
Erasmus+ Mobilitási Program 
 

Speciális Szakiskolás, kerti munkás szakos 
tanulók 3 hetes, írországi szakmai gyakorlata 

 

Knockvicar Organic Garden  

(védjegyes biokertészet) 

Boyle; Co. Roscommon, Ireland 
 

                                                                 A prezentációt készítette:   

                                                                                                  Salamon Nóra – gyógypedagógus 

 

”ÁSÓ, KAPA…BIO-LAND!”  





Alapinformációk 

A program időpontja: 2014. október 11-31. 
 
Résztvevők:  
 
   7 kerti munkás szakon tanuló, tanulásban 
akadályozott fiatal:  

  Farkas József, Ganzler Zoltán Márk, Gömöri 
Benjámin,  Mészáros Dániel, Pető Viktória, Tóth 
Balázs Ferenc, Végh Cintia Ágnes) 

 
   3 kísérő pedagógus/gyógypedagógus Tatáról 
Essősy Gábor, Hajdúné Jenei Éva, Salamon 
Nóra 
 



Alapinformációk 

Fogadó intézmény:  

 

Knockvicar Organic Garden, Írország         
Kenderesi László vezetésével 

 

•  Intenzív biokertészet    

•  Kertészeti karbantartó munkák 

•  Tanfolyamok, tanácsadás 

•  Iskolakertek működtetése 

•  Termékek értékesítése 

 



A projekt céljai  
 

   A tanulásban akadályozott fiatalok a 
biokertészetben     

      olyan új, korszerű elméleti ismeretekre és   

      gyakorlati tapasztalatokra tegyenek szert   

      tanult szakmájukkal kapcsolatban, amelyek   

      megkönnyítik számukra a szakmai vizsga   

      követelményeinek teljesítését, majd a   

      munkavállalást.  



A projekt céljai 

   Új kapcsolatrendszer kialakítása 

   Tapasztalatok terjesztése 

   Írország kultúrájának megismerése 

   Az írországi szakképzés tanulmányozása 

   Iskolakertek működtetésének vizsgálata 

 



Felkészítés 

  Tájékoztató a szülők és  kedvezményezettek   

     számára 

 Agostyán - Ökofalu  

     (Természetes Életmód Alapítvány) 

     - egész napos, szabadban eltöltött, intenzív   

        program  

      - az ökológiai szemléletmód kialakításával     

        segítette tanulóink ismeret- és  

        tapasztalatszerzését a kiutazás ideje alatt 

   Éltes Mátyás Speciális Szakiskola  

     - biokertészet 

 



  







Program megvalósítása  

15 munkanap alatt 30 óra elméleti, valamint ehhez 

kapcsolódó 60 óra gyakorlati képzésre volt lehetősége a 

fiataloknak a biokertészetben 

 (Knockvicar Organic Garden) 

 -   organikus biokertészet működésének  

     tanulmányozása 

 -   biotermékek felhasználásának és értékesítésének  

     vizsgálata 

 

A kertészet okleveles agrármérnök tanár vezetője, 

Kenderesi László nyújtotta a program szakmai hátterét. 











 



 

 



Helyi iskolakert 

    Helyi, hátrányos helyzetű, nehezen kezelhető, az     

       intézményi oktatásból lemorzsolódott  fiatalok      

       oktatásával, szakképzésével foglalkozó iskola  

       iskolakertjének megismerése. 

       (Leitrim Youth Education Training Programme) 

 

    Közös munka a helyi fiatalokkal az iskolakertben.  

 

 





Írországban folyó 

szakképzés 
 

Helyi szakképző intézmény (Drumshambo 

Vocational School) meglátogatása.  

 Meghívást kaptunk az intézmény fennállásának 50. 

    évfordulójára rendezett ünnepségre. 

 

Az intézmény tárgyi és személyi feltételeinek 

megismerése. 

 

Tapasztalatcsere az intézmény igazgatójával, Sean 

Wynne úrral, a jövőbeli együttműködés reményében. 

 

 





 

 
 

 

Az írországi oktatási 

rendszer megismerése 

 



Szakmai kirándulások 

 
 

  Lápi tanösvény, természetvédelmi területek 

  Kertészetek, gazdaságok, kertészeti árudák 

  Carrick-on-Shannon, Sligo, Boyle 

  Óceánpart - Homokdűnék  

  Dublin – parkok, Füvészkert, Magyar   

     Követség 

  Forest and Activity Park – Kalandpark 

  Csónakázás, horgászás a Lough Allen   

     tavon  



 





Egyéb programok 

Ír nap 

 A helyi szakképző iskola tanulói elkészítették 
számunkra az ír konyha legismertebb étkeit. 

 

Magyar nap  

 Prezentáció Magyarországról. 

 Hagyományos magyar ételek készítése - helyiek 
megvendégelése.  

 Beszélgetés, barátkozás a helyi fiatalokkal, tanáraikkal 
és a helyi szakiskola igazgatójával. 

Magyar nap zárása: 

Magyarország – Írország barátságos futball mérkőzés!  

 





 

 



 

 



A gyakorlat zárása 

 

   Tanúsítvány 

   Europass igazolás 

 



Kapcsolódó programok 

 
 

  Mezőgazdasági Múzeum meglátogatása    

 

  Diákfórum  

     - program megjelenése a 24 órában 

 







Eredmények 



A kedvezményezett diákok  

számára  

 
A gyakorlat keretén belül a tanulók megismerkedtek:  

 
 A biotermesztés legfontosabb alapelveivel. 

 A helyi klímának és időjárási körülményeknek megfelelő 
növénytermesztési, ápolási és kertészeti tevékenységekkel. 

 A megtermelt biotermékek értékesítésével. - Vállalkozási ismeretek 
bővítése. 

 A kedvezményezettek többen családi gazdálkodást folytatnak 
szüleikkel együtt. Az Írországban elsajátított ismeretek nagyban 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fiatalok szakmájuk megszerzése 
után bekapcsolódjanak a gépesítést kevésbé igénylő, főleg 
munkaerőigényes családi vállalkozásba. 

 Szociális, nyelvi kompetenciák terén mutatkozó fejlődés.  

 Szemléletváltozás. - A biotermékek fogyasztásával kapcsolatban 
tudatosabbá váltak. 
 

 

 
 



Intézményi eredmények 

 Intézményünk további mobilitási tapasztalatokkal bővült. 

 Erősödött a partnerek közötti együttműködés. A szakmai út 
után is folyamatos a kapcsolattartás a külföldi partnerrel. 
(képek, szakmai anyagok, magok küldése postán) 

 Munka eredményének nyomon követése. (Kenderesi 
László képeket küld a tanulók által ültetett növények 
fejlődéséről.) 

 Kísérőtanárok - szakmai tapasztalatok szerzése, annak 
átadása, hasznosítása (szakképzésben /elméleti 
oktatásunk tananyagészében megjelent moduláris 
tananyagként a biotermesztés, biokertészeti ismeretek, 
amely tananyagfejlesztést jelent/, további pályázatok, 
Ökoiskolává válás). 

 Diákfórum - Motiváció a szakiskolások számára. 

 



Új szakmai kapcsolatok 

kiépítése, elmélyítése 

Sean Wynne, a Drumshanbo Vocational 

School igazgatója partnerintézménynek 

kérte fel szakiskolánkat.  

   Megkereste intézményünk vezetőjét, 

Becsákné Szőke Évát , hogy partnerként 

vegyen részt egy, a szakiskolánkat érintő 

ír-magyar-francia közös pályázat 

beadásában.  

 



A projektzárás tervezett 

programjai 

   Tata – Fényes tanösvény meglátogatása 

   Éltes Mátyás Speciális Szakiskola –     

       - beszámolás a szerzett tapasztalatokról 

   Tanult ismeretek terjesztése   

       - kömlődi, komáromi tagintézmény 

   Szakmai fórum városi, megyei szinten 

 



Köszönöm a figyelmet! 

 


