
Gyakorlatszerzés bajor gazdaságokban 2015-ben projekt 

összefoglalása 

A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium mint pályázó intézmény 

mezőgazdaság, vendéglátás és élelmiszeripar szakterületeken folytat képzéseket. Iskolánk 

működését jelentősen meghatározzák környezetének társadalmi, gazdasági, földrajzi 

körülményei. Tanulóink nagy számban a környező településekről érkeznek, ahol igen magas a 

munkanélküliség, a családi és/vagy gazdasági helyzetük miatt többszörösen hátrányos 

helyzetűek. E program segítségével szeretnénk lehetőséget adni a azoknak a tanulóknak akik a 

projektben meghatározott célokat meg akarják valósítani. 

A partnereinkkel már több éves kapcsolatunk van.  

A projekt célja, hogy tanulóink jól működő, modern technikákkal, berendezésekkel felszerelt 

gazdaságokban gyakorolhassák be a szakmájuk végzéséhez szükséges kompetenciákat. Új 

technológiákat, munkakultúrát ismerjenek meg, fejlődjön a szakmai-, nyelvi tudásuk és ezáltal 

növekedjen munkaerő-piaci esélyei. 

A monitoring látogatás alkalmával a tanár kollégáknak lehetőségük legyen szakmai 

ismereteik szélesítésére azáltal, hogy megismerik a gazdaságok működését, az ott alkalmazott 

technológiákat, hogy az oktatás során tudják hasznosítani.  

A projekt kezdetén először pályázatot írtunk ki az iskolánk tanulói részére a gyakorlat 

megvalósítására. 

A jelentkezők tanulmányaik során nyújtott teljesítményüket, magatartásukat értékeltük az 

őket tanító tanár kollégákkal. 

A felkészítésen történő részvételre minden tanulót javasoltunk. 

A szakmai, nyelvi felkészítésre és a személyiségük fejlesztésére a jelentkezőknek szükség 

volt, ugyanis fiatalok, szakiskolában tanulnak, többségük hátrányos helyzetű, még nem jártak 

külföldön. 

A kiutazás előtt a kiválasztást a felkészítő tanárok és az őket tanító kollégák végezték. 

Értékeltük a tanulók nyelvi, szakmai fejlődését, szorgalmukat, magatartásukat, részvételüket a 

felkészítés alatt és a tanulmányi munkában, önállóságra irányuló hajlamukat, motiváltságukat, 

alkalmazkodó képességüket. 

A kedvezményezetteket a nemek tekintetében egyenlő arányban választottuk ki. 

A kiválasztott tanulók és gazdaságuk és a gyakorlat során végzett feladataik: 

Jakabovics Viktória /lovász/ Raiterhof Schober, Neukirchen: Megismerte, végezte a gyakorlat 

alatt a lótenyésztéssel kapcsolatos istállómunkák végzését, boxok, karámok kitakarítását, 

lovak takarmányozását, a lovak fel- és lenyergelését.  



Mag Ádám Zoltán /mezőgazdasági gépész/ Familie Stangl, Kleinpinning: A tanuló 

megismerte a gazdaságban lévő erő- és munkagépek kezelését, karbantartását, üzemeltetését, 

a volier rendszerű tojótyúktartás technológiáját, búza, kukorica, cukorrépa, szója 

termesztéstechnológiáját.  

Mag Dávid Tibor /mezőgazdasági gépész/ Familie Sagstetter, Aholfing: A tanuló a gyakorlat 

során megismerte a gazdaságban lévő erő- és munkagépek, burgonyakombájn működését, 

kezelését, karbantartását, üzemeltetését, búza, kukorica, cukorrépa, burgonya 

termesztéstechnológiáját.  

Oláh Enikő /mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendégátó/ Hotel Murrer, Aiterhofen: A 

tanuló megismerte a hotel szobáinak,fürdőinek egyéb helyisége takarításának menetét, 

minőségi követelményeit, helyi szokásait. Megismerte a helyi ételeket, a konyhában az 

alapanyagok előkészítését végezte.  

Paulik Anett Katalin /mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendégátó/ Hotel Reiterhof, 

Neukirchen: A tanuló megismerte, a gyakorlat során begyakorolta végezte a reggeliztető büfé 

feltöltését, salátabár feltöltését, saláták, gyümölcstál elkészítését, az asztalok terítését 

reggelihez, vacsorához, az ebédlő kitakarítását, edények mosogatását. Végezte a hotel 

szobáinak takarítását is. 

Sándor Dávid /mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendégátó/ Landshuter Hof, Straubing: A 

tanuló megismerte az étterem étlapján szereplő salátákat, ételeket. Feladata volt a salátatálak 

egyszerűbb ételek, salátatálak, öntetek készítése, alapanyagok előkészítése.  

A gyakorlat helyszínére 2015. június 21-én az iskolánk kisbuszával szállítottuk ki a tanulókat. 

A gyakorlat 2015. június 22-én kezdődött. A tanulók elhelyezése, ellátása és a szakmai 

gyakorlat a szerződésben szereplő program szerint történt. A gyakorlat végén 2015. augusztus 

15-én az iskolánk kisbuszával szállítottuk haza a tanulókat. 

A gyakorlat során a mentorok és a kísérőtanárok folyamatosan figyelemmel kísérték a 

gyakornokok fejlődését, teljesítményét. Segítséget nyújtottak a hiányosságok pótlására, 

probléma esetén. 

A gyakorlat végén a mentorokkal közösen értékeltük a gyakornokok teljesítményét. 

Megállapítottuk, hogy a gyakornokok szakmai, nyelvi ismeretei fejlődtek a képességeiknek, 

lehetőségeiknek megfelelő mértékben. Minden tanuló a gyakorlat alatt motívált volt és 

mindent megtettek a sikeres megvalósítás érdekében. Ennek alapján a tanulók 

teljesítményével elégedettek voltunk. 

Az együttműködést értékelve megállapítottuk, hogy a partnerekkel a kapcsolat korrekt volt, a 

megállapodásnak megfelelően folyt a gyakorlat. 


