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- A Leonardo da Vin-
ci program az Euró-
pai Bizottság 1994-
ben indult együttmő-
ködési programja a 
szakképzés területén. 
Az 1999. december 
31-én lezárult elsı sza-
kaszt, amelynek célja 
az európai uniós szak-
mai képzési politika 
megvalósítása, illetve 
a tagállamok szakkép-
zési politikájának har-
monizációja volt, 
2000. január 1-jétıl 
kezdıdıen új, hétéves 
szakasz követte. 2007-
tıl a program beépül 
az új Egész életen át 
tartó tanulás prog-
ramba (2007-2013). 
A 2007. január 1-jén 
induló Egész életen át 
tartó tanulás program 
részeként a Leonardo a 
felsıoktatáson kívüli 
szakképzés területére 
irányul. 
A Leonardo da Vinci 
alprogram általános 
célkitőzései 
1. az ismeretek, készsé-
gek és képesítések meg-
szerzése és felhasználása 
céljából tartott képzése-
ken és továbbképzése-
ken részt vevı szemé-

lyek támogatása a sze-
mélyes fejlıdés, a mun-
kavállalói esélyek és az 
európai munkaerıpiacon 
való érvényesülés meg-
könnyítése érdekében. 
2. a szakoktatási és -
képzési rendszerek, in-
tézmények és gyakorla-
tok minıségi javításának 
és az e téren megvalósu-
ló innovációnak a támo-
gatása. 
3. a szakoktatás, -
képzés és mobilitás von-
zóbbá tétele a munkálta-
tók és magánszemélyek 
számára, valamint a 
szakképzésben részt ve-
vı munkavállalók mobi-
litásának elısegítése. 
A Leonardo da Vinci 
alprogram operatív 
célkitőzései: 
• a szakmai alapozó 
oktatásban és szakkép-
zésben és továbbképzés-
ben érintett személyek 
egész Európára kiterjedı 
mobilitása minıségének 
javítása és mennyiségé-
nek növelése azzal a cél-
lal, hogy a vállalkozá-
sokhoz történı gyakorla-
tok száma az egész éle-
ten át tartó tanulás prog-
ramjának végére leg-
alább évi 80 000-re nö-
vekedjen;  

• az oktatási és képzé-

si szolgáltatást nyújtó 
intézmények vagy szer-
vezetek, a vállalkozások, 
a szociális partnerek és 
más érintett szervek kö-
zötti európai szintő 
együttmőködés minısé-
gének javítása és meny-
nyiségének növelése; 

• az innovatív gyakor-
latok fejlesztésének elı-
segítése a felsıfokútól 
eltérı szintő szakoktatás 
és — képzés terén, vala-
mint e gyakorlatoknak – 
többek között egyik 
résztvevı országból a 
többi országba történı – 
átadása; 

• a képesítések és a 
kompetenciák – köztük a 
nem formális és infor-
mális tanulással szerzet-
tek – átláthatóságának és 
elismerésének javítása; 

• a modern idegen 
nyelvek tanulásának ösz-
tönzése; 

• az egész életen át 
tartó tanuláshoz kapcso-
lódóan az IKT alapú in-
novatív tartalom, a szol-
gáltatások, a módszertan 
és a gyakorlat fejleszté-
sének támogatása. 
 
 
 

Turi Tibor 
projektkoordinátor 
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A tartalomból: 

Köszöntı 
-A 2009-2010-es tan-
évben a Leonardo 
mobilitási program 
keretében iskolánk 12 
pék-cukrász és 6 ker-
tész tanulója töltötte a   
nyári gyakorlatát a 
németországi Ros-
tock, Sanitz és Tessin 
városában. Különszá-
munkban szeretnénk 
bemutatni a Leonardo 
da Vinci program 
részleteit, iskolánkban 
való megjelenését és a 
Németországban nyá-
ri gyakorlatot töltött 
diákok élménybeszá-
molóit. İk 2010. ok-
tóber 15-én a Kenyér 
világnapján  vehették 
át a német delegáció-
tól a nemzetközi 
europass bizonyítvá-
nyukat.  



- Iskolánk kilenc pék-cukrász 
tanulója töltötte nyári gyakorla-
tát a németországi Rostock, 
Sanitz és Tessin városában.  
Pap Dénes, Várkonyi Tibor, 
Pintér Ferenc 14. c osztályos 
tanulók június-július hónapban 
6 hetet, Apostagi Lilla, Luspai 
Boglárka és Kecskés Dániel 
11.pc osztályos tanulók vala-
mint Halasi László, Mihócsa 
Csaba 14.c, Nagy Balázs  13.pc 
osztályos tanulók augusztusban 
négy hetet töltöttek Németor-
szágban. 
Iskolánkban október 5-én az 
aulában népes közönség elıtt 
számoltak be nyári élményeik-
rıl a tanulók. Így látták útjukat: 
- Augusztus 1-jén indultunk a 
Ferihegyi repülıtérrıl. Nagyon 
élveztük az utazást, mert sokan 
közülünk most ültek elıször 
légi jármővön. Közel másfél 
óra alatt értünk a berlini repülı-
térre, majd innen tovább a fıpá-
lyaudvarra. Vonattal két és fél 
óra utazás után érkeztünk Ros-
tockba, mely egy csendes kis-
város Berlinhez képest. Megle-
pı volt számunkra, hogy itt a 
pályaudvarok nagyon tiszták és 
kulturáltak.  
Az elsı héten délelıttjeinket 
német nyelvtanulással töltöttük. 
Az órákat Edda Henze tartotta. 
Délutánonként kulturális prog-
ramokat szerveztek számunkra 
Rostock városában vendéglátó-
ink. Megnéztük a település ne-
vezetes épületeit: a céhek házát, 
a városkaput, a városházát, a 
katedrálist, a kereskedık házait 
és a piactéren lévı Életörömök 
elnevezéső szökıkutat. 
Jártunk Mecklenburg 

Bachstubenben, ahol nagyon 
sok terméket állítanak elı és itt 
szinte minden gépesítve van. A 
pékség bemutatása után megis-
mertük az ott dolgozókat és  
tapasztalatot szereztünk miként 
kell német termékeket készíte-
ni. Megtanultuk a technológiai 
folyamatokat és megosztottuk 
több magyar termék receptjét is 
munkatársainkkal, melyeket a 
késıbbiek során el is készítet-
tünk.  
Rengeteget tanultunk mind a 
hárman Matthias Grenczertıl, 
munkaadónktól mind pék, mind 
a cukrász szakmában. Megálla-
pítottuk, hogy a német termé-
kek teljesen más ízőek, mint az 
itthoniak. Sokkal több barna- és 
magos terméket fogyasztanak 
ebben az országban. A cukrász 
termékek a hazai termékekhez 
képest sokkal cukrosabbak és 
édesebbek.  
Jártunk a jarmeni malomban, 
ahol védıruhát kaptunk és kör-
bevezetek bennünket a malom 
épületében. A Toldiban hasz-
nált gépekkel is találkoztunk, 
de itt ezeket számítógéppel irá-
nyították. A malomhoz kapcso-
lódott egy laboratórium is, ahol 
sok új dologgal ismerkedtünk 
meg. 
Szabadidınkben meglátogattuk 
a rostocki középiskolát. Megle-
petten tapasztaltuk, hogy a vég-
zısök az utolsó tanítási év vé-
gén nem tablókat készítenek, 
hanem márvány lapokat helyez-
nek el az iskola udvarán külön-
bözı idézetekkel. 
Voltunk zoológiai múzeumban 
is, és jártunk Rostock legismer-
tebb és legnagyobb rendezvé-

nyén,  a Hansa Sail felvonulá-
son, ahol több ezer hajó és fre-
gatt jelent meg.  
Fürödtünk a tengerben 
Warnemündében, részt vettünk 
hajókiránduláson, többféle ten-
geri ételt is megkóstoltunk. 
Többször szervezetünk közös 
programokat dísznövénykertész 
csoporttársainkkal, és élmé-
nyekkel, tapasztokkal gazdagon 
tértünk haza.  
Köszönjük, hogy részt vehet-
tünk ezen a felejthetetlen gya-
korlaton.  
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- Iskolánk 6 dísznövénykertész 
szakos tanulója: Dózsa Niko-
lett, Dikovics Zoltán, Nagy Pál 
(hat hetet) Berki Nikoletta, 
Gyarmati Dénes és Kovács Ró-
bert (négy hetet) töltötte nyári 
gyakorlatát a németországi 
Rostock városában.  

Az itt eltöltött hetek élményei-
rıl Berki Nikoletta beszámoló-
ját olvashatják:  

- Csoportunk 2010 augusztusá-
ban négy hetet töltött a Leonar-
do program keretében a német-
országi Sanitzban illetve Ros-
tockban. 

2010. augusztus 1-jén 11 órakor 
indultunk a nagykırösi vasútál-
lomásról. A ferihegyi repülıté-
ren találkoztunk csoporttársa-
inkkal, majd elkezdıdött a vár-
va várt utazás. Berlinbıl vonat-
tal indultunk tovább Rostockba, 
majd onnan Sanitzba. 

Az elsı héten minden délelıtt 
nyelvi felkészítésen vettünk 
részt, melyen a szakmánkban 
leginkább használatos és fontos 
szavakat, kifejezéseket sajátí-
tottuk el.  

 Az elsı hétvégén ajándékkal 
köszöntük meg nyelvi felkészí-
tıinknek, Eddának és férjének 
Heikonak fáradozásukat. Na-
gyon megszerettük mindkettı-
jüket, hiszen Heiko készítette 
nekünk minden reggel a válto-
zatos, finom reggelit, és folya-
matosan vigyázott ránk. 

Edda szervezte meg programja-

inkat, mindenhol ı volt az ide-
genvezetınk és rengeteg látni-
valót mutatott meg nekünk az 
itt töltött  4 hét alatt. 

A délutáni kulturális programo-
kon többek között megnéztük 
Rostock fıterét, a piacteret, 
ahol láthattuk a Hansa házakat, 
a Mária templomot és rengeteg 
szobrot.  Ekkor ismertük meg a 
„rostokolni” szó származását. 
Eredetileg, amikor a hajósok a 
hajóik indulására vártak a kikö-
tıben, akkor Rostockban száll-
tak meg, tehát ott rostokoltak. 
Néhány szót a szállásunkról.  
Jól felszerelt, komfortos szo-
bákban laktunk, melyekhez kü-
lön konyha és fürdıszoba tarto-
zott.  

Szállásunk közelében volt a 
warnemündei tengerpart hatal-
mas kikötıjével. 

A festıi szépségő táj, a felejthe-
tetlen tengerpart, a csodálatos 
kilátás felejthetetlen lesz szá-
munkra. A hővös idı sem tánto-
rított el minket attól, hogy be-
menjünk a tengerbe. Fürdızé-
sünk után ellátogattunk a közeli 
hajógyárba is. 

Részt vettünk a Hansa Sail ne-
vő  vitorlás hajók fesztiválján, 
persze csak nézıként. 

Hajós kiránduláson is voltunk, 
sıt halvacsorával és tengeri her-
kentyőkkel is kedveskedtek 
vendéglátóink. 

Mi, dísznövénykertész tanulók 
az Alpina cégnél töltöttük gya-

korlatunkat, amely nemcsak 
kertészettel, de parképítéssel, 
parkfenntartással és kertek gon-
dozásával foglalkozik. 

Az IGA parkban dolgoztunk, 
amely hatalmas területen fek-
szik. Itt láthattuk nevezetes 
épületek kicsinyített másait, 
vagyis a MiniLandot.  

Munkák során végeztünk 
gyomirtást, főnyírást, metszést, 
a játszóterek környékét több 
alkalommal is rendbe tettük. A 
parkban szívesen alkalmazták a 
díszfő-víz-kı illetve kavics ösz-
szeállításokat. Munkák során 
ezzel a módszerrel varázsoltuk 
széppé a park egy részét. 

Köszönjük iskolánknak, hogy a 
rengeteg plusz szakmai tudást 
és élményt nyújtó programban 
mi is részt vehettünk.  

Köszönjük Turi Tibor tanár úr-
nak, hogy megismertette velünk 
a programot, hatvani Ervin ta-
nár úrnak a rengeteg segítséget, 
és Gavaldik Éva tanárnınek, 
aki egyben a projekt koordiná-
tora is volt, hogy vigyázott ránk 
a négy hét alatt. 

Az Alpina cégnél munkaadóinkkal 
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A nyári gyakorlat képekben 

Hajókiránduláson csoportjaink 

A nyelvi felkészítés színhelye  

Nyelvi felkészítés  

Hétvége a tengerparton 

Sok finomságot ettünk 

Rostock piactere 

Német pékség meglátogatása 
Elkészített termékeink egy része 

A Miniland 

Munkavégzés közben 

Ezt a parkrészletet is  
mi készítettük Csoportjaink közös túrázáson 

A berlini fıpályaudvar 

A munkahelyünk, az Alpina cég 

A Hansa Sail fesztiválra 
 érkezett hajók 

A gyakorlati munka helyszíne 
Tessinben: a Höppner pékség 

Homokvárak Warnemündében 

Rostock fıtere a szökıkúttal 

Szobáink jól felszereltek voltak 

Az indulás percei 


