
 

 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Erasmus+ szakmai gyakorlat 

Kitöltendő a hazaérkezést követő 15 napon belül és visszaküldendő  
az Erasmus Iroda részére 

(e-mail: erasmus-out-godollo@szie.hu) 

1. ADATOK 

2. Intézmény: Szent István Egyetem Tájépítészeti és Települétervezési Kar 
Szak: Tájépítészmérnök MSc 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori):  

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
Asociatia Vinca Minor 

Fogadóország: Románia 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 
2019.02.04-08.04. 

Hónapok száma: 
6 

ERASMUS+ támogatás összesen: 3000 EUR  

Saját hozzájárulás összesen: 0 EUR  

Egyéb hozzájárulás: 0 EUR  

 
2. KÉRDÉSEK 
 
1. Milyen problémák merültek fel az utazás előkészítése kapcsán (kinti tanulmányi program 
vagy munkaterv összeállítása, egyeztetés itthoni tanáraival, nyelvi felkészülés, kiutazás 
megszervezése, biztosítás)? – Nem merült fel probléma. 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? – Barátom segített 
szállást adni, egyébként az Egyesület is biztosít szálláshelyet. 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? - Már ismertem itt helyieket, egyébként mindenki nyitott, 
barátságos. 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? – Igen. 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? – Igen. 
6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon? (A 2. oldal táblázatát 
akkor adja le, ha már lezárult, hogy mit fogadnak el! ) – Egyetem befejezése utáni szakmai 
gyakorlatot tettem, így nem volt már szükség az elfogadására. 
7. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei – Minden rendben, gördülékenyen zajlott. 
8. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei – Ugyan ez vonatkozik rá is. 
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
9. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Ottlétem alatt számtalan tevékenységbe bevontak az egyesület munkatársai és Zoli (az 
egyesület vezetője) a birtokon. Március végéig az egyesület sepsiszentgyörgyi irodájában 
tevékenykedtem, általában reggel 9-től délután 4-ig. Fő feladatom a már meglévő környezeti 
neveléssel kapcsolatos dokumentumok rendszerezése volt. Az óvodások és alsó tagozatos 
osztályok számára kidolgozott tanrendben a környezeti elemekkel (élővilág, levegő, víz, talaj) 



 

 

kapcsolatos foglalkozások kaptak helyet, mely során a kicsik játékos formában ismerhetik 
meg többek között madarainkat, honos növényfajtákat, a talaj folyamatait, légköri 
folyamatokat, a vizek fontosságát, környezetvédelmet. Lehetőségem volt beilleszteni órákat 
a nevelési tervbe, melyek a tájas szemléletet képviselve rendszerbe foglalják a szerre 
megszerzett ismereteket. Részt venni intézményben tartott programra sajnos idén nem 
sikerült, az egyesület munkatársait nagyon lefoglalta a kezelési tervek készítése, egyedül 
pedig tapasztalat híján nem volt merszem beleugrani egy tanóra megtartásába. 
A Vinca Minor Egyesület által szervezett nagy környezeti nevelési esemény, amelyen részt 
vettem a Büdös-hegy Napja, amely idén a születésnapomra esett. A nap első felében a 
Büdös-hegyen található Hotel Bálványos konferenciatermében fogadtuk az iskolai 
csapatokat, amelyek javarészt felső tagozatos diákokból álltak. Összesen 5 iskolából érkezett 
~ 80 diák tanárokkal együtt. Játékos feladatok során ismerkedhettek meg a csapatokba 
osztott résztvevők a Csomád-Büdös N2000 elővilágával, földtani jellemzőivel. Az ebédet 
követően átbuszoztunk a közeli Szent Anna tóhoz, ahonnan terepi programok indultak: hegyi 
mentők bemutatója, túra a közeli Mohos-láp természetvédelmi területen, a környék 
növényvilágának megismerése játékos formában, és egy gombász túra. Én a legutóbbin 
vettem részt, mely során kis körtúrát tettünk egy gombász szakember vezetésével. 
A gyakorlat további részét többnyire a zaláni birtokon töltöttem aktívan segédkezve a 
kertészkedésben. Többek között gyomláltam, mulcsoztam, cserjéket metszettem, emellett 
növénykiültetési terveket készítettem a birtokon tervezett virágágyakra, és fűszernövény 
kertre. A napirend attól függött, hogyan tudok kijutni a birtokra, rendszerint a család 
tagjaihoz, ismerőseihez csatlakoztam egy-egy fuvar erejéig.  
Húsvétot megelőző héten segédkeztem a birtokon lévő panzióban egy első osztályos iskolai 
csoport ellátásában. A tanárnő délelőttönként rövidebb órát tartott, délután pedig aktív 
foglalkozásokra került sor: tojásfestés hagyományos anyagokkal, játékok, süti sütés, 
kirándulás a környéken. 
10. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? – Rossz élményem nem volt, a legjobb a 
helyiek vendégszeretete. 
11. Egyéb fontos megjegyzés 
12. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy 
fogadóintézményt és a külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 



 

 

 
1. ábra: Iskola másképp - az erdőben 

ismerkedünk a bükkel, tölggyel, 

gyertyánnal (Saját fotó) 

 
2. ábra: Büdös-hegy Napja - gombásztúra (Saját fotó) 

 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a beszámolómat az Erasmus+ program iránt érdeklődő hallgatók 
megkaphassák, elolvashassák. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kari koordinátor felkérése esetén a mobilitás végeztével a 
következő szemeszter elején tartott mobilitási napon prezentációval köteles vagyok segíteni 
a következő ERASMUS+ támogatással kiutazó hallgatók döntését. 
 
Köszönöm! 
 
Dátum: 2019.10.04. 


