Svájci tanulmányút
Basel
A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák:
Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor indultunk el
Szentesről. Budapestre az iskola kisbuszával utaztunk, onnan pedig közvetlen vonattal (ÖBB)
mentünk Zürichbe. Az út 13 órás volt. Útközben változatos tájban gyönyörködhettünk. Míg
Magyarországon sík vidéken haladtunk át, addig Ausztriában és Svájcban rengeteg hegyet láttunk.
A hosszú vonatúton néztük a tájat és beszélgettünk a tanárokkal egy kicsit Baselről és szakmai
témákról angolul. Ahogy odaértünk Zürichbe, átszálltunk egy vonatra, amely már Baselba, a
végállomásra vitt bennünket. Este 8 körül érkeztünk meg. Az állomáson egy autóval vártak minket és
elvittek bennünket az ottani iskolába a Gewerblich Industrielle Berufsfachschule-ba. Ott egy kis
étellel fogadtak bennünket, majd adtak egy részletes leírást az egész heti programról. Ezután a
szálláshelyre mentünk, amely Baselban volt. Ott belépőkártyát és villamosbérletet kaptunk.
Elfoglaltuk a szobáinkat és vártuk a másnapot. Reggel felkeltünk és lementünk reggelizni, majd
felöltöztünk és elindultunk a muttenzi iskolába. Villamosra szálltunk, amely elvitt bennünket az
iskoláig. Minden nap más-más küldöttség mutatta be az iskoláját és képzési rendszerét. Több ország
képviseltette magát: Svájc, Németország, Szlovénia, Magyarország és Belgium.

Reggel 8:15-re kellett beérni a terembe és már kezdődött is a tanítás. Először elmondták ismét a
heti programot, utána minden vendéghez csatlakozott egy svájci tanuló, aki segített neki elvégezni a
feladatokat. Először képeket kaptunk, amelyeken rügyeket láttunk. Ezeket ki kellett vágni és
ráragasztani egy másik papírra. Itt ki kellett tölteni a rügyre, fára jellemző adatokat, mint például
alakja, színe, a rügypikkely mennyisége stb. Természetesen kaptunk élő növényi részeket is, amikkel
vizsgálatokat végeztünk. A képen jól látható a feladat:

11:35-ig tartott a délelőtti tanítás, majd elmentünk ebédelni az iskola menzájára. A délutáni tanítás
13:15-kor kezdődött, Ekkor is csoportokra lettünk bontva és különböző feladatokat kellett
elvégeznünk; növényeket kellett felismernünk, markolót irányítanunk és tesztlapot kellett
kitöltenünk. Mi a kék csoportba kerültünk és mi nyertük meg ezt a kis játékot.
Este egy különleges előadás volt. Különleges növényeket, fákat mutattak be nekünk, ami nagyon
izgalmas és érdekes volt. Késő este visszamentünk a szálláshelyre és lefeküdtünk. Másnap ismét
megreggeliztünk és már mentünk is az iskolába. Délelőtt mikroszkópos vizsgálatokat végeztünk
különböző örökzöldekkel. Meg kellett állapítanunk a faj nevét, különleges ismertetőjegyeit és le
kellett rajzolnunk, amit a mikroszkóp alatt láttunk.

Ezzel telt el a délelőtt, majd délután egy kis városnézésre mentünk. Különböző templomokban,
vásártéren, folyóparton, múzeumban voltunk.

A papírmúzeumban még kézzel készítik a papírt. Szerencsére mi is kipróbálhattuk a papírkészítést.
Íme a papírkészítés:

Városnézés után meghívták a küldöttségeket egy igazi svájci kulturális estre. Itt kaptunk vacsorát,
ami egy ottani specialitás, a fondue volt. Közben népzenét hallgathattunk; egy néhány zenészből álló
csoport gondoskodott a jó hangulatról. Mi is kaptunk hangszereket, amikkel kísérhettük őket. Nagyon
kellemes kulturális est volt, örülök, hogy megismerkedhettem egy kicsit a svájci hagyományokkal.

Az utolsó napon, amit az iskolában töltöttünk, csoportmunkában vettünk részt, de először előadtuk
a tájékoztatónkat Magyarországról és a Bartha János Kertészeti Szakképző Iskoláról. A
csoportmunkában megadtuk egymásnak az adatainkat, hogy tarthassuk a kapcsolat a későbbiekben.
Ezután a csoporttal elmentünk a városba, ahol megmutatták nekünk az egyik gyakorlóhelyüket.
Délután egy park tervezésén vettünk részt. A tervrajz szerint egy ház környékét kellett beültetni
dísznövényekkel. Ez is nagyon izgalmas és érdekes feladat volt. Ezután mi, diákok elbúcsúztunk az
ottani diákoktól és tanároktól. Nagyon kedvesek és rendesek voltak velünk egész végig és
megdicsértek bennünket, hogy ügyesek és szorgalmasak voltunk. Az utolsó napon mi hárman
elmentünk várost nézni és megtekintettük a Naturalhistorisches Museum-ot is, ami nagyon tetszett
mindannyiunknak. Sajnos ez a szombat is nagyon gyorsan eltelt, mint ahogy az egész hét is. Vasárnap
reggel indultunk neki a hosszú hazafelé vezető útnak. Vasárnap késő este értünk haza.
Véleményem erről a tanulmányútról az, hogy remélem, máskor is ki tudok jutni a Leonardo
programmal más országokba is. Rengeteg élményt, tapasztalatot szereztem kint. Köszönöm a
Leonardo programnak ezt a lehetőséget.

