
 

 Ásó, kapa... Bio-land!  

Speciális szakiskola kerti munkás szakos tanulóinak írországi szakmai gyakorlatának 

MUNKAROGRAM TERVEZETE 

 

A mobilitási projekt várható megvalósulási ideje: 2014. október 12 -  

 

Résztvevők: 7 fő szakmai alapképzésben résztvevő tanuló 

 

A tervezett napi munkavégzési idő: 6 óra (2 óra elmélet és 4 óra gyakorlat) 

 

 

 

Munkanapok 

száma 

 

 

 

 

Munkatevékenység, 

kapcsolódás a helyi 

tantervhez, tantárgyi 

modulokhoz 

 

 

Készség 

 

 

Kompetencia 

 

 

Helyszín 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

  

Terepbejárás, biokertészet 

megismerése, ökológiai 

környezete, a természetes 

növényzet megfigyelése (séta 

a láp körüli jelzett úton, az 

óramutató járásával 

megegyező irányban). 

 

Kommunikációs készség: 

Kapcsolat felvétele és 

kialakítása 

Kérdések és problémák 

pontos meghatározása 

 

Szakmai készség: 

A meglévő szakmai 

ismeretek felidézése és 

összevetése az új 

munkakörülményekkel 

 

 

Személyes kompetenciák: 

Figyelem, önállóság, 

motiváció 

 

Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség, 

kommunikációs 

rugalmasság 

 

Módszerkompetenciák: 

Nyitott hozzáállás, 

információgyűjtés, 

helyzetfelismerés 

 

Knockvicar Organic Garden, 

Miners’ Way Historical Trail – 

Errironagh Bog Loop 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.  

  

Helyi klimatikus 

viszonyok megfigyelése 

és az eredmények 

rögzítése (napsütéses 

órák száma, hőmérséklet, 

csapadék mennyisége, 

széljárás, talajvizsgálat, 

hasonlóság, eltérések 

okai). Egy héten 

keresztül időjárás 

megfigyelést végeznek 

szakiskolás tanulóink 

ugyanazon 

időintervallumban 

Magyarországon, illetve 

Írországban. Az 

eredmények kiértékelése 

a szakmai gyakorlatot 

követően történik meg. 

 

Kommunikációs készség: 

Kérdések és problémák 

pontos meghatározása 

 

Szakmai készség: 

A meglévő szakmai 

ismeretek felidézése, 

transzferálása a helyi 

sajátosságokhoz, irányítás 

mellett 

 

 

Személyes kompetenciák: 

Motiváció, pontosság, 

figyelem, megbízhatóság 

 

Társas kompetenciák: 

Együttműködés, 

kapcsolatfenntartó készség 

 

Módszer kompetenciák: 

Nyitott hozzáállás, 

információgyűjtés, 

ötletgazdagság, kreativitás 

 

Knockvicar Organic Garden 

 

 

 

 

 

3.  

  

Biokertben használatos 

kéziszerszámok 

megismerése, használata, 

talajmegmunkálás. 

 

 

Kommunikációs készség: 

Kérdések és problémák 

pontos meghatározása 

 

Szakmai készség: 

A meglévő szakmai 

ismeretek megfelelő 

alkalmazása új 

munkakörülmények között, 

 

Személyes kompetenciák: 

Önállóság, precizitás, 

pontosság 

 

Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság, 

kapcsolatfenntartó készség 

 

 

 

Knockvicar Organic Garden 

 

 



irányítás mellett 

Szakmai nyelvű 

beszédkészség 

Módszer kompetenciák: 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés, nyitott 

hozzáállás, 

módszeres munkavégzés, 

információgyűjtés 

 

 

 

 

 

4.  

  

Bekapcsolódás a szezonális 

kerti munkálatokba: a 

termesztett növények 

megismerése, felismerése, 

termesztése, betakarítása, 

szaporító anyag begyűjtése. 

 

 

Kommunikációs készség: 

Kérdések és problémák 

pontos meghatározása 

 

Szakmai készség: 

A meglévő szakmai 

ismeretek megfelelő 

alkalmazása új 

munkakörülmények között, 

irányítás mellett 

Szakmai nyelvű 

beszédkészség 

 

Személyes kompetenciák: 

Precizitás, pontosság, 

kézügyesség 

 

Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság, 

kapcsolatfenntartó készség 

 

Módszer kompetenciák: 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés, nyitott 

hozzáállás, 

módszeres munkavégzés, 

információgyűjtés 

 

 

Knockvicar Organic Garden 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

Komposztálás, komposzt 

felhasználás, tápanyagpótlás. 

 

 

 

 

Kommunikációs készség: 

Kérdések és problémák 

pontos meghatározása 

 

Szakmai készség: 

A meglévő szakmai 

ismeretek megfelelő 

alkalmazása új 

 

Személyes kompetenciák: 

Precizitás, pontosság, 

kézügyesség 

 

Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság, 

kapcsolatfenntartó készség 

 

 

Knockvicar Organic Garden 

 

 

 



munkakörülmények között, 

irányítás mellett 

Szakmai nyelvű 

beszédkészség 

Módszerkompetenciák:  

Gyakorlatias 

feladatértelmezés, nyitott 

hozzáállás, 

módszeres munkavégzés, 

információgyűjtés 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

  

 

Tőzegláp tanösvény 

bejárása: a tőzeg 

felhasználása, jelentősége a 

hazai kert kultúrában. 

(ezúttal az óramutató 

járásával ellenkező irányban, 

mert a tanösvény úgy 

készült) 

 

 

 

Kommunikációs készség: 

Kérdések és problémák 

pontos meghatározása 

 

Szakmai készség: 

A meglévő szakmai 

ismeretek bővítése új 

tapasztalati elemmel, ennek 

beillesztése az otthoni 

ismeretekbe 

 

 

Személyes kompetenciák: 

Figyelem, önállóság 

 

Társas kompetenciák: 

Kapcsolatfenntartó 

készség 

 

Módszer kompetenciák: 

Nyitott hozzáállás, 

információgyűjtés 

 

 

 

Knockvicar Bog Nature Trail 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

  

Gyommentesítési módszerek 

alkalmazása a 

biokertészetben. 

 

 

Kommunikációs készség: 

Kérdések és problémák 

pontos meghatározása 

 

Szakmai készség: 

A meglévő szakmai 

ismeretek megfelelő 

alkalmazása új 

munkakörülmények között, 

irányítás mellett 

Szakmai nyelvű 

 

Személyes kompetenciák: 

Precizitás, pontosság, 

kézügyesség 

 

Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság, 

kapcsolatfenntartó készség 

 

Módszer kompetenciák: 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés, nyitott 

 

Knockvicar Organic Garden 

 

 



beszédkészség 

 

hozzáállás, 

módszeres munkavégzés, 

információgyűjtés 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

Látogatás a helyi 

gazdaboltban, speciális 

eszközök, felszerelés 

megfigyelése, különös 

tekintettel az éghajlati 

viszonyokra.  

 

Kommunikációs készség: 

Kommunikáció a helyi 

lakosokkal, idegen nyelv 

használata 

Bevásárlással kapcsolatos 

ismeretek, készségek 

 

 

 

Személyes kompetenciák: 

Figyelem, megbízhatóság 

 

Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség, 

kommunikációs 

rugalmasság 

 

Módszer kompetenciák: 

Információgyűjtés, 

ötletgazdagság 

 

 

Aurivo Co-op. Boyle, Ardcarne 

Garden Centre 
 

 

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

Évelő növények felkészítése 

a téli időszakra.  

 

 

Kommunikációs készség: 

Kérdések és problémák 

pontos meghatározása 

 

Szakmai készség: 

A meglévő szakmai 

ismeretek megfelelő 

alkalmazása új 

munkakörülmények között, 

irányítás mellett 

Szakmai nyelvű 

beszédkészség 

 

Személyes kompetenciák: 

Precizitás, pontosság, 

kézügyesség 

 

Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság, 

kapcsolatfenntartó készség 

 

Módszer kompetenciák: 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés, nyitott 

hozzáállás, 

módszeres munkavégzés, 

 

Knockvicar Organic Garden 

 

 

 



információgyűjtés  

 

 

 

 

 

10.  

 

 

 

 

 

Helykihasználás a 

kiskertekben, a fólia 

rendszerű termesztésben: 

magas ágyások típusai, 

kialakítás, fenntartás 

munkálatai. 

 

 

Kommunikációs készség: 

Kérdések és problémák 

pontos meghatározása 

 

Szakmai készség: 

A meglévő szakmai 

ismeretek megfelelő 

alkalmazása új 

munkakörülmények között, 

irányítás mellett 

Szakmai nyelvű 

beszédkészség 

 

Személyes kompetenciák: 

Precizitás, pontosság, 

kézügyesség 

 

Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság, 

kapcsolatfenntartó készség 

 

Módszer kompetenciák: 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés, nyitott 

hozzáállás, 

módszeres munkavégzés, 

információgyűjtés  

 

 

Knockvicar Organic Garden 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  
 

 

 

 

  

Takarófóliák lefektetése. 
 

Kommunikációs készség: 

Kérdések és problémák 

pontos meghatározása 

 

Szakmai készség: 

A meglévő szakmai 

ismeretek megfelelő 

alkalmazása új 

munkakörülmények között, 

irányítás mellett 

Szakmai nyelvű 

beszédkészség 

 

 

Személyes kompetenciák: 

Precizitás, pontosság, 

kézügyesség 

 

Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság, 

kapcsolatfenntartó készség 

 

Módszer kompetenciák: 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés, nyitott 

hozzáállás, 

módszeres munkavégzés, 

 

Knockvicar Organic Garden 

 

 

 



információgyűjtés 

 

 

 

 

 

12.  

  

A biotermékek értékesítési 

tevékenységébe való 

bekapcsolódás. 

 

 

Kommunikációs készség: 

Kérdések és problémák 

pontos meghatározása 

 

Szakmai készség: 

Az értékesítéssel 

kapcsolatos ismeretek 

megszerzése, bővítése, 

rendszerbe foglalása, 

irányítás mellett 

Szakmai nyelvű 

beszédkészség 

 

Személyes kompetenciák: 

Precizitás, figyelem, 

pontosság, megbízhatóság, 

felelősségtudat 

 

Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség, 

kommunikációs 

rugalmasság 

 

Módszer kompetenciák: 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés, 

információgyűjtés, nyitott 

hozzáállás, ötletgazdagság, 

kreativitás 

 

 

Knockvicar Organic Garden 

 

 

 

 

 

13.  

  

Élelmiszerbolt, piac, 

kertészet kínálatának 

feltérképezése, árak 

összevetése. Mennyivel kerül 

többe a biotermék/termény?  

 

 

Kommunikációs készség: 

Kommunikáció a helyi 

lakosokkal, idegen nyelv 

használata 

Bevásárlással kapcsolatos 

ismeretek, készségek 

 

 

Személyes kompetenciák: 

Figyelem, megbízhatóság, 

felelősségtudat 

 

Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség, 

kommunikációs 

rugalmasság 

 

Módszer kompetenciák: 

Nyitott hozzáállás, 

 

Farmers’ Market, Carrick on 

Shannon; Tesco/Super Value, 

Carrick on Shannon 



  

 

ötletgazdagság, kreativitás 

 

 

 

 

 

14.  

  

Ételkészítés: saláta 

receptek gyűjtése, 

alkotása. 

 

 

 

 

Kommunikációs készség: 

Együttműködés és 

kooperáció kialakítása 

kommunikáció segítségével 

 

Szakmai készség: 

A meglévő szakmai és 

növény ismeretek megfelelő 

alkalmazása új területen 

 

Személyes kompetenciák: 

Precizitás, pontosság, 

önállóság, felelősségtudat  

 

Társas kompetenciák: 

Együttműködés, 

kapcsolatfenntartó készség 

 

Módszer kompetenciák: 

Nyitott hozzáállás, 

ötletgazdagság, kreativitás 

 

 

Drumshanbo Education Centre 

 

 

 

 

15.  

  

Egy működő kisgazdaság 

meglátogatása: Tommy 

Early, Drumshannbo. Az 

általa rendbehozott láp 

bejárása, ismeretterjesztő 

beszélgetés a helyi 

lepkékről és molyokról.  

 

Kommunikációs készség: 

Kérdések és problémák 

pontos meghatározása 

 

Szakmai készség: 

A meglévő szakmai 

ismeretek felidézése és 

összevetése egy új területen: 

kisgazdaság 

Szakmai nyelvű 

beszédkészség 

 

Személyes kompetenciák: 

Figyelem, önállóság, 

motiváció 

 

Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség, 

kommunikációs 

rugalmasság 

Módszer kompetenciák: 

Nyitott hozzáállás, 

információgyűjtés, 

ötletgazdagság 

 

 

Early’s Farm, Drumshanbo 


