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Gyakorlat országa : Dánia 
Fogadóintézmény/cég neve : Aarhus Green Academy- Jordbrugets 

Város : Beder 

Gyakorlat időtartama (utazással 
együtt) : 

2022. 03.19-2022.04.02. 

Csoportvezető 1 neve : Aszódi Zsófia 

Csoportvezető 2 neve : Szpisjak-Faragó Réka 

Diákok száma : 18 fő 

Szállás értékelése 
(minőség, szobák elosztása, 
megközelíthetőség, stb.) 
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A szállás az iskola területén, nagyon szép természeti 
környezetben található. Rengeteg kiszolgáló 
létesítmény található mellette, mosoda, konyha, 
sporttermek. A szoba kissé elavult, a fürdőszoba 
különösen, de már épül az új kollégiumi szárny. A 
kollégium vezetője nagyon segítőkész volt, mindig 
próbált mindenre megoldást találni. 

Utazás értékelése 
(utazás minősége, kényelme, esetleges 
fennakadások, stb.) 
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Az utazás szervezetten zajlott. Nagy segítséget 
jelentett, hogy online be lett csekkolva a csoport, így 
nem kellett erre is figyelni. A gép indulása és 
érkezése is optimális volt ehhez a programhoz, 
különösen jó volt, hogy 20 kg-os bőröndöt vihettünk 
magunkkal. 

Fogadó intézmény értékelése 
(kapcsolattartás, információátadás, 
szakmaiság, stb.) 
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Nagy szeretettel fogadtak bennünket, és mindent 
megtettek azért, hogy jól érezzük magunkat és új 
ismeretekkel gyarapodjunk. Az intézmény tágas, 
rengeteg fény, hatalmas terek jellemzik. Látható, 
hogy az alkalmazottak szeretnek itt dolgozni. 
Maximálisan meg voltunk elégedve az intézménnyel, 
a dolgozók hozzáállásával. 



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

2 

 

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) 
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Kicsit nehéz helyzetben volt a fogadó intézmény, 
hiszen eddig nem volt itt környezetvédelmi 
gyakorlaton Erasmus csoport,így ki kellett alakítaniuk 
a gyakorlat programját. 
 
 Ehhez megtalálták a legalkalmasabb 
gyakorlatvezetőt, Pi személyében, akinek a 
személyisége, pozitív hozzáállása nagyon inspiráló 
volt. A külső terepi gyakorlatok kapcsolódtak a 
tantárgyi célokhoz, sok olyan környezetvédelmi 
megoldást láttunk, amiket otthon nem. Az intézmény 
területén több rovar-hotel található, melynek hazai 
meghonosítása még folyamatban van. 
 
A csoportmunka közös gondolkodásra, kreativitásra 
serkentette a tanulókat.  
 
Az intézmény farmgazdaságában zajló munka nagy 
hatást gyakorolt a tanulókra, itt esett szó a 
biodiverzitásról is, amely a képzésükben is kiemelt 
szerepet kap. 
 
 A dróntechnológia gyakorlati alkalmazása is 
megmozgatta a tanulók fantáziáját, az előadást 
követő bemutató nagy sikert aratott. 
 
Összeségében úgy gondolom, hogy a szakmai 
program jól illeszkedett a diákok által tanult 
szakmához, az oktatók nagyon felkészülten végezték 
a munkájukat. 
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A program kultúrális részének 
értékelése 
(milyen kultúrális tevékenységek 
valósultak meg – akár felsorolás szerűen is) 
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A dán kultúra sok tekintetben más, mint a magyar, 
ugyanakkor a hagyományok tisztelete mindkét 
országban fontos. Ezeket a kulturális programokat 
úgy valósították meg, hogy betekintést kaphassunk a 
dánok életébe.  
 
Dánia alkotmányos monarchia, a királyi család nagy 
tiszteletnek és népszerűségnek örvend. Aarhusban 
található a királynő nyári rezidenciája, ahová 
ellátogathattunk a program kapcsán. 
 
 Szintén hatalmas élmény volt a Szivárvány 
Panoráma, amely Aarhusban, az AroS művészeti 
múzeum tetején nyújtott lenyűgöző kilátást a 
városra. 
 
Állatkert látogatásra is sor került, nagyon érdekes volt 
látni azokat a technikai megoldásokat, amelyek 
lehetővé tették a trópusi állatok bemutatását a 
hidegebb, dán klímában. 
 
Összeségében sokat tanultunk a dán kultúráról és 
életre szóló élményekkel tértünk haza. 
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Fenntarthatóság 
(javaslatok a gyakorlatok színvonalának 

növelésére, tapasztalatok a képzés 
fejlesztése érdekében) 

4 

 
Javaslom a kicsit hosszabb, három hetes gyakorlati 
képzések megvalósítását. Azt tapasztaltam, hogy 
mire a tanulók teljesen felvették a napi ritmust, 
végezték a feladataikat, addigra szinte indulhattunk 
is haza. 

Általános értékelés 
(megvalósult-e a program célja, 

elégedettség, jó-gyakorlat, 
hasznosíthatóság, motiváció, tanulási 
eredmények értékelése) 
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Összeségében úgy gondolom, hogy a szakmai 
program jól illeszkedett a diákok által tanult 
szakmához, az oktatók nagyon felkészülten végezték 
a munkájukat. 
 

Legnagyobb eredmények, 
személyes sikerek 

A csoport legnagyobb eredményének azt érzem, hogy 
helyt tudtak állni a számukra ismeretlen 
környezetben, el tudták végezni a gyakorlat kapcsán 
kapott feladatokat. Két hét alatt közösséggé 
formálódott a kis csapat. Személyes sikerként 
értékelem, hogy meg mertem szólalni angolul, és 
értették is, amit mondani szeretnék. Össze tudtam 
fogni a csoportot, fenn tudtam tartani azt a 
fegyelmet, amely szükséges volt. 
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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 – 3 
 
a program tematikája - 3 
 
a képzés nyelve – 2 
 
a fogadóország oktatási rendszere – 2 
 
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 – 4 
 
a program tematikája - 5 
 
a képzés nyelve – 3 
 
a fogadóország oktatási rendszere – 4 
 
a program témája - 5 
 
 


