a feladatra. 
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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 

Az Ammerlandi faiskolai gyakorlatok mindig nagyon 
színvonalasak. Az oldenburgi faiskolai körzet 
Németország egyik legnagyobb faiskolai területe. A 
tervezett tevékenységek, a faiskolai korszerű 
termesztés technológiák megismerése, abban 
munkavégzéssel, illetve a növényismereti tudás 
elmélyítése, bővítése immáron a megvalósult 
tevékenységek közé sorolhatók. Ezeken az általános 
feladatokon túl a diákok speciális feladatokba is 
bekapcsolódhattak (pl tápanyagutánpótlás), amiket 
itthon nem végzetek még és amiket várhatóan iskolai 
körülmények között nem is fognak. A tanulók a 
gyakorlaton nagyon jól érezték magukat, bár az első 
napokban szokniuk kellett a német munkamorált. Az 
egyik legnagyobb hozadéka a gyakorlatnak, hogy a 
tanulók 2 hétig önálló életet éltek, maguknak főztek, 
mostak, takarítottak, munka végzés mellett, idegen 
nyelvi és kultúrális környezetben! A fogadó gyakorlati 
helyek mindent elkövettek a könnyű beilleszkedés 
érdekében. Mindkét helyen külön dolgozó volt együtt 
a  dákjainkkal a gyakorlat teljes ideje alatt. 
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A program kultúrális részének 
értékelése 
(milyen kultúrális tevékenységek 
valósultak meg – akár felsorolás szerűen is) 

 4  

Az első hétvégén egy hosszabb városnéző programot 
szerveztünk, Bad Zwischenahnba. A diákoknak 
megmutattuk a skanzent, a szélmalom múzeumot, az 
evangélikus templomot, amelyet egy rendkívül ápolt 
kis temető vesz körbe. Ez után néhány órás szabad 
programot kaptak a diákok. Felkerestük még a Park 
der Gärten-t, vagyis a kertek parkját. A Rostupban 
található látványosság nem csak szakmailag, hanem 
kultúrálisan is rendkívül izgalmas. Bemutatja a 
modern kerteket, a hagyományos német kerteket, de 
találhatunk itt japán kertet, zen  kertet, és ezen kívül 
pl számtalan szoborkiállítás is megtekinthető. Ebben 
a parkban van az egyik legnagyobb Rhododendron 
gyűjtemény is, amit sajnos most virágzásban nem 
tudtunk megtekinteni, hiszen az májusban virágzik. 
Diákjaink a napi fárasztó gyakorlatok után inkább 
pihentek, illetve kihasználtuk a jó időt, és elvittük 
őket a Zwischenahni tó patján található 
szabadstrandra. 



ERASMUS+ szakmai beszámoló 
 
Németország, 2022.07.09 – 07.23 
 
 
 

5 

 

Fenntarthatóság 
(javaslatok a gyakorlatok színvonalának 

növelésére, tapasztalatok a képzés 
fejlesztése érdekében)  
 
4 
 

A fogadó intézmények magas színvonalon 
biztosították a gyakorlatok megvalósulását. Külön 
fontosnak tartom a Renke zur Mühlen faiskola 
moder termesztő berendezéseit, a korszerű 
termesztés technológiák bemutatását. Jó lenne a 
magyarországi kertészetekben is hasonló színvonalú 
termesztést látni. A Barth Baumschule korszerű 
növény szortimentjét jó lenne megtalálni a hazai 
faiskolákban. Mivel a hosszabb gyakorlatok jobban 
hasznosulnak, ezért szeretnénk a jövőben kisebb 
létszámmal, de hosszabb időre szakmai gyakorlatot 
biztosítani az érdeklődő diákoknak, illetve frissen 
végzett tanulóknak. 

Általános értékelés 
(megvalósult-e a program célja, 

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

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a program céljai 
megvalósultak. A diákjaink motiváltan és jó kedvvel 
végezték a napi feladatokat és a gyakorlati helyen is 
elégedettek voltak munkájukkal. Sokat fejlődtek a 
nyelvi készségek egyes diákjainknál, ezt különösen 
fontos eredménynek tartom. Összességében a 
gyakorlat végén mindenki elégedett volt. 

Legnagyobb eredmények, 
személyes sikerek 

A korszerű kertészeti technológiák megismerése 
mellett az egyik legnagyobb sikernek azt éltem meg, 
hogy a csapat néhány nap alatt igazi csapattá állt 
össze. Nem csak az együtt végzett munka öröme, 
hanem az esti közös főzések, készülődés a másnapi 
munkára, a szállás rendben tartása igazi 
csapatmunkában valósult meg. Fontosnak tartom 
még a gyakorlati helyek dícsérő szavait diákjainkkal 
kapcsolatban. Az utosó munkanapon elhangzottak 
szerint bármelyiküket szívesen látják, ha befejezték 
az iskolát. Azt hiszem, ennél nagyobb dícséret nem is 
kell. 
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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 - 5 
a képzés nyelve – 5 
a fogadóország oktatási rendszere – 5 
a program témája - 55 
 

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 
 


