BESZÁMOLÓ
Program: Erasmus + szakképzési mobilitás
Időszak: 2016. augusztus 8 – október 14
Hely: Beder, Dánia
Fogadó intézmény: Jordbrugets Uddannelses Center Arhus (Green
Academy)
Létszám: 20 diák, 2 kísérő tanár
1) Oktatás, tanárok, órarend, szakmai tartalom
Az elméleti és gyakorlati órákat tartó tanárok kiválasztása rendkívül
körültekintő volt, és sikerült több olyat felkérni, akik szakmájuk terén is
rendelkeznek nemzetközi kitekintéssel. Az elméleti órák nagyon sok új
anyagot, illetve már ismert, de Dánia-specifikusan átformált újdonságot
tartalmaztak. A kivetített ppt anyagot általában megkaptuk színes
nyomtatásban is, és elektronikusan is. Az ezen anyagokba írt jegyzetek
megkönnyítették a későbbi ismétlést. Az órarendet előre megkaptuk és
pontosan követtük. Jól lehetett készülni a munkaruha-igényes napokra, vagy
felkészülni az elméleti tömbökre. A szakmai tartalmon felül gyakran alakult ki
párbeszéd a két ország kertészeti, parképítési, kerttervezési sajátosságainak
összehasonlítása mentén. A dán kollégák nagy érdeklődést mutattak e téren,
a magyar diákok pedig szivacsként itták fel a dán kertészet igényességét és
kreativitását. Külön megemlíteném a magyar iskolából hozott mély elméleti
hátteret növényismeret és kerttervezés terén, melyről a dánok is
folyamatosan elismerőleg beszéltek. A hazai és a dán képzés harmónikus
egyvelegét adta a nagyon komoly elméleti és a legújabb trendeket is
megmutató
gyakorlati
ismereteknek.
Munkavédelmi
felszerelés
tekintetében mindig minden diáknak jutott saját védőfelszerelés és saját
munkagép, munkaeszköz is. A nagyobb munkagépeken való gyakorlást
forgószínpad szerűen oldották meg – 1 miniexcavátor, 4 traktor és 2 kisgép
között cserélődve folyt a gyakorlat. A gyengébb angolos diákokat eleinte
társaik segítették időközönkénti összefoglalással. Másik segítség a
kísérőtanár által táblára írt „szótár” volt, a bonyolultabb kifejezések
megértéséhez.

2) Iskolai körülmények, kollégium, étkezés, közlekedés
Saját tantermet kaptunk, amit csak mi használtunk és zárhattunk is nap
közben. a projektmunkához szükséges wifi az intézmény teljes területén
elérhető volt. mindenki kapott felhasználó nevet és jelszót, mint regisztrált
nappalis diák. A könyvtárból is lehetőségünk volt könyveket kölcsönözni. A
tananyagot vagy kinyomtatva vagy elektronikusan kaptuk meg.
A 20-fős csapat egy újépítésű és külön kollégiumi épületben kapott
elhelyezést. Szerencsésen 10 diák és 1 kísérő fért el egy szinten. Kétágyas,
fürdőszobás szobákban, szintenként egy nagy közös helységgel. Az étkezés
svédasztalosan, napi 3x történt, nagy választékban, egészséges
összetevőkkel. Az intézményterületén használhattuk a mosókonyhát,
szárítógépeket, konditermet, a nagy közösségi termet, a konyhát,
tornatermet, műfüves minifoci pályát, a szabadtéri tűzrakóhelyet és a parkos
részeket szabadidőnkben.
3) Kulturális programok, társasági élet
Órarend szerint volt két 3-napos kirándulásunk is. Egyik Dánia északi részét
bemutató körút, a másik pedig Koppenhága. Mindkét út rengeteg látnivalót
és érdekességet rejtett, természetesen a botanikus kertek, királyi parkok
sem maradtak ki.
4) Együttműködés, problémamegoldás
Az együttműködés magas szinten valósult meg. Ez köszönhető a korábbi 2hetes próbaútnak és a dánok rugalmasságának is. Mivel számukra is ez volt
az első 10-hetes Erasmus program, ők is körültekintően és a kölcsönös
elégedettséget szem előtt tartva jártak el. Heti rendszerességgel tartottunk
rövidebb megbeszéléseket, ahol átbeszéltük az aktuális és következő heti
szerveznivalókat, előkészületeket vagy egyéb igényeket. Folyamatosan
támogató hozzáállást éreztünk felőlük.

Csollány Emőke és Wilfing Edit

Tanulók névsora:
NEVEK
1

Tóth Nikolett

2

Dudok Annamária

3

Nagy Beatrix Dóra

4

Vass Teodóra Klára

5

Kiss Vivien

6

Kása Alexandra Mária

7

Pokorny Bettina

8

Beta Bernadett

9

Kurinyecz Kitti

10

Kosztka Márk Ernő

11

Sziklai István József

12

Hetesi Marcell

13

Kerekes Mihály István

14

Horváth Dávid

15

Farkas Alexander
Zoltán

16
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