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Oktatói tanulmányút Németországban

A Nagybajomi Kolping Iskola 2016 óta vesz részt Erasmus+ szakképzési mobilitási programokban, amely
lehetővé tette a tanulók és a tanárok külföldi szakmai gyakorlaton, tanulmányúton való részvételét.
Építőipari szakmákban – kőműves, asztalos, festő-mázoló – Németországban teljesítettek szakmai
gyakorlatot a tanulók nemzeti konzorcium tagjaként.
A nemzeti konzorcium további intézményekkel kibővülve 2021-27-es pályázati időszakban Erasmus +
akkreditációt szerzett. A konzorciumot továbbra is az Investellla-Team Kft. felnőttképzési iroda vezeti
és tagjai: Kisalföldi ASZC Roth Gyula Technikum Sopron, Déli ASZC Teleki Zsigmond Technikum Villány,
Szekszárdi Kolping és a Kolping Nagyváthy János Technikum, Szakgimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium Csurgó melybe a Nagybajomi Kolping Iskola beintegrálódott.
Ivók Tamás és Héjjas András pék-cukrász oktatók részt vettek 2022.07-09-14-e között Erasmus+
szakmai tanulmányúton Németországban, mely a 2022-1-HU01-KA121-VET-000066340 projektből
valósult meg. Az oktatási mobilitás során kollégáink megismerkedtek a német szakképzési rendszerrel,
ellátogattak egy hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatására létrehozott intézménybe, valamint azok
gyakorlati képzést megvalósító tanműhelyeibe is. Látogatást tettek az eperközpontú Karls
Élményfaluban Rövershagenben, Rostockban a halpiacon, az Erdei élménykertben, ahol „szolidáris
mezőgazdaság” keretében történik a termesztés és Matthias Grenzer pékműhelyében, valamint az
általa üzemeltetett Cafe Wegnerben Warnemündében.
„Először vettünk részt ebben a programban és nagyon jó lehetőségnek tartjuk, hogy szakmai
tapasztalatot szereztünk a németországi szakképzés működéséről és a tanulók leendő gyakorlati
helyeiről. Meglátogattuk a rostocki Jugend Hilfe – Hanza Produktion iskolát, ahol a mi iskolánkhoz
hasonlóan többségében hátrányos helyzetű tanulók tanulnak. A jövőben a pék-cukrász és a szakács
tanulóink az iskola jól felszerelt tanműhelyeiben gyűjthetnek minél több szakmai tapasztalatot.

Felkészült és türelmes oktatók várják őket a gyakorlati műhelyekben. Ezen túl látogatást tettünk egy
kézműves pék-cukrász cégnél, ahol Matthias Grenczer tulajdonos, - aki a Kézműves Kamara elnöke is mutatta be a vállalkozást, ahol naponta 120 kenyeret és kb. 2000 darab különböző féle péksüteményt
készítenek, emellett torták, habcsókok, omlós teasütemények is készülnek a gyakornokok segítségével,
melyek a Keleti-tengerhez utazó turisták kedvelt csemegéje.
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A külföldi szakmai gyakorlaton való részvétel motiváló lehet minden tanulónk számára, bővülhetnek
szakmai ismereteik, szakmai kapcsolataik és fejlődhet nyelvtudásuk, ezen túl oktatóink számára is jó
nyelvi és szakmai továbbképzést nyújthat.”

„A szakmai programok mellett kiváló kulturális és szabadidős programokon vettünk részt, amelyek a
német kulturális értékek megismerését szolgálták. Lehetőségünk nyílt Berlinben a város legfőbb
nevezetességeibe ellátogatni többek között Múzeumsziget, a berlini fal emlékhely, a parlament, a
Holokauszt Emlékhely.”

„Német partnerünk dr. Edda Henze elnök DUG kiváló idegenvezetésével megismertük Rostock és
Warnemünde nevezetességeit. A fenntarthatóság műhelymunka során körüljártuk a jövőnk számára
kiemelten fontos területet, jó gyakorlatot ismertünk meg, amely adaptálható lehet a mi iskolai
működésünkben is. „
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