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ERASMUS+ program, Rostock 

2021.09.25-2021.10.02. 

Összefoglaló a rostocki munkatársi mobilitásról 

 

A munkatársi mobilitás programban 8 munkatársunk vett részt 7 napos szakmai 

továbbképzésen. A csapat tagjai között közismeretes és szakmás oktatók is voltak: 

 Balogh Barbara 

 Barócsiné Dankó Zsuzsanna 

 Bóta László 

 Dányi Imre 

 Hegyi Ágnes 

 Jakusné Balázs Ágnes 

 Kiss Csaba 

 Stregováné Balog Anita 

Rostock a Baltikum szíve, a korábbi Hanza kereskedelem középpontja, ami ma is 

káprázatos látványt nyújt jellegzetes téglagótikájával és kikötői forgatagával. 

 

 

Tartalmas és nagyon értékes és érdekes programsorozaton vagyunk túl.  

Megismerhettük a német kultúrát, csodálatos helyeken jártunk, kedves és 

vendégszerető emberekkel találkoztunk, a kollégákkal pedig egészen új 

oldalukról ismerhettük meg egymást ezekben a napokban. 
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A szakmai program a német duális képzés tanulmányozására irányult. 

A német duális képzés tanulmányozásának helyszínei: 

 Hanseproduktionsschule- Oliver Jäschke: a hátrányos helyzetű tanulók 

szakmai előkészítése a képzéshez és a szakmai képzésük, műhelyek 

 Berufliche Schule Diensleistung und Gewerbe Rostock: Az iskolák szerepe 

az idegenforgalom duális szakképzésében, iskolavezetés, hospitálás az 

étteremben és a konyhában, iskolavezetés, közös ebéd az iskolában 

 Bäckerei Matthias Grenzer- a pékek duális képzése 

 

 

 

Megtudtuk, hogy a német szakképzés lényege, hogy az elméleti és a gyakorlati 

képzés egyforma jelentőséget kap, párhuzamosan folyik. Németországban a 

diákoknak először céget kell találniuk, amely hajlandó részt venni a képzésükben. 

A tanulók a képzési idejéből heti 1-2 napot az iskolában töltenek, általános 

ismereteket, illetve a szakmai elméletet sajátítják el itt. A többi időben a képző 

cégnél 3-4 napon, ténylegesen gyakorlati képzésen vesznek részt. 

Az iskolák partner intézményeiben a duális szakképzés keretén belül szakmai 

gyakorlati képzés is folyik. A fiatalok megtanulhatják a tanult szakma minden 

elemét és fortélyát. Az együttműködésből a fogadó cég is profitál, hiszen képzett, 

rátermett, fiatal munkatársakat foglalkoztathat, kineveli saját dolgozóit. 
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A német duális képzés előnyei: 

 akit felvesznek valamilyen duális szakképzésre, bízhat benne, hogy a 

következő években biztos munkahelye lesz az oktatással párhuzamosan, 

 a képzés ideje alatt is fenn tudja tartani magát, 

 úgy tanulnak szakmát, hogy három éven át figyelhetik mestereiket, és 

közben egy-egy munkahelyen belül minden feladatkört megismerhetnek, 

 a hároméves képzés végén az iparkamara által elismert vizsgát teszik le, a 

végzettek nagy részét a cégek általában azonnal alkalmazzák. 

 

Önálló programjaink:  

 Warnemünde,  

 Cafe Junge Die Bäckerei, a tanulók gyakorlati helye, innen is voltak német 

tanulók Egerben 

 Lübeck 

 Café Wegner 

 Rostocker Fishmarkt 

 Grönfingers, Rostock 
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A programban való részvétel lehetőségét köszönjük iskolánk igazgatójának, 

Milibákné Veres Erikának, az Erasmus utak szervezését kollégáinknak: Kállay- 

Pataki Piroskának és Kalina Istvánnénak, a kinti programunk szervezését pedig 

Edda Henze-nek. 

Szállásunk a Gästehaus Rostock Lütten Klein-ban volt, mely minden igényt 

kielégített. 

 

A tanári mobilitás legfontosabb hozadékai: 

 szakképzési tapasztalatok szerzése, azok adaptációja, 

 oktatási tartalmak korszerűsítése, 

 közösségi gondolkodás lehetősége, 

 szakmai, pedagógiai megújulás, 

 csapatépítés, 

 kollaboráció, 

 motiváció az ERASMUS programban való részvételre, 

 szélesebb perspektíva, nemzetköziesedés. 

 


