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Az iskola Corréze megyében található a Tulle városhoz tartozó Naves településen. 

 



 

 

“Aki kifelé tekint, álmodik, aki befelé, az ébred.” 

Carl Gustav Jung 
 

 

 

 

A középkorban már a céhek is iparkodtak a foglalkozásuk tökéletesítésére. A 
legényeknek ezért előírták, hogy vándorlegényként külországban is gyakorlatot 
szerezzenek. Mai szemmel nézve is nagyon előremutató volt az a gondolkodásmód. 

 Iskolánk nagy múltra tekint vissza, idén ünnepeljük a 100 éves évfordulót. A 
rendszerváltás előtt nem volt lehetőség külföldi tapasztalatcserére, de a 
magyarországi mezőgazdasági iskolák között létesített kapcsolatok szélesítették a 
szakmai tanárok látóvilágát. A tanulók elsősorban sportversenyeken találkozhattak, 
ismerhették meg a hasonló iskolákat. 

Óriási előrelépés volt, amikor iskolánk sikeresen pályázott az Erasmusra, az Európa 
Unió által támogatott programokra. 

 Ennek a projektnek a szakmai vezetője Davidovics László. 

 Az Erasmus projekt lehetőséget biztosít a szakmai ismeretek bővítésére a szakmai 
tanároknak, tanulóknak. Így a francia iskolarendszer, a partner iskola és a 
tangazdaságok megismerésére. Természetesen Franciaországból is érkeznek 
tanárok, tanulók a mi iskolánkba. Mindkét iskola törekszik arra, hogy az ott töltött idő 
hasznos munkával teljen. Épp ezért a tangazdaságok mellett jól működő 
mezőgazdasági vállalkozások megismerése is fontos része a programnak.  

Az oktatott szaktárgyamból adódóan minden diákot tanítok valamelyik évfolyamban. 
Folyamatosan figyelemmel kísértem a franciaországi gyakorlaton részt vett tanulókat. 
Meghallgattam a beszámolójukat. A tanulók sokoldalúan írták le a Franciaországban 
eltöltött heteket.  

Nagy öröm ért, amikor értesültem a projektben való részvételemről. Nagy 
megtiszteltetés ez, hiszen a szakmai tapasztalatszerzés mellett az iskolánkat és 
képviselhettem. 

A szakmai gyakorlat tapasztalatait felhasználom az iskolában az oktató-nevelő 
munkámban. A kollégáimat is tájékoztatom a szakmai gyakorlat eredményességéről. 

 



 

 

1. nap 

 

Megérkezésünk után az iskola első számú vezetői fogadtak bennünket. A találkozón 
egyeztettük a következő napok programját. Külön öröm volt látni az iskola tárgyalója 
falán az egyik gyomaendrődi tanuló festményét. 

Az iskola vezetői nagy örömmel fogadtak minket, egyben megerősítették, hogy várják 
a tanulócsoportunkat a gyakorlatra. Évente két csoportban 12 tanuló kap lehetőséget 
ebben az iskolában. A navesi iskolából pedig Gyomaendrődre érkezik tanulócsoport. 

 

 

 

 

Megismerkedtem az iskola mindennapi életével. Számomra nagyon furcsa volt, hogy 
szerda kivételével minden délután fél hatig van oktatás. A szerdai napon van 
lehetőség szakkörökre, versenyekre és egyéb szabadidős tevékenységre. 

Megtekinthettem néhány szaktantermet, amelynek a felszereltségét irigyeltem. 
Hallhattam azt is, hogy a tanulók nagyon motiváltak a szakmai ismeretek, a szakmai 
végzettség megszerzésében. Franciaország azon térsége dimbes-dombos, 
elsősorban legeltetésre alkalmas, a gazdálkodás egyéni gazdaságokban folyik. A 
végzett tanulók a családi gazdaságban folytathatják a munkát illetve más 
gazdálkodónál alkalmazottként. Franciaországban hagyományosan a gyerekek viszik 
tovább a gazdaságot, amelyben már kicsi koruk óta dolgoznak. Ezt a munkát 
szívesen végzik és örömmel tanulnak a mezőgazdasági iskolában. Nekik is és 
szüleiknek is fontos, hogy fejlesszék a tudásukat, megismerkedhessenek a legújabb 
technológiákkal. 



 

 

 

 

 

 

 

Nagyon érdekes az iskola finanszírozása. A központi javadalmazás mellett a régiós 
Limousin Szövetség, Corréze megye, a Docup mesura cég és magánszemélyek is 
támogatják az iskolát. Az iskolában egyébként a nappali képzés mellett 
tanfolyamokat tartanak, felnőtt szakképzést folytatnak. A cégek is támogatják a 
dolgozóik továbbképzését. 



 

 

A kapcsolattartás egyébként az iskola egyéb partnereivel is eredményes. A 
különböző agrárszervezetek jelezhetik, hogy milyen elvárásai vannak a végzett 
tanulóktól, így menet közben a képzés tartalmát ehhez lehet igazítani. Ezzel a kezdő 
szakmunkások teljes értékű munkát tudnak végezni a munkaadójuknál. Egyébként is 
a leginkább keresett a munkaerő az önállóan dolgozni tudó ember. Ez megkívánja, 
hogy kitűnő szakmai tudással rendelkezzen. 

Délután meglátogattam a könyvtárat, ahol tájékozódtam a mezőgazdasági képzés 
során végzett szakmai számításokról. 

 

 

 

2. nap 
 

Az iskola egy kétezer fős kistelepülésen, Navesben található, Tulle város mellett. Az 
oktatási épület mellett található a kollégium. Szintén közel található az iskola 
tangazdasága. Jól felszerelt szarvasmarha- és sertéstelepen biztosított a gyakorlati 
oktatás, de törekednek a gazdaságos termelésre. Elsősorban hús jellegű, limousine 
fajtát tartanak 
 

Limousine fajta 
 

A Limousine fajtát először Franciaországban, Limousine tartományban tenyésztették 
komoly téli éghajlattal rendelkező területen, egy másik helyi fajtával, az Aquitaine-nel 
való keresztezéssel, amely nyers testfelépítésű dolgozó fajta volt. A Limousine fajta 
első törzskönyvét 1856-ban hozták létre. A tenyésztési program célja volt a 
húsminőség javítása és fejlesztése, korai érettség, testtömörség, és a zsírmentes 
struktúra kialakítása. 

 

A 20. század második felében a Limousine fajta hízlalására vonatkozó specializációt 
alkalmaztak Franciaország azon istállóiban, amelyek 8-12 hónapos korban kívánták 
az állatokat levágni, amikor élősúlyuk 500 kg volt, avagy jó minőségű borjúhúst 
kívántak előállítani 3-4 hónapos borjakból, amelyek élősúlya 140-170 kg volt.  

A fajta standardje szerint a Limousine külseje tipikus húsfajta, amit rövid fej és széles 
homlok, mély mellkas és kerek bordák jellemeznek. A hát nagyon széles jól kifejlett 
izmokkal, kifejezett izomzattal. A végtagok izmosak és megfelelően állnak. Az állat 
színe vörös és vörösesbarna.  
 



 

 

 

 

A szakmai gyakorlat során a napi feladatokat elvégeztem, benne az állatok etetését 
is. A szálastakarmányhoz az itt látott szemestakarmányt szórtam, amely kukoricát, 
napraforgót és búzát tartalmazott. 

 



 

 

A gyakorlat során közelebbi kapcsolatba kerültem az állatokkal. Éppen a fülbilétát 
ellenőrzöm. A képen talán az is látható, hogy milyen tisztaság van a 
közlekedőfolyosón. 



3. nap 

 

A szakmai program részeként meglátogattuk a Naves-i iskola partneriskoláját 
Neuvicben. Ott szintén folyik mezőgazdasági képzés. Náluk is jól működik a 
tangazdaság. Ugyancsak szarvasmarhatelepen végezhetnek gyakorlatokat a diákok. 
A tangazdaság vezetőjének ismertetőjéből kiderült, hogy náluk is fontos eredményes 
termelés is. Nagyon érdekes volt látni az iskola falán lévő címerben a francia 
forradalom jelszavait. 

Liberté 

Egalité 

Fraternite 

 

Nem lehet tudni, hogy ezek a jelszavak illetve ezek jelentése milyen hatással van az 
iskolai oktatásra, a tanulókra. Talán ezek is segítenek a nevelésben, mert erős 
irányvonalat mutatnak. Hasonló címer ott díszeleg minden iskola falán. 

 

 

 

 

Az iskola tangazdaságában kakasokat is tenyésztenek Azt gondoltam, hogy ezek 
tenyészállatok vagy pedig a húsuk fontos. Már volt ismeretem a „gall kakasról”. 



 

 

 

 

A gall kakas, franciául „coq gaulois” évszázadok óta jelképezi a francia küzdőszellemet 
és dicső származást. A forradalom előtti időkben már feltűnt királyi címereken, majd 
a forradalmat követően újra divatba jött. Napjainkban elsősorban a francia sport 
jelképe, sportklubok zászlaján, játékosok mezén tűnik fel. Jelképpé válásának 
elsősorban szemantikai oka van. A latin gallus kifejezésnek ugyanis két jelentése 
van: kakas illetve Gallia. A gall kakasok száma igencsak megcsappant az utóbbi 
években, mindössze 200 példány található Franciaországban, amatőr tenyésztőknél. 
Igen közel áll tehát a kihaláshoz, hiszen egy globális járvány, például madárinfluenza 
könnyedén elviheti a teljes állományt. 

Az iskolában meglepő módon a tolláért tenyésztik a kakasokat. A nyakán lévő finom 
toll kitűnő csali alapanyag. Rovarhoz hasonló csalit készítenek a horgászok a 
pisztrángok becsapására. Franciaországban a domborzati adottságok miatt nagyon 
sok tiszta, gyorsfolyású folyóvíz van, amelyben kiváló körülmények között élhet a 
pisztráng. 

Ez is nagyon jó példa, hogy a mai világban alkalmazkodni kell az igényekhez. Ha 
erre van kereslet, akkor ilyen kakasokat kell nevelni. Ma már nem csak a 
létfenntartáshoz szükséges élelmezés a fontos, hanem ki kell szolgálni a hobbihoz, a 
szórakozáshoz kapcsolódó igényeket is. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alföldi embernek nagyon szokatlan a hegyek-völgyek látványa. Az 1000 méter 
magasságban lévő fenyőerdők csodálatos élményt nyújtanak. Ilyen hatalmas fákat 
csak filmben láthattam. Köszönettel tartozom az iskola vezetésének, hogy egy 
teljesen ismeretlen világba vezettek be. 

 



 

 

 

 

Az iskolában erdészeket, fakitermelő szakembereket képeznek. Meymacban egy 
olyan gyakorlaton vettem részt, ahol a kivágott fákat a tanulók hatalmas erőgépekkel 
húzták el. Egyszerre több tanuló is dolgozott. Erdő révén a szakoktató tanár 
telefonkapcsolatban volt a tanulókkal. Ezzel folyamatosan ellenőrizhette a diákok 
munkáját, akik nagyon ügyesen dolgoztak a gépekkel. 



 

 

 



 

 

 

 

 



A nagyon ügyes, tervszerű munka nagyon sok gyakorlás eredménye. A tanulók által 
használt erőgépek magyar pénzre átszámítva százmillió forintot meghaladó értéket 
képviselnek. Az iskola sem kockáztatja, hogy teljesen járatlan módon, a tanulók 
esetleg rossz döntésekkel, gyakorlatlan mozdulatokkal kárt okozzanak a nagy értékű 
gépekben. Sajnos Magyarországon a duális képzésben részt vevő gazda tanulókat 
tanulmányaik során nem nagyon engedik a nagy értékű gépekre. Franciaországban 
szimulációs gépeket használnak a megfelelő mozdulatok elsajátítására. Egy-egy 
szimulációs gép értéke kb. egymillió forint. A tantermekben 16 ilyen szimulációs 
gépen gyakorolhatnak. Akkor éppen egy fatörzset kellett egy kocsi platójára 
elhelyezni. A számítógép folyamatosan értékeli a tanulók teljesítményét. Csak a 
rendszeres, kiváló teljesítményt nyújtó tanulók ülhetnek igazi gépre. A gép a gyengén 
szereplőket kiválasztja. Nekik nem javasolja a valódi gépek működtetését, de ők is 
találhatnak feladatot. Ők a gallyakat vágják le a fatörzsekről, láncfűrésszel. 

 

 

 

 

 

A szimulációs gépen pontosan ugyanazok a kezelőkarok találhatók, mint a valódi 
erőgépekben. Milyen jó lenne a mi iskolánkban is ilyen eszköz. A tanulóink is el 
tudnák sajátítani a mezőgazdasági gépek kezelését és kevesebb hibát vétenének a 
drága gépek valódi használatánál. 

A szimulációs gépet kipróbálhattam. Kiderült, hogy ennek a kezelése valóban nagy 
kézügyességet kíván. 



4. nap 

Ugyancsak az iskola mellett található a lovarda. Itt töltöttem egy napot, amely során 
tanulmányoztam a napi ápolási, takarítási munkákat. Egyes munkafolyamatokban 
aktívan részt vettem. Ugyancsak részt vettem a lovagló foglalkozáson. nagyon jó volt 
látni, hogy a diákok milyen örömmel végzik a feladatokat. Észlelhető a lovak iránti 
szeretet illetve a tisztelet is. A foglalkozás során az egyik tanuló leesett a lóról. Az 
oktatóval megbeszélték a lehetséges hibákat, majd a tanuló visszaült a lóra és 
mintha mi sem történt volna, folytatta a lovaglást. 

 

 

 

 

 

 

Látható, hogy 17 lovat tartanak, a nevük és a boxszám szerepel a táblán. Nagyon 
érdekes a szülők és az iskola kapcsolata. A fedett lovardában külön nézőtér van a 
szülők részére, ahonnan figyelemmel kísérhetik a gyermekük lovaglását. 
Franciaországban is nagy divat a lótartás. Nagyon jó elhelyezkedési lehetőséget 
jelentenek az itt végzett tanulóknak. A lovak egyébként nagyon szépek, remekül 
vannak tartva és ápolva. A folyamatos gondoskodás meglátszik a lovakon, nagyon 
szelídek. Én is ismerkedtem az egyikkel. Emlékezetes napot tölthettem itt. 



 

 



 

5. nap 

 

A szakmai számítások vizsgálata 

 

 

 

 

 

 

Nagyon érdekelt, hogy navesi iskolában hogyan végzik a szakmai számításokat. 
Kíváncsi voltam, hogy milyen matematikai ismeretekkel kell rendelkezniük és ezeket 
milyen feladatok megoldásában hasznosítják. Az iskola könyvtárában végeztem 
ezzel kapcsolatos kutatást. Egy olyan matematika könyvet vizsgáltam, amelyet 
agrártechnikumban tanító pedagógusok írtak. Így a szakmai számítások 
matematikai hátterét is megtanulhatják a diákok. Külön érdekessége a könyvnek, 
hogy 2021-ben jelentették meg, a legújabb technológiai ismeretekkel. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Az agráriskolában felkészítik a tanulókat a különböző ágazat elméleti és gyakorlati 
feladatainak végrehajtására. A helyi adottságok figyelembevételével kiemelt 
fontossággal a növénytermesztésre, a kertészetre és az állattenyésztésre. A szakmai 
számítások alapja a síkidomok területének, kerületének kiszámítása valamint a 
testek térfogatának, felszínének meghatározása. Ezek azért fontosak, mert ki kell 
tudni számítani a különböző alakú mezőgazdasági területek jellemző adatait, a 
vetésterület meghatározását. A térfogat és felszín kiszámítása a tartályok, tárolók 
esetében fontos. A számítások alapja a mértékváltás biztos ismerete. Ennek 
előkészítése a franciaországi oktatásban nyomon kísérhető. 

Az navesi iskola tangazdaságában elsősorban állattenyésztés folyik. A tanulók a 
gyakorlatok egy részét ott végzik. Itt alkalmazzák az elméleti órákon elsajátított 
ismereteket. 

Elsősorban hús jellegű szarvasmarhát tartanak, ezért nagyon fontos a testtömeg 
gyarapodás. Havonta mérik az állatokat és így számolják a termelési folyamat 
eredményességi jelzőszámát, a napi testtömeggyarapodást. Ennek ismeretében 
változtathatják az állatok takarmányozását. 

A takarmányozás és az ehhez kapcsolódó számítások különösen hangsúlyos az 
agrároktatásban. Az állatok takarmányozása sokrétű ismeretet igényel. 



A szerves és szervetlen takarmányok megfelelő adagolása vezet a tenyésztési 
folyamatok eredményességéhez. Az adott állatállomány szükségleteinek kiszámítása 
minden gazdálkodó alapvető feladata. Az oktatás során a tanulók megtanulják egy 
állat takarmányozását és ez alapján számolják az állomány szükségleteit. Ezeket a 
számításokat a tangazdaságban is elvégzik. 

A sertés- illetve a szarvasmarha nevelést az iskola elvégzése után a tanulók a 
családi gazdaságban végzik. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy 
nyereségorientált legyen az állattartás. A tanulóknak tudni kell eredményt számolni. 
Ehhez figyelembe kell venni az összes költséget és az eladáskor keletkezett bevételt, 
a hozamot. 

A végzett tanulók otthon, szülői felügyelet mellett fejleszthetik tudásukat azért, majd 
később önálló, eredményes gazdálkodást folytassanak. 

A sertésállomány vizsgálatánál több jelzőszámot elemeznek. A hízlaláshoz 
szükséges állatokat a süldőnevelde biztosítja. Így kocákat tartanak, amelyek 
termékenységéhez kapcsolódó számításokat végeznek a tanulók. A kocaforgó, a 
termékenyülési % és a fialási átlag. Ezek könnyen számolható jelzőszámok. 

Az állattenyésztés úgy is kapcsolódik a növénytermesztéshez, hogy a keletkezett 
szervestrágyát kiszállítják a földekre. Egy szarvasmarha tartásánál 9-10 tonna 
szervestrágya keletkezik évente. Egy-egy telep által felhalmozott trágya mennyisége 
kiszámítható. A földekre hordva műtrágyával pótolva biztosítható a növények 
táplálása. 

A szükséges műtrágyamennyiség számítása szintén fontos kérdés. A különböző 
növényekhez eltérő mennyiség szükséges. Az eltérő talajadottságokat szintén 
figyelembe kell venni a műtrágyák kiválasztásánál. Ezek kiemelt fontosságúak az 
oktatásban, a szakmai számításoknál. 

A navesi iskola környéke a domborzati viszonyok miatt elsősorban legeltetésre 
alkalmas, de vannak gabonatermő területek is. A tanulóknak az általános 
agrárképzés keretében a növénytermesztéshez kapcsolódó ismereteket is el kell 
sajátítani. 

Itt a legfontosabb számolás a szükséges vetőmag kiszámítása. Ezek a számítások 
elég összetettek. Ismerni kell az adott terület nagyságát (pontos ismeret hiányában ki 
kell számolni). A tanulóknak tudni kell a tőtávolságot, sortávolságot. Ezzel meg tudják 
határozni a hektáronkénti tőszámot. 

A tanulmányaikból szintén ismerniük kell az ezermag tömegét. 

A csírázási % és a tisztasági % felhasználásával számolják ki a használati értéket. 
Ennek felhasználásával jutnak el a szükséges vetőmag mennyiségéhez. 

Ugyancsak a növénytermesztéshez kapcsolódó feladatok a növényvédelmi szerek 
mennyiségének kiszámítása. A szükséges szerek kijuttatása különböző 
töménységben történik. Az oldatok töménységének kiszámítása illetve a hígításhoz 
használható víz mennyiségének meghatározása minden tanulótól elvárható, hiszen a 
gazdálkodásukban találkoznak majd ezzel a problémával. 



 

A tanulók számára olyan számológép van előírva, amely függvényeket is kezel. Ez 
nagyon megkönnyíti a számolásokat. Magyarországon ezek használhatók a tanórán, 
de vizsgákon tiltva vannak. Éppen ezért kénytelenek vagyunk olyan számológéppel 
számoltatni, amelyeket a központi vizsgákon is eredményesen kezelnek. 

 

 

 

 

 

 

 

A szakmai számítások során egy termelési folyamat optimalizálását is végzik. Ehhez 
viszont szükséges a szélsőérték számítása. Ilyenkor a termelési folyamatot leíró 
függvényt deriválni kell. Ezt a műveletet a számológép elvégzi. Franciaországban az 
is fontos, hogy a középfokú végzettséggel rendelkező, egyéni gazdálkodó is tudja a 
saját termelési folyamatait ellenőrizni, az optimális termelést kialakítani. 

Magyarországon a deriválás művelete csak az emelt szintű érettségire készülő 
diákoknak kötelező anyag. A diákjaink az egyetemi, főiskolai évek elején találkoznak 
a deriválás műveletével. 

 A mezőgazdaság minden területét átölelő feladatsorok kiemelten foglalkoznak a 
statisztika témakörével. Ezek a feladatok alkalmasok arra, hogy az adatok 
segítségével a tanulók különböző grafikonokat készítsenek, ezeket elemezzék.  



Természetesen a számológépjük az adatokból elkészíti a grafikonokat. Időt, papírt 
lehet vele spórolni. A téves megoldás is hamar javítható. 

A következő feladatokban egyszerű összefüggések keresése, értelmezése a cél. A 
feladatok érdekesek és az agrárium különböző területéről adnak képet. 

 

 

Ez a feladat is egy nagyon egyszerű összefüggést tartalmaz. A lovak övmérete és a 
testtömegük közötti kapcsolatot vizsgálja. 

 

 

 

Ugyancsak érdekes, de könnyen áttekinthető a szőlőinda hossza és a levelek 
felülete. Az adatokból könnyen alkotható általános képlet. 



 

Nagyon érdekes feladat, hiszen a pontyok szaporulatáról van szó. Az általános 
mezőgazdasági képzésben a haltenyésztés, a természetes halszaporulat is szóba 
kerül. 

 

 

 

 

Ez a gép műtrágyát szór. A kijuttatott nitrát tartalmú anyag koncentrációját és a 
sebesség összefüggését vizsgálja, figyelembe véve az uniós előírásokat 



 

 

 

 

 

Egy kis százalékszámítás. Hogyan lesz a friss barackból aszalt? Az eredeti 
tömegnek hány százaléka lesz aszalvány? Érdekes kérdések, viszonylag könnyen 
megfogalmazható válaszok. 

 

 

 

 

 

             

Nagyon sok folyamat kimenetele leírható sorozatokkal. Ezek közül kiemelt vizsgálatot 
érdemel a számtani és a mértani sorozat. A mértani sorozat különösen fontos a banki 
számításoknál és a termelési folyamatok elemzésénél. Az alapképleteket itt is 
használni kell, de nagyon sok feladatnál elsősorban a logikus gondolkodás a 
követendő. Nagyon érdekesnek tartottam, hogy a mértani sorozatok bevezető, 
motivációs feladata a magyarországi matematikaoktatásban is az első. 

 

 



 

 

A szemnek is szép látvány, a sorozatoknak igazán hatásos motivációs feladata, 
amelynél a sorozatok tulajdonságát és a méhek csodálatos építő munkáját is meg 
lehet tárgyalni. 

 

 

 

Ugyancsak szép példa a fürtökön lévő szemek száma, amelyek sorozatot alkotnak. 



 

A számtani és a mértani sorozat tulajdonságainak vizsgálata, a különbségek 
kiemelése burgonyával. Érdekes. 

 

 

             

 

 



Az előzőekben már említettem, hogy a franciaországi mezőgazdasági iskolák 
szakmai számítások egy része a minimum és maximum számítása. Ezért is 
használható modern számológép. Ezzel szűkítik a szükséges matematikai ismeretek 
mennyiségét. A feladatok „tanulóbarátok”, amelyek azonban komoly szakmai 
ismereteket közvetítenek.  

 

 

 

 

A következő feladat nagyon gyakorlatias. Egy adott négyzet alakú lemezből egy 
téglatest alakú tárolót kell készíteni. Mikor lesz ez maximális térfogatú? Ehhez  
szükséges a deriválás művelete. És ezt már a 9. évfolyamban tanulják. A magyar 
oktatási rendszerben csak az emeltszintű érettségire készülők tanulják. Régebben 
minden középiskolás diáknak tanulni kellett ezeket. Erre a felsőfokú oktatásba 
lépéskor szükség lenne. Néhány diákunk főiskolán folytatja a tanulmányait, ahol 
megszenvedik az első félévet, főleg a matematikát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ugyancsak a deriválás művelete szükséges a biológiai üzem termelésének 
vizsgálatához, a mennyiségi összefüggésekhez 

 

 

 

 

 

Ez már komoly matematikai ismeretet igényel. A hordó térfogatát kell kiszámolni. A 
Magyarországon használatos függvénytáblázat tartalmaz olyan képletet, amely a 
hordó jellemző adataiból közelítőleg meghatározza a hordó térfogatát. A pontos 
meghatározáshoz integrálni kell. Ezt a tananyagot is 9. évfolyamban tanulják a 
francia diákok. 

 

 



 

 

 

Nagyon sokszor találkozunk a mezőgazdaságban a PH érték meghatározásával 
illetve a PH érték szerepével. Franciaországban a PH érték meghatározásához 
szükséges ismeretként vezetik be a logaritmust.       

 

 

 

 

Szintén a logaritmus ismeretét igényli a talaj PH értékének számolása. Ennek 
ismeretében döntik el, hogy az adott talajban milyen növénykultúra termeszthető 
gazdaságosan. 

 

 



 

 

                      

 

 

 

Magyarországon előbb tanítják a logaritmust sok-sok feladattal. Később megemlítik, 
hogy a logaritmust használjuk a PH érték meghatározásánál. Szemléletbeli 
különbség látható. A francia oktatás : gyakorlat + ehhez szükséges elmélet. A 
magyar oktatásban: elmélet + a gyakorlatban hol használjuk.   

A magyar oktatáshoz hasonlóan a francia szakképzésben is fontos témakör a 
valószínűségszámítás. Itt a folyamatok várható kimenetelék vizsgálják gyakorlati 
feladatokon keresztűl. A különböző keresztezések, a keletkezett utódok 
tulajdonságainak vizsgálata ebbe a témakörbe számítanak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugyancsak meglepő számomra, hogy gyümölcsfa oltásról szól a feladat. Kissé el lett 
felejtve ez a művelet, pedig régen elterjedt beavatkozás volt. Ezzel egy fán több fajta 



gyümölcsöt is tudtak termelni. Persze nagyon kellett ismerni az oltványt és a 
befogadó fát. Nem mindig fogant meg a vessző. Az oltás hatékonyságáról szól a 
következő feladat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ez a két feladat az öröklődésről szól. Milyen mértékben tartalmazzák az utódok a 
szülőpárok tulajdonságait. Ezek nagyon fontos értékmérők akár a lovak, 
versenylovak esetében akár a szarvasmarhák esetében. Kiemelkedően fontos a 
tejtermelő képesség vagy a húsmarha esetében. 

 
                  



A szakmai program lezárásaként igazán nagy megtiszteltetésben 
volt részem. 

 

 Habsburg György, Magyarország franciaországi nagykövete fogadta a 
delegációnkat. 

 Habsburg György példaértékűnek nevezte iskolánk kapcsolatrendszerét és azt a 
törekvést, hogy minél több pedagógus, tanuló kereshesse fel a franciaországi 
iskolákat tapasztalatszerzésre. A közel egyórás kötetlen beszélgetés közben 
érdeklődéssel hallgatta szakmai beszámolóinkat és további sikereket kívánt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Új ismeretségeket kötöttem, francia ételeket ettem és 
megismerhettem az igazi vidéki életet. 

 

 

 

 

 

 

Nagyon jó hangulatú beszélgetés a tangazdaság vezetőjével Neuvicben. 



 

 

Meymacban, 1000 méter magasságban az iskola egyik szakoktatójával, aki 
tiszteletünkre öltözött „franciásan”. 

 



Az iskola menzáján fogyasztottam a változatos, számomra 
meglepően ízletes francia ételeket. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

A menzán ugyanazokat az ételeket fogyasztottuk, mint a diákok. A képekről azonnal 
feltűnik, hogy az öt napból csak egyszer volt leves. A magyar konyhában ez 
elképzelhetetlen. A navesi étkezéseinkkor mindig volt húsétel. A csirke, a sertés, a 
marhahús változatosan szerepelt. Az ételek fűszerezettsége eltért az általam 
megszokottól, de így is finomak voltak. A külföldi utazásaim során mindig törekszem 
arra, hogy az adott ország ételeit megkóstolhassam. Így válik teljessé az országról 
alkotott képem. Az emberek, tájak, épületek és az ételek alakítják az „országimázs”-t. 

Az is feltűnhet a képekről, hogy mindennap volt édesség, valamely tejtermék. A 
sajtok, joghurtok finomak voltak. Az édességek szerencsére nem voltak túl édesek. A 
napi háromszori étkezés az iskola menzáján volt. Én nem pótoltam plusz étkezéssel, 
mert számomra tökéletesen elegendő volt az adag mennyisége és minősége is. 
Minden alkalommal elfogyasztottam a teljes adagot. 

Csak a kíváncsiság vezérelt, amikor megkóstoltam a vendéglőben elkészített 
hagymalevest és a creme brulét. 



Creme brulé       A vanília pudinghoz 
hasonló, karamellizált cukorral a tetején  
készült édesség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Francia hagymaleves 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

Nagyon szép hetet tölthettem Franciaországban. Megismerkedhettem a francia 
mezőgazdasági iskolák életével. Tanulmányozhattam a működési feltételeket és 
tájékozódhattam a problémáikról. Azt éreztem, hogy nagyon motiváltak a diákok és 
ez megkönnyíti az oktatók munkáját. A képzés után gond nélkül elhelyezkedhetnek a 
tanult szakmájukban, azaz nemcsak azért képeznek bizonyos szakembereket, mert 
az iskolának ahhoz vannak meg a feltételei. 

Jó volt tevékenykedni a tangazdaságokban, ahol tervszerű, nyereségorientált munka 
folyik a diákok bevonásával. 

Beszélgethettem tanár kollégákkal, akik tájékoztatást adtak a munkájukról, sikerekről, 
problémákról. 

Nagyon szép épületeket és szemgyönyörködtető tájakat láttam. 

A francia ételek fogyasztásával szinte teljessé vált a kép: így élnek a franciák. 

 

Köszönöm, hogy az Erasmus+ program keretében részt vehettem ezen a 
szakmai gyakorlaton. 

 


