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 Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 2890 Tata,  Új 
út. 19. szaktanára  vagyok. Iskolánk 17 tanulójának, 2018. október 28. és november 18. közötti időszakban teljesített 3 
hetes farmgyakorlat (biofarm) Milánó környéke, Santa Brera, egyik kísérő tanára voltam. 
 
A projekt tervezésébe, a tanulók kiválasztásba nem vontak be. Nem ismerhettem a gyakorlat megkezdése előtti utolsó 
két hétig a szakmai programot, a gyakorlat és az elhelyezés helyszínét, valamint ezek várható körülményeit.  
 
A projekt a tanulókról szólt, de mint kísérő tanár nem tudhattam pontosan mit kellett volna biztosítani számukra. 
Értem ez alatt, pontosan milyen szintű szállást, ellátást, szakmai tartalmat, szabadidős programot kell hogy kapjanak?  
A projekt költségvetésről, felelősségi körökről a mai napig nincs ismeretem és a helyszínen sem volt, pedig a szakmai 
tartalom biztosítása érdekében ez hasznos információ a kísérő tanároknak.  Utómunkálatokról sem kaptunk 
tájékoztatást. Időnként megkérnek a projekttel kapcsolatosan különböző, előre nem jelzett, előre nem ismert, 
korábban nem említett és tisztázott feladatokra.  Amit a napi  munkám mellett munkaidőmbe beleszorítható elvégzek, 
de nem tudom, kinek mi a feladata. A feladatainak, sőt részfeladatainak biztosan van pontos terve, vannak felelősök, 
van költségvetés stb., sajnos nem ismerhetem ezeket. Kísérőtanárnak kértek fel. A feladat ellátása 10 nap folyamatos 
„kollégiumi nevelőtanár”  szolgálatot jelentett,  két hétvégét,  a teljes őszi szünet idejét is érintette távollétem. 
 
 Odautazás buszos körülményei csaknem megfelelőek voltak, reggel 7-kor indultunk, este 20-órakor érkeztünk meg, 
vacsorával vártak. Ez utóbbi nagyon jól jött.  Miért írom, hogy csaknem?  A tanulók 12 órás buszozását néhány karton 
ásványvíz, müzli szeletet, gyümölcs nagyban segíthette volna. Biztosítást, gyógyszer csomagot kaptunk, de az előzők 
kimaradtak oda és vissza is. 
 
A házigazda biofarm és gépjavító partnere, megítélésem szerint, alkalmas volt a szakmai gyakorlat megvalósításra.  
 
Legszűkebb keresztmetszetet az élelmiszer technikus tanulók esetében volt, számukra kevés szakmai feladatot tudtak 
kínálni (tojástartósítás, méz higiénikus kiszerelése, csomagolás). Többnyire konyhai kisegítő munkát végeztek, amit 
elvégeztek, de nem ezt ígérték nekik. Szerintem zöldség, gyümölcs feldolgozás, fagyasztás, tartósítás feladatot is 
kaphattak volna, ha erre kellő kapacitást biztosít a farm egyszemélyes vezetője. 
 
Mezőgazdasági gépészek a partner gépszerelő cégnél, heti beosztással szintén korlátozott mértékben foglakozhattak 
erő- és munkagépekkel (javítás, karbantartás, üzemeltetés). gyakorlatilag a három hétből egy hetet voltak gépek 
közelében, örömmel. A házigazda farmon is voltak erő és munkagépek, de ezeket feltételezem, szakmai oktató, 
felügyelő hiányában, vagy  számomra ismeretlen okból, de nem kezelhették a gépész tanulóink.  E helyett kertész, 
állattartó stb. munkát végeztek a gépészek is, amikor nem voltak besorolva a partner gépész üzembe. 
 
Pékek sem jutottak minden nap pékmesterhez és péküzemi munkához. Ilyenkor konyhai kisegítő munkát (mogyoró 
törés, tök tisztítás és aprítás stb.) végeztek.  
 
Az „univerzális” mezőgazdasági technikusok, kertészek folyamatosan kaptak szakmai munkát és gyakorlati lehetőséget. 
 
A tanulók a nyelvi nehézségeket ügyesen kezelték, ha kellett segítséget vettek igénybe (mobil net szakszótár, tanári 
közreműködés), a nyelvi hiányosságok nem gátolták a gyakorlat végrehajtást. A kérdőíveket (várakozási, köztes és záró 
kérdőív) tanári segítséggel kitöltötték, naplót vezettek naprakészen, amit ellenőriztünk rendszeresen. 
 
A fiú tanulók zsúfoltan helyezték el.  A farmon volt még szálláshely bőven, csupán egy újabb szobát kellett volna nyitni! 
A tanulók érdekét, a program sikerét nehéz úgy segíteni a helyszínen a tanulókért felelős kísérőtanárnak, hogy nem 
tudni mire, mit terveztek be, mit számolnak el.  Miért is? 
 
7 – 7 fiút zsúfoltak be emeletes ágyakkal teljesen kitöltött szobába. Ha mindenki bent volt, csak feküdni lehetett, állva 
jószerével el sem fértek! Nem jutott elég hely a bőröndöknek, táskáknak, három héti ruházatnak, munkaruhának 
törölközőknek, mosdó felszereléseknek.  7 fiúra reggeli ébredéskor 1 WC, 1 mosdó, 1 zuhany.  Egy vállalati 



munkásszállás is különb lehetőséget biztosít. Kifogásoltuk a szúfoltságot, de nem történt változtatás, nem nyitottak egy 
új szobát, pedig láthatólag volt még szoba bőven a farmon. A zsúfoltságban nehéz a pihenés, feszültség van. 
 
 
Tanulóink kifogásolták az étkezési ellátást. Három hétig egyhangú volt a reggeli, minden nap azonos: gabonapehely, 
teljes kiőrlésű száraz kenyér, vaj, lekvár, kávé, tea. Változatos reggeli nem segítette a munkanapot. Ebéd, vacsora 
szerintem kielégítő volt, igaz leginkább húsmentes. Sok tészta, zöldség, leves, tojás került az asztalra. Pizza volt a 
legcsodásabb. Megismertük az olasz konyhát. 
Az étkező volt a közösségi terünk (novemberi eső, szobák zsúfoltak alvásra is), ahonnét szombat vasárnap, amikor farm 
ebédre, farm vacsorára nagyszámú vendégek érkeztek általában kiszorultunk. Áttelepültünk az oktató terembe, igaz 
ott meg hétvégi „halloween-ező” kisiskolások jelentek meg.  
 
A kulturális programnak nevezett dolog, amelyen én is ott lehettem, különös volt. Elektronikus levélben a 
kísérőtanárok üzenetet kapta, hogy az adott vasárnapon gyalog, majd busszal, végül két metró átszállással menjünk el 
egy bizonyos helyre, hogy ott majd találkozunk, megismerünk egy másik magyar és egy szlovák csoporttal is. Így 
tettünk, de a szervezők közül senki nem várt ott. Nem ismertettek össze más ERASMUS résztvevőkkel, nem volt közös 
utazás, idegenvezetés, bemutatás, beszélgetés, közös étkezés, kávézás stb. Mi történt?  Egy résztvevő gyakorlatos 
személy – másik magyar csoport tagja - kapta a „feladatot”, hogy mutassa meg hol is van a Természettudományi 
Múzeum főbejárata. A múzeumban az adott vasárnapon, ingyenes volt a belépés bárki számára. Bementünk, 
megnéztük az ingyenes kiállítást.  Ilyesmit, mi kísérő tanárok magunktól is szerveztünk, pl. Milánói Dóm és történelmi 
városmag, modern építészeti remekeket felsorakoztató városrész, futball stadionok meglátogatása stb.  
A tanulók érdekében a kísérő tanároknak célszerű lenne tudni, hogy a  várva várt, kiemelten beharangozott, sokat 
emlegetett „kulturális programra” milyen költségvetésű, mit lehet elszámolni, mit kell biztosítani a tartalmas, más 
csoporttal is találkozási lehetőséget nyitó időtöltés érdekében. A tanulók csalódtak, nem volt igazi találka más csoport 
tagjaival, nem nevezhető közös programnak az, amiben részesültek. 
 
Baleset, beszámolóban említésre érdemes betegség, magatartási probléma nem volt, ilyesmiről nem tudok. 
 
Kísérőtanárok sok időt töltöttünk a tanulókkal, környezetükben, közelükben. Milánóba felügyeletünk nélkül nem 
mehettek be. A tanulók szívesen beszélgettek, kérték véleményünket, ha kell segítséget kértek. A fiatalok igyekeztek jól 
viszonyulni a számukra teljesen idegen körülményekhez.  Kiderülhetett számukra miben is nyitottak igazán és miben 
konzervatívok valójában. 
A program nekem nem volt átlátható, nem kaptam segítséget az átlátáshoz és ez hátráltatta feladat ellátásomat. 
 
 
 
Tata, 2018. december 05. 
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