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A 2014/15-ös tanév után, most először vehettem részt Erasmus programban. Soós Péter, a
program szervezője a tanév során kért fel, hogy segítsek a program lebonyolításában kísérőtanárként.
Az utazás szeretete, az új feladat és az izgalmasnak ígérkező programok annyira ösztönöztek, hogy
azonnal igent mondtam.
Segítséget két részben tudtam előzetesen nyújtani. A diákok két szakról jelentkezhettek a
programra, a dísznövénykertészeknél Péter tanít, a parképítő- és fenntartó technikusoknál pedig
többek között én is, így személyesen ismertünk mindenkit. Az utazás előkészítése elsősorban Péter
feladata volt, de úgy gondolom a program összeállítása közben folytatott beszélgetések, a közös
szálláshelykeresés, útiterv készítés során hasznos lehetett a jelenlétem.
Az indulás napjától részben rám hárult az utazás felügyelete. A diákok épsége, magatartása az
útvonal figyelemmel követése, navigálás kettőnk feladata volt, amit remekül osztottunk el, cserélgetve
a szerepeket. Az út során több programnál kértünk idegenvezetést, ilyenkor egyikünk tolmácsolt, vagy
ha olyan programhoz érkeztünk, amit egyikünk jól ismert, magunk mutattuk be a helyszínt, vagy az ott
folytatott munkát a gyerekeknek.
A Bad Zwischenahnig vezető utat csaknem egy hét alatt tettük meg, szinte minden nap más
kempingben szálltunk meg, így az ezzel kapcsolatos intézendő feladatokat is ketten láttuk el. Talán a
legnehezebb feladat a szálláshelyek szabályainak betartatása volt, a legtöbb kempingben fokozottan
kellett a tanulók esti elcsendesedésére figyelnünk.
A legtöbb időt Berlin környékén töltöttük, itt régi személyes vágyam is teljesült a potsdami
Sans Souci kertjének meglátogatásakor. A lelkesedés, melyet elsősorban mi tanárok sugároztunk a
vártnál több átragadt a diákokra, több tekinteten láttam, hogy megértik szakmánk szépségét.
Megérkezve célunkhoz a tanulók többségét a szálláshelyükre kísértük, ahol ők oktatásra
mentek, majd megkezdték a gyakorlati munkát. A csapat kisebb része velünk maradt a visszafelé vezető
úton is, ők későbbi időpontban utaztak vissza a partnercégekhez. Az első héten az ország keleti részét
szeltük át, hazafelé a Nyugat-Németországon keresztül jöttünk, egy rövid Hollandiai kitérővel. Mind az
utazási körülmények, mind az időjárás kedvezett szinte a teljes két hét alatt, sem megoldhatatlan
nehezítő körülmény, sem komolyabb személyi sérülés nem ért minket.
A rám bízott feladatokkal és színes programokkal dús utazás felejthetetlen élmény marad, a
diákokban ébredező hivatástudat sokkal jobbá tette a meglátogatott helyszíneket, átélt eseményeket.
Remélem a jövőben lesz még alkalmam hasonló utazás részesének lenni.
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