Az FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium projektjének úti célja a Németországban található szászországi
tartomány területei, ahol nagy jelentőséggel bír a foglalkoztatást illetően a mezőgazdaság. A
mobilitási projekt alapvető célja, hogy tanulóink betekintést nyerjenek a sikeres üzemen
kívüli oktatásba, mezőgazdasági családi vállalkozásokba, megismerkedjenek a régióra
jellemző mezőgazdasági tevékenységekkel. Továbbá alapvető cél volt, hogy a kiutazó diákok
szakmai készségei, tapasztalatai fejlődjenek, olyan személyes motiváló élményekkel
gazdagodjanak, amelyek akár egész életük során végigkísérhetik a kiutazókat, nyitottabbá,
magabiztosabbá, szakmájuk iránt elkötelezettebbé váljanak. A projektben 16 mezőgazdasági
szakmacsoportban tanuló diák vett részt 2 turnusban 14 hetes szakmai gyakorlaton 2016 és
2017 őszén. Az első 2 hetet Köllitschben töltötték kísérő tanárral a tanulók, ahol részt vettek
növénytermesztési és állattenyésztési gyakorlaton Szászország legnagyobb üzemen kívüli
gyakorlati oktató helyén. A programot a küldő intézmény helyi tantervével egyeztetve állította
össze a két partner közösen, hogy beszámítható legyen a tanulók gyakorlati tantárgyaiba. A
gazdaság 6 hektáros gyakorló parcelláján a talaj-előkészítéstől a vetésig, a növényvédelemtől
a betakarításig minden munkafolyamatot végigkövettek, gyakoroltak. Talaj-előkészítő
gépeket, függesztett permetezőgépet, műtrágyaszórót, önjáró betakarítógépeket állítottak be
meghatározott feladatokhoz, és gyakorlatban is megvalósították a kiadott feladatot. Az istálló
takarítását segítő traktorokat és rakodókat is megtanulták üzemeltetni. A rendkívül felkészült,
barátságos oktatók rövid elméleti bevezetője után, ami természetesen munka- és
balesetvédelmi oktatással kezdődött, következett a gyakorlati munka. Minden gép felépítését
megnézték, mindenki kisebb rutint szerzett az üzemeltetésükben. A második hetet az állattartó
telepen töltötték. A sertéseknél az 1. turnusban kocákat készítettek elő ellésre: mérlegeltek,
fertőtlenítettek, ellőkutricákba telepítették az anyaállatokat. A 2. turnusban éppen ellés volt,
így a malacokat látták el, fogaztak, oltottak, farkat kurtítottak, egyedi jelölőt helyeztek el. A
szarvasmarháknál több napot töltöttek, fejtek kézzel és géppel, termékenységet vizsgáltak.
Takarmányozás témakörében takarmányadagokat állítottak össze, szárazanyagtartalmat
mértek. Körmöltek, amit az otthoni gyakorlatokon még soha nem csináltak, így ez a
munkafolyamat nagyon nagy sikert aratott. Borjakat is elláttak, takarítottak és etetést
követően olthattak, egyedi jelölőt helyeztek el. Villanypásztort telepítettek, legelő összetételét
vizsgálták. A gyakorlatot magyar nyelvű teszttel zárták. Ezt követően olyan családi
gazdaságokban folytatták a gyakorlatot, amelyek elsősorban szarvasmarha tenyésztéssel és az
ehhez tartozó takarmánynövény-termesztéssel foglalkoznak. A gyakorlat során hétfőtől
péntekig a gazdaságok mindennapi munkájában vettek részt. A munkatervet egyéni ütemben,
a gazdaságok menetrendjéhez igazodva valósították meg.
Színes programokat szervezett a fogadó intézmény koordinátora és munkatársai.
Meglátogatták a régió meghatározó tejelő szarvasmarhatelepét, régiós szakmai
rendezvényeken vettek részt. A fogadó intézmény szakiskolájának diákjaival közösen
elutaztak Berlinbe. Betekintést kaptak a szakiskolában folyó oktatásba, terepgyakorlatot
teljesítettek. Az 1. turnusban Takács Milán regionális szántóversenyen 3. helyezést ért el. A
2. turnusban Szentpáli Richárd regionális fejőversenyen különdíjban részesült.
A gyakorlat ideje alatt tanulóink német nyelvi kompetenciái fejlődtek, szókincsük jelentős
mértékben gyarapodott, ökológiai látásmódjuk is jelentősen bővült.
A projekt eredménye, hogy tanulóink szakmai tapasztalatokat szereztek, új technológiákkal
ismerkedtek meg az állattenyésztés és növénytermesztés területén. A szakmai és egyéni

önállóságuk növekedett, a személyes, társas és módszerkompetenciák munkavégzés során
fejlődött. A szakmai tapasztalatok mellett kiemelt célja volt a projektnek, hogy
megismerkedjenek tanulóink Németország kultúrájával, az ott élő emberek mindennapjaival,
szokásaival.
A diákok közül ketten visszatértek dolgozni korábbi gyakorlati helyükre.
A nyílt napokon, roadshow-kon tartott élménybeszámolók hatással voltak a többi diákra is,
nagy számú érdeklődő jelentkezett a szakmai tanároknál, a projektkoordinátornál, Illetve
újabb tagintézmény alakít ki kapcsolatot külföldi partnerrel. A beiskolázási mutatók a
mezőgazdasági szakmacsoportban csak kis mértékben romlottak.
A végzős tanulók a szakmai vizsgákon ismét kiemelkedő eredményt értek el. A nem végzős
tanulók szakmai tantárgyakból, illetve német nyelvből javítottak.
A fogadó intézmény jelezte, hogy új gazdaságok keresték meg a hivatalt, hogy szeretnének
részt venni a programban. Aláírásra kerül újabb 2 évre a fogadó és küldő intézmény közötti
együttműködési megállapodás.

