
 

Kísérőtanári beszámoló 

 

 

Megbízásomat 2014. augusztus 21-én vettem át kollégámtól, akivel váltottuk egymást. 

A két és fél hetes időszak alatt folyamatosan végeztem az aktuális és szokásos feladatokat. A 

tanítványaimmal minden nap találkoztam, ellenőriztem szobáik rendjét, tisztaságát, egészségi 

állapotukat. 2-3 naponként közös csoportfoglalkozásra gyűltünk össze. Ezeken megbeszéltük az előző 

napi munkafeladatokat, mindenki értékelte munkáját, amit nem értettek, azt elmagyaráztam 

számukra. Ellenőriztem a munkanaplóikat, annak megírásához támpontot adtam. 

Minden munkahelyet felkerestem, meglátogattam az ott lévő gyakornokokat munka közben, 

valamint munkavezetőikkel illetve a cégek, iskolák főnökeivel beszéltem. Személyenként kitértünk a 

tanulók munkájára, haladására, az esetleges problémákra, azok korrigálásának módjára. Ekkor egy 

előzetes értékelést is végzünk. Ezeken a személyes találkozókon egyeztettünk a jövőre vonatkozóan. 

Ekkor már egy előzetes felmérést tudtam végezni arra vonatkozóan, hogy kik tudnak jövőre is fogadni 

bennünket, illetve hány főt foglalkoztatnának.  

Az alábbi fotókkal szeretném alátámasztani látogatásaimat: 

Az Alpina Ag. nevű cég az egyik legrégebbi munkaadó vállalatunk. Látogatásomkor a diákok az Iga-

Parkban, Rostockban végeztek park ápolási munkákat.  Az ebédszünetben megnéztük a fűzfából 

készített templomot és elhatároztuk, hogy egy hasonlót mi is készítünk városunkban. 

 

 



Két diákunk egy rendkívül sok szakmát oktató magán szakiskolában dolgozott Bützow-ban. Ők a 

modern dísznövénykertészeti munkákkal, a nagyfokú gépesítettséggel találkozhattak. Az iskola 

igazgatója a helyi újságban is bemutatta a magyar gyakornokokat. 

 

Az Ortmann családi kertészet is több éve fogadja diákjainkat, nagy megelégedettséggel. Itt a 

növényházi és szabadföldi termesztési, ápolási munkák végzése mellett a diákok kötészeti munkákat 

is végezhettek, illetve betekinthettek a virág bolti értékesítésbe is. 

 

 

 



A munkáltatókat ez alkalommal meghívtam a novemberi záró konferenciánkra, ahol az Europass 

bizonyítványok ünnepélyes átadása is zajlik. Három fő jelezte részvételi szándékát, nagy örömünkre. 

Augusztus 30-án részt vettünk a Német-magyar baráti találkozó fennállásának 20. évfordulóján. A 

rendezvényt megtisztelte Rostock város polgármestere és a magyar nagykövet helyettes asszony is. 

Ezen a rendezvényen a diákokkal közösen készítettünk egy kiállítást iskolánk képzéseiről, s a kertész 

tanulóink néhány munkáját is bemutattuk: 

 

A tanulók a „Begonia termesztése” című projektünket német nyelven is előadták. 

A jövő évre vonatkozóan meglátogattam egy minisztériumi fenntartású középiskolát, ahol a német 

kollégák körbe vezettek és szóban megállapodtunk abban, hogy megpróbálunk egy kölcsönös diák-

csere kapcsolatot kiépíteni. Kértem és kaptam időpontot a Rostocki Tájépítészeti Központ 

vezetőjétől, ahol bemutattam iskolánkat és meghívtam őket is az őszi konferenciánkra, a közös 

munka reményében. 

 

Fontosnak tartottam azt is, hogy a diákok szabadidős tevékenységét is figyelemmel kísérjem. Közös 

programokat ajánlottam nekik hétvégéken, pl. tengerparti kirándulás, orgona koncert, városnéző 

program, közös ajándékvásárlás. 

Kint létem alatt három alkalommal kellett diákot orvoshoz kísérnem. Többen megfáztak, 

belázasodtak. Minden alkalommal kifogástalan ellátást kaptak. Az EU-s egészségügyi kártyánk 

minden esetben elegendő volt az ellátáshoz.  

Haza utazásunk előtti este hallottuk a rádió hírt, hogy utazásunk napján a vasutasok sztrájkolnak. Ez 

nagyon nagy problémát jelentett. A repülőjegyünk megvolt, a gépet nem késhettük le. Vonattal 

elképzelhetetlen volt, hogy Berlinbe jussunk. A buszokra már nem kaptunk annyi jegyet, hogy az 

egész csoport utazhasson, így két mikrobuszt tudtam rendelni, melyek elvittek minket a reptérre.  



Mivel minden esetben képezünk anyagi tartalékot, rendkívüli eseményre számítva, így ezt a 

tartalékot felélve jutottunk el a repülőtérre, a vonat árának sokszorosáért.  Emiatt a sztrájk miatt az 

utolsó napra tervezett berlini programunktól is elestünk. Haza térve kártérítési igényt nyújtottam be 

a német vasút társaság felé, de igényünket elutasították.  

Úgy érzem, hogy feladataimat maximálisan elláttam diákjaink és a program érdekében. 

 

Nagykőrös, 2014. október 19. 

 

                                                                                       Gavaldik Éva 


