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Két turnusban kísértem tanulókat a németországi Sachsen tartományba. Kétszer két
hetet töltöttem a 8-8 tanulóval Köllitschben.
A kiutazás előtt a tanulókra teljes körű utazás- és balesetbiztosítást kötöttek, ami
felelősségbiztosítással kombináltak. A kiskorú tanulók szülei nyilatkoztak arról, hogy
a tanulók külföldre utazhatnak. Az intézmény saját kisbuszával utaztunk mindkét
alkalommal. A tanulók élvezték az utat, jó hangulatban telt a 10-12 óra.
Megérkezésünket követően elfoglaltuk a szállást. A tanulók 2 ágyas, saját fürdőszobás
szobákban kaptak szállást a Köllitschi Oktató és Kísérleti Gazdaság saját
kollégiumában. A kollégium jól felszerelt, megfelelő feltételeket biztosít a szabadidő
hasznos eltöltésére is. Focipálya, konditerem, számítógépek kerékpárok állnak a
tanulók rendelkezésére. Az ellátást a menzán biztosították, reggelit, ebédet és vacsorát
kaptak a tanulók. A szakács figyelembe vette a kéréseket, illetve az ételallergiás
tanuló igényeit.
A gyakorlat mindkét alkalommal hasonló felépítésű volt: növénytermesztés, műszaki
ismeretek, állattenyésztés témakörökben kaptak tanulóink elméleti oktatást, majd
gyakorlati feladatokat hajtottak végre. A gazdaság 6 hektáros gyakorló parcelláján a
talaj-előkészítéstől a vetésig, a növényvédelemtől a betakarításig minden
munkafolyamatot
végigkövettek.
Talaj-előkészítő
gépeket,
függesztett
permetezőgépet és műtrágyaszórót, önjáró betakarítógépeket állítottak be
meghatározott feladatokhoz és gyakorlatban is megvalósították a kiadott feladatot.
Utolsó nap a következő heti munkára készítették fel a tanulókat, az istálló takarítását
segítő traktorokat és rakodókat tanulták meg üzemeltetni. Az oktatók rövid elméleti
bevezetője után, ami természetesen munka- és balesetvédelmi oktatással kezdődött,
következett a gyakorlati munka. A gépek felépítésének ismertetése után üzemeltették a
gépeket. A második hetet az állattartó telepen töltötték. Sertéseknél kocákat
készítettek fel ellésre, malacokat láttak el, fogaztak, oltottak, farkat kurtítottak, egyedi
jelölőt helyeztek el. A szarvasmarháknál több napot töltöttek, fejtek kézzel és géppel,
termékenységet vizsgáltak, körmöltek. Borjakat is elláttak, takarítást és etetést
követően olthattak. Villanypásztort telepítettek, takarmányozási ismereteiket
bővítették. Megismerték a németországi juhtartás helyzetét. A két hetet magyar
nyelvű írásbeli teszttel zárták, közepes-jeles osztályzatot értek el a tanulók.
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A tanulók érdeklődőek, motiváltak voltak, az új iránt nyitottak voltak, szerettek volna
minél több információt szerezni. A feladatok megoldása során gyorsan
alkalmazkodtak egymáshoz, segítették egymást. Érveltek, magyaráztak, igyekeztek
logikusan meggyőzni egymást a tanulás során.
Esténként a gyakorlati naplót közösen írták meg az első héten, ekkor rendszereztünk,
a félreértéseket tisztáztuk. A naplóban rögzítettük a szakmai kifejezéseket.
Szabadidejükben konditerembe jártak, kerékpároztak az Elba mentén, kirándulásokat
szerveztünk Torgauba, Lipcsébe, Drezdába. A honvágyat közös sütéssel, grillezéssel
próbáltuk tompítani.
Minden szabályt betartottak, többször említették az oktatók, hogy példamutatóan
viselkednek, tisztelettudóak, előzékenyek és barátságosak.
A két turnusban kisebb súrlódások adódtak a tanulók között az összezártságból,
ezeket gyorsan meg lehetett szüntetni. Szentpáli Richárdnak már itt megjelentek
étkezési problémái, nagyon válogatott, de volt lehetősége „jóllakni”. Kocsis Endre
munkához való hozzáállása sok esetben nem volt megfelelő, kihúzta magát a
csoportfeladatokból, amit a fiúk nem tudtak szó nélkül hagyni.
A teszt megírását követően Plauenbe utaztunk a busszal, ahol a tanulókat a fogadó
intézmény képviselői a gazdákkal várták. Röviden bemutatkoztak a tanulók német
nyelven, a gazdák elmondták kéréseiket a tanulóknak. Minden gazdával és tanulóval
külön-külön is tudtunk egyeztetni, segítettem a tolmácsolásban, hogy ne legyenek
félreértések. Ezt követően a tanulók a gazdákkal elutaztak a gyakorlatok helyszínére.

Szekszárd, 2018. július 17.

Fülöp Mónika
kísérő tanár
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