
Összefoglaló a rostocki munkatársi mobilitásról 

 

A MUNKATÁRSI MOBILITÁS PROGRAMBAN 6 munkatársunk vett részt 7 napos szakmai 

továbbképzésen, a csapat tagjai főként a turisztika szakmacsoport tanárai, illetve gazdasági 

tárgyakat oktató tanárok.  

 

A szakmai program pillérei: 

 a német duális képzés tanulmányozása, 

 a hajós turizmus megismerése, különös tekintettel az óceánjárókra, 

 az agrárturizmusban lévő lehetőségek feltérképezése. 

A német duális képzés tanulmányozásának helyszínei: 

 turisztikai képzést folytató Bad Doberan-i szakképző iskola, 

 Hotel Neptun (gyakorlati hely), 

 Kereskedelmi és Ipar Kamara. 

 

 

 

 

 

Megtudtuk, hogy a német szakképzés lényege, hogy az elméleti és a gyakorlati képzés 

egyforma jelentőséget kap, párhuzamosan folyik. Németországban a diákoknak először céget 

kell találniuk, amely hajlandó részt venni a képzésükben. A tanulók a képzési idejéből heti 1-2 

napot az iskolában töltenek, általános ismereteket, illetve a szakmai elméletet sajátítják el itt. A 

többi időben a képző cégnél 3-4 napon, ténylegesen gyakorlati képzésen vesznek részt.  

A Bad Doberan-i szakképző iskola partner intézményébe a Neptun szállodában is látogatást 

tettünk, ahol a duális szakképzés keretén belül, szakmai gyakorlati képzés is folyik. A fiatalok 

megtanulhatják az emelt szintű vendéglátás minden elemét és fortélyát. A vezető beosztásban 



lévő munkatárs elmondta, hogy a hotel is profitál az együttműködésből, hiszen képzett, 

rátermett, fiatal munkatársakat foglalkoztathat, kineveli saját dolgozóit.   

 

Találkoztunk a Rostock városi kereskedelmi és Iparkamara egyik vezetőjével is, akinek a 

segítségével megismertük a kamara szerepét, kompetenciáit a rendszer működtetésében. A 

kamarák a szakképzésben koordináló és kontroll szerepet töltenek be. Ők készítik a tanulmányi 

szerződéseket, fontos a közvetítő szerepük is. A folyamat végén pedig a független vizsgák 

szervezése, lebonyolítása is az ő hatáskörükbe tartozik. 

A német duális képzés előnyei: 

 akit felvesznek valamilyen duális szakképzésre, bízhat benne, hogy a következő 

években biztos munkahelye lesz az oktatással párhuzamosan,  

 a képzés ideje alatt is fenn tudja tartani magát, 

 úgy tanulnak szakmát, hogy három éven át figyelhetik mestereiket, és közben egy-egy 

munkahelyen belül minden feladatkört megismerhetnek, 

 a hároméves képzés végén az iparkamara által elismert vizsgát teszik le, a végzettek 

nagy részét a cégek általában azonnal alkalmazzák. 

A hajós turizmus, az óceánjárók világa 

 

 Warnemünde, az óceánjárók kikötője, 

 Warnemündében az óceánjárók fesztiválja, szimpózium, 

 Dánia, hybridkomp. 



Warnemündében Herr Litschke mutatta be 

a kikötőt, a város kapcsolódását a 

tengerhez: kereskedelmi, ipari, beruházási, 

hajózási és turisztikai szempontból. Az 

óceánjárókkal kapcsolatos turisztikai 

lehetőségek gazdasági hátterét is 

részletesen megismerhettük. Megtudtuk, 

hogy a kikötő cége is foglalkoztat duális 

képzésben résztvevőket, de nagyon nehéz 

megfelelő utánpótlást kinevelni, képezni.   

Warnemündében minden második évben megrendezik az óceánjárók fesztiválját, melyhez idén 

először egy hajózás és környezetvédelem témájú szimpózium is kapcsolódott. A szimpóziumon 

hajózási cégek szakemberei tartományi minisztériumok minisztereivel és helyi lakosokkal 

beszéltek a hajózás környezeti kárairól és a megoldás lehetőségeiről. 

A warnemündei kompkikötőből hybrid 

meghajtású komppal indultunk Dániába, 

ahol személyes tapasztalatokat is 

szerezhettünk a modern hajózás 

mindennapjaiból. Nemcsak nagyon szépek 

voltak ezek a kompok, hanem környezeti 

szempontból is kevésbé szennyezők, 

csendesebbek és levegő minőségét nem 

károsítják. Bár a komp egy tengerjáróhoz 

képest sokkal kisebb utasszállító vízi jármű, 

mégis egészen elképesztő volt a nagysága és 

felszereltsége. Csodálatos idő volt, szikrázó napsütés és éppen megfelelő csípős tengeri szél. A 

tengerbe telepített szélerőműveket szürreálisan emelkedtek ki a semmi közepén. Kisérőnk nagy 

szeretettel és szenvedéllyel beszélt a tengerész létről és a tengeri halászat szabályozásáról. 

Dániában Gedére településre értünk, ahonnan helyi busszal mentünk Nykøbing Falster 

városába. 

Agrárturizmus, élményfalu, eperélmény 

Vonattal tettünk látogatást Rövershagenbe az Eper Élményfaluba. 

A vonatozás után 2 km gyaloglással értük el az Erdbeer 

Erlebnissdorf központját. 

Turizmus és marketing 

szempontból rendkívül inspiráló 

volt az eper-ötlet és annak 

tovább/újra gondolása. Az 

élményfalu megalkotója 

megmutatta, hogyan lehet egy családi vállalkozásból 

közösség teremtő gazdasági erőforrás. Hogyan lehet egy 

fogyasztói felhasználás élményszerű és közösségösszetartó 

erő is. Hogyan lesz a vásárlásból élmény, szabadidő és 

családi program. 



Szabadprogramok - kirándulások 

 Rostock 

 Wismar 

Rostock a Baltikum szíve, a korábbi Hanza kereskedelem 

középpontja, ami ma is káprázatos látványt nyújt jellegzetes 

téglagótikájával és kikötői forgatagával. 

Wismar óvárosa 2002 óta az Unesco világörökség része. A 

kikötőben egymás mellett voltak jobbnál jobb halas éttermek és 

boltok. Minőségi előkészített nyers halak és táplálékok. Ezután a 

13. századi, téglagótikus St Georgen-Kirche katedrálist néztük 

meg. A lenyűgöző méretek láttán, aprónak érzi magát az ember. Felmentünk a toronyba is, 

ahonnan 360o-os panorámában csodálhattuk meg a várost, a régi hajókikötő dokkjait, az új 

yacht-kikötőt, a Hanza házak sorát és a környékét, a vízbe épített szélturbinákat. 

A tanári mobilitás legfontosabb hozadéka: 

 szakképzési tapasztalatok szerzése, azok adaptációja, 

 oktatási tartalmak korszerűsítése, 

 közösségi gondolkodás lehetősége, 

 szakmai, pedagógiai megújulás, 

 csapatépítés, 

 kollaboráció, 

 motiváció az ERASMUS programban való részvételre, 

 szélesebb perspektíva, nemzetköziesedés. 


