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Gyakorlat országa : Dánia 
Fogadóintézmény/cég neve : Green Academy 

Város : Beder 

Gyakorlat időtartama (utazással 
együtt) : 

2022.06.02-14. 

Csoportvezető 1 neve : Font Erika 

Csoportvezető 2 neve : dr. Keszy-Harmath Dániel 

Diákok száma : 18 

Szállás értékelése 
(minőség, szobák elosztása, 
megközelíthetőség, stb.) 
1 2 3 4 5 

Kiválóan felszerelt szállás. Kényelmes, háromágyas 
szobák, társalgó minden blokkban, ahol kisebb 
konyha is található. Minden szobához tartozik 
vizesblokk. Takarítás, felmosás szobánként 
megoldható. Mosókonyha, moziterem, gamerterem, 
tornaterem, csocsóasztalok, biliárdasztalok, bár, 
közösségi helység a kampusz területén, ezek 
biztosítják a kényelmes és élvezhető ittlétet. Bolt a 
kampusztól 2 percre. 

Utazás értékelése 
(utazás minősége, kényelme, esetleges 
fennakadások, stb.) 

1 2 3 4 5 

Utazás repülővel és busszal. Pontos, zökkenőmentes 
érkezés és indulás (visszafele egy rövid félórás 
csúszás, de ez sem okozott nagy kényelmetlenséget). 
A dániai kirándulások során jó humorú, megbízható 
és profi sofőr (Ole), aki külön ajándékot is kapott 
csoportunktól. Aarhus városa Bedertől villamossal 
megközelíthető, ez is jól ment a csoportnak, a 
jegyvásárlást bankkártyával, automatából oldottuk 
meg. 

Fogadó intézmény értékelése 
(kapcsolattartás, információátadás, 
szakmaiság, stb.) 

1 2 3 4 5 

Az iskola és dolgozói kedvesen, segítőkészen fogadtak 
minket, és végig lehetett fordulni bármilyen ügyben 
(mosás, wifi-jelszó, takarítás előkészítése). Az iskola 
technikai személyzete és a tanárok is kiválóan 
beszélnek angolul. Szakmai felkészültségük jó, az 
angol társalgás órákat Boncho és Zoe profi, 
tanulóközpontú módon vezették, a szakmai órákat és 
a külsős programokat (építkezések látogatása) is 
érdekes módon szervezték meg. A kulturális 
programokban is számíthattunk rájuk. 
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A program szakmai értékelése 
(tervezett és megvalósult tevékenységek, 
új szakmai tudás, új elmélet, a gyakorlat 
haszna, tanulók visszajelzései, 
együttműködés a fogadó intézménnyel, 
oktatás színvonala (tömören, egyszerűen, 
célratörően), jó példák hasznosítása 
otthon) 
 
1 2 3 4 5 

Dr. Keszy-Harmath Dániel: Számomra az utazás 
szakmai szempontból (közismereti tanárként, magyar 
nyelv és irodalom szakosként) rengeteg újdonsággal 
szolgált, amit itthoni tanításom során is alkalmazni 
tudok, például a földmérési ismeretekhez kapcsolódó 
angol nyelvű szakmai kifejezések használata, ha a 
tantárgyfelosztásban Foglalkoztatás című tárgyat 
kapok majd, vagy 13.-ban a saját osztályomnak 
szakmai nyelvet oktatok majd. Sőt, gondolkodom a 
technikusi végzettség megszerzésén, és a 
későbbiekben földmérés tanításán. A dániai szakmai 
programokban mindenképpen szeretnék részt venni. 
Jó volt látni a gyerekek lelkesedését, azt, hogy 
megtanulták a helyi szokásokat, elsajátították a 
különbözőségeket, és alkalmazták otthoni tudásokat. 
A szintezés szintezőléccel és lézerrel, az 
alapponthálózat használata, a különböző mérések, 
tervezés, interpolálás, drónozás egyáltalán új 
ismeretek voltak számomra. 
 
Font Erika : Szakmai szempontból az utazás vegyes 
érzelmeket váltott ki belőlem. Tanultunk új dolgokat, 
a drónos órák nagyon jók voltak. A többi gyakorlati 
feladat az itt tanuló kertészek földmérési feladatai 
voltak, amik a gyerekek számára újszerűen hatottak. 
Viszont az a módszer, amit ezeknek a feladatoknak a 
végrehajtásához használtunk, nem elégíti ki a nálunk 
előírt geodéziai pontosságot. Lézeres szintezőt náunk 
is használnak a kertészek, de mi nem.  
Érdekes volt, hogy elvittek két építkezésre is. Itt 
szívesen hallottam volna többet a geodéziai 
feladatokról, azok végrehajtásáról.  
Elmaradt egy külsős előadó előadása, lehet tőle 
hallottunk volna az ország ingatlannyilvántartásáról, 
vagy pl. a  földmérők feladatairól, milyen munkát 
végezhetnek bizonyos végzettséggel...stb. 
A tanárok lelkesedése, felkészültsége és odaadása 
példaértékű volt. Véleményem szerint egyre 
« földmérőbb » gyakorlatokat szerveznek majd, 
beépítve ezt is, amit itt megfogalmaztam. 
A diákjaink nagyon lelkesek voltak, a tanárok 
örömmel vették a szorgalmukat. Hasznos 12 nap volt, 
a sok angol tudással, amit magunkkal hoztunk, az 
ottani életérzéssel, a más kultúra elfogadásával, és 
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minden más élménnyel együtt. Nekem nagyon jó volt 
látni, ahogyan igazi csapattá szerveződtek, ahogy 
segítették egymást. 
Sok energiát adott nekem személy szerint is az út az 
előttem álló pár évre. 
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A program kultúrális részének 
értékelése 
(milyen kultúrális tevékenységek 
valósultak meg – akár felsorolás szerűen is) 
1 2 3 4 5 

A program széleskörű lehetőségeket biztosított a 
kultúra terén. Minden napra jutott valami, nem 
unatkoztunk sosem. Aarhus városának 
meglátogatása és a helyi nevezetességek (dokk, 
katedrális, street food negyed, óvárosi skanzen, Aros 
Modern Művészeti Múzeum és kilátó, bevásárló utca) 
mindenkit lenyűgöztek. A randersi trópusi állatkert és 
a Bederhez közeli Moesgaard Múzeum is lebilincselő 
élmény volt mindannyiunk számára. Jókat 
kirándultunk, friss levegőt szívtunk. Aarhusba 
különböző időpontokban (hétköznap, hétvége, 
reggel, este) ellátogattunk, különböző élményeket 
szereztünk. A gyerekekkel sokat játszottunk a 
szálláson (kártyajátékok és sport), ezzel különböző 
kompetenciáikat fejlesztettük. Társas kapcsolataik is 
javultak. Angol nyelvből mindenki fejlődött, még mi 
is. 
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Fenntarthatóság 
(javaslatok a gyakorlatok színvonalának 

növelésére, tapasztalatok a képzés 
fejlesztése érdekében) 

1 2 3 4 5 

 
A program abszolút jó, érdemes megtartani, és 
minden évben az ideihez hasonló módon megtartani. 
Több földmérő szakember bevonását javasoljuk, akik 
a kinti helyzetről mesélnek és adnak át 
tapasztalatokat és ismereteket a gyerekeknek. 

Általános értékelés 
(megvalósult-e a program célja, 

elégedettség, jó-gyakorlat, 
hasznosíthatóság, motiváció, tanulási 
eredmények értékelése) 
1 2 3 4 5 

Megvalósult a program célja. A nyelvi, társas és 
szakmai kompetenciák is fejlődtek. Talán a 
legkevésbé a földmérési ismeretekből, ebben lehetne 
még többet adni és kapni a program során, de 
minden másból igen. 

Legnagyobb eredmények, 
személyes sikerek 

A gyerekekkel való személyes kapcsolatunk növelése, 
angol nyelvi képességek fejlesztése (Font Erika kezdő 
nyelvtanulás, dr. Keszy-Harmath Dániel pedig 
fordítás-tolmácsolás, szókincsfejlesztés). Emellett dr. 
KHD számára a szakmai ismeretek megszerzése is. 

 



ERASMUS+ szakmai beszámoló 
 
Az általános értékelés alatt található számokból csak egyet hagyjon a cellában ! 
 
 
 

6 

 

Mennyire érezte magát felkészültnek a mobilitás előtt – (Írjon mellé egy 1-5 ig számot – 1 : egyáltalán 

nem éreztem magam felkészültnek, 5 – nagyon felkészültnek éreztem magam) 
 
a fogadóország kultúrája – 2 
a program tematikája – 2  
a képzés nyelve – 3 
a fogadóország oktatási rendszere – 1 
a program témája – 4  
 

Mennyire érzi magát felkészültnek a mobilitás után – (Írjon mellé egy 1-5 ig számot – 1 : egyáltalán nem 

érzem magam felkészültnek, 5 – nagyon felkészültnek érzem magam) 
 
a fogadóország kultúrája – 5 
a program tematikája – 5  
a képzés nyelve – 5 
a fogadóország oktatási rendszere – 4 
a program témája – 5  
 


