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- Sikeresen és sikerek-
kel, tapasztalatokkal 

gazdagodva tértünk haza 

Rostockból, a 3. Leonar-

do mobilitási gyakorla-

tunkról. 

Minden évben egyre 

több, jelenleg öt munka-

helyünk és 11 gyakorno-

kunk volt, ami a kölcsö-

nös elégedettségre és 

bizalomra utal a küldő 

iskola és a fogadó cégek 

részéről. 

Az utazás eddigi gyakor-

latunkhoz híven repülő-

géppel történt, ami a 

diákoknak óriási él-

ményt jelentett. Megér-

kezésünket követő első 

héten egy intenzív német 

nyelvi felkészítésen vet-

tek részt a gyerekek, va-

lamint ez idő alatt való-

sult meg egy mentális 

felkészítés is. Ezt követ-

te a három hetes szakmai 

gyakorlat a munkahelye-

ken. Három munkahe-

lyünk Rostock város-

ában volt, kettő pedig 

onnan 25-50 km távol-

ságra, ezért a szállások is 

különböző helyeken vol-

tak. Elsősorban park-

fenntartással, virágok-, 

fásszárú dísznövények 

ápolásával foglalkoztak 

a diákok, de volt 

dísznövénytermesztési, 

virágkötészeti és park-

építési munka is bőven. 

Megismerkedhettek a 

német munkamorállal, 

precizitással, újabb tech-

nológiákkal, anyagokkal, 

eszközökkel és gépek-

kel. Munkájukról mun-

kanaplót vezettek ma-

gyar nyelven, de az 

egyik cégnél újításként a 

német nyelvű naplót is 

bevezettük, egy másik-

nál pedig fényképes 

portfoliót. 

Hétvégeken sok kulturá-

lis jellegű programot 

szerveztünk. Megnéztük 

Rostock és a környező 

nagyvárosok nevezetes-

ségeit, voltunk orgona 

koncerten, fürödtünk a 

tengerben, láthattuk a 

Hansa - sail nevű nagy-

szabású vitorlás felvonu-

lást. A legnagyobb él-

mény talán a Hamburg-

ban megrendezett IGA 

Kertészeti Expo volt, 

ahol rengeteg újdonság 

várt minket. Mindemel-

lett rengeteg pozitív ha-

tás érte a gyakornokokat 

a természetvédelem, a 

közlekedés, a tisztaság, 

az emberi kapcsolatok 

ápolása és egymás segí-

tése terén is. Nem utolsó 

sorban óriási nevelési 

lehetőség ez a kísérőta-

nárok számára, aminek 

hozadékát évről évre 

tapasztalhatjuk. Pihenés-

re nem marad idő, hiszen 

kezdődik a tanév és el 

kell készíteniük a mun-

kanaplójukat a végleges 

formában. Ezen kívül 

készülniük kell az októ-

beri zárókonferenciára, 

ahol ünnepélyes keretek 

között a német vendégek 

és a program iránt érdek-

lődő jövőbeli résztvevők 

előtt power-pointos pre-

zentációt bemutatva be-

számolnak a gyakorlat-

ról, majd kiosztásra ke-

rül az Europass mobilitá-

si igazolványuk. Termé-

szetesen tapasztalataikat, 

élményeiket a tanítási 

órákon is felhasználjuk 

mint informális oktatá-

si módszert. 

Megköszönöm minden 

diáknak a komoly és 

fegyelmezett munkát és 

hogy példamutató ma-

gatartást tanúsítottak. 

Köszönet illeti a kollé-

gákat, akik segítségük-

kel lehetővé tették a 

program színvonalas 

megvalósítását. 

A program iránt érdeklő-

dő tanulók figyeljék a 

hirdetőtáblán a jövő évi 

program kiírását! Vá-

runk benneteket szere-

tettel, gyarapítsd te is 

iskolánk Leonardos 

diákjainak táborát! 
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