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Naplózott tevékenységek, észrevételek, tapasztalatok, adatok: 

2019.10. 17.  

Utazás Jánoshalmáról Grabnerhofba, az ERAMUS+ program és a képzési struktúra 

megismerése, az iskola bemutatása 

 

Az igazgató úr ebéddel várt minket, amelynek keretében a bemutatkozást is 

megejtettük. Elmondta, hogy az ételek az iskola tangazdaságából származnak, a diákjaik 

dolgozzák fel, és a konyhán sokszor a saját termékeik kerülnek elkészítésre.  

  

A Grabnerhof-i iskolát, a képzési 

szerkezetet és az ERASMUS+ programot 

Christian Forstner igazgató mutatta be. Az 

iskola 125 éves, melyben jelenleg 120 diák 

tanul. 400 hektár területen gazdálkodnak, 

melyből 160 hektár erdő. 3+1 év a képzési 

forma. Az iskola fő profiljai: erdőgazdaság, 

alpesi gazdálkodás és közvetlen marketing. 

Hatalmas felújítás zajlott az iskolában. A konyha, étkező, tornaterem, az iskola és a kollégium 

épülete is megújult. Az épületben a tantermeken felül 3 konferenciaterem is kialakításra került, 

melyeket bérbe is tudnak adni. A tantermekben interaktív táblák, projektorok mindenhol 

megtalálhatóak, melyek segítik a tanítást. A kollégiumban 2-4 fős szobák vannak, saját 

fürdőszobával, új szobabútorokkal. Minden szobában saját wifi sugárzó van, amelyen keresztül 

a gyerekek elérik az Internetet. Érdekes volt látni, hogy nagyon vigyáznak a szobák rendjére, 

állapotára. 

   

Az intézmény tandíjas. A tanulók hétfőn délelőtt érkeznek az iskolába, és péntek délután 

távoznak. A folyosók végén társalgók, tv szobák kerültek kialakításra. A tanulók naponta 5ször 

étkezhetnek. A nap további részét a környék megismerésével töltöttük.  



2019.10.18.  

Az iskola állattartó telepeinek megismerése 

A bemutatóra az új istálló emeletén került sor, ahol egy tanterem van kialakítva a tanulók 

számára. Az iskola életét, területeit, valamint azoknak tevékenységeit az iskolaigazgató úr 

multimédiás eszközön mutatta be képek segítségével, hogy láthassuk, teljes képet kapjuk 

arról, hogyan gazdálkodnak, milyen gyakorlati oktatásban tanítják diákjaikat.  

     

  A tangazdaságban félintenzív, Grabneralmon extenzív állattartás folyik. A Grabnerhof a 

Buchau és a Grabneralmon történnek az iskola növény- és állattenyésztési gyakorlatai. 

Szarvasmarhák, kecskék, juhok, lovak és sertések találhatóak. A növénytermesztést 

szántóföldi kukoricával, gabonafélékkel, burgonyával valamint a rétek, legelők használatával 

oldják meg. Ezeken a területeken nagy figyelmet fordítanak az erdőgazdálkodásra is.  

Az állattartó telepek lehetővé teszik a tanulók számára az elméleti tudás gyakorlatba történő 

átvitelét is. Grabnerhofhoz tartozik 4 rét, gazdasági erdőterületek, valamint az állatok számára 

szolgáló istállók is.  

Grabneralm-on 120 éve gazdálkodnak. Mivel főként kecskék találhatóak itt, ezért 

jelentősen megnőtt a kecsketej hozama. Az állatok számára fejőházat építettek, valamint 

megfelelő állattartási körülményeket biztosítanak. A kecsketejből kecskesajtot készítenek, 

melyet az iskola helyi boltjában értékesítenek.  

Buchau-n biológiai gazdálkodással szénát termelnek az állataik számára, a nyári 

legelők nagy része ott található. A gazdasághoz 30 hektár területnyi erdő is tartozik.  

  



A területeken 2 tejüzem, vágóhíd, feldolgozóhelyiségek, valamint gyümölcsfeldolgozó 

részleg is található. Az alapanyagok finomítására különálló konyhát alakítottak ki a diákok 

számára, melyet akár a felnőttoktatásban részt vevő tanulók is használhatnak. Az elkészített 

termékeket az iskola konyhája felhasználja, de az iskola boltjában magánszemélyek meg is 

vásárolhatják. A bemutató után körbejártuk a tangazdaság egy részét. Megtekintettük a 

szarvasmarha, kecske istállókat, valamint ezen állatok fejésére kialakított fejőházakat is.  

2019.10.19. 

Takarmánynövények termesztése, takarmányozás, szántóföldi bemutató, 

részvétel a gyakorlaton 
 

Az iskolaigazgató körbevezetett a területeken, és bemutatta hogyan történik az iskolában a 

gépesített takarmányozás.   

    

A szarvasmarhák mozgását, viselkedését a fülükben lévő chip segítségével 

monitorozzák, így azonnal észlelik, ha valamelyik állat beteg, vemhes... A chip 

összeköttetésben van egy számítógéppel, de telefonon keresztül is figyelemmel kísérhetik az 

állatok viselkedését. A chip-et a takarmányozásnál is felhasználják. Az abrak, melyet kapnak 

egy automata gépben található. A tápanyagmennyiség programozás alapján kerül az állatok 

elé.  

   

Az új istálló chip-es szarvasmarhák számára. 

 



 Szántóföldi bemutató alkalmával láthattunk 

szántást, boronálást, vetést is. A földből előtte a 

burgonyát termelték ki, majd gabonát vetettek a 

helyére. A talaj közepes minőségű, agyagos. Az 

állandó gyepterületeken könnyen megoldható a 

takarmánynövények termesztése. A betakarítás 

erőgépek segítségével történik. A növénytermesztést 

mindhárom tanévben tanítják a diákoknak. 

  

A takarmányozás, szántóföld megtekintése után 

délutáni programként az Admonti apátságban jártunk, 

illetve a csoport egy része elsétált az Enns folyóhoz.  

  

2019.10.20. 

A zöldtakarmányozás előnyei, sajtüzem megtekintése 
 

Megtekintettük az iskola területén található silótárolókat. A zöldkukoricát összeaprítása 

után egy tárolóba helyezik, megtapossák traktorral, majd lefedik és lesúlyozzák. Erre azért van 

nagy szükség, hogy a szarvasmarhák téli is tudjanak zöldtakarmányhoz jutni, így nagyobb 

tejhozammal számolhatnak. Ezen kívül még szálas, valamint szemes takarmányt is adnak a 

szarvasmarháknak, valamint a többi állatoknak is, melyek megtalálhatóak az iskola területén. 

     

A sajtüzem Grabneralmon található, ahol készítetnek a tejből túrót, tejfölt, joghurtot, 

valamint juh, szarvasmarha és kecskesajtot is. A helyiek előszeretettel vásárolják meg ezeket 

a termékeket. Saját vágóhídjukon történik az állatok mészárlása, valamint a hentesi munkát is 

itt végzik el. Készítenek kolbászokat, valamint mindenféle húsipari terméket is.  



2019.10.21. 

A takarmánykiosztó robot bemutatása, takarmányreceptúrák 
  

A Wasserbauer egy családi cég, amely 

takarmánykiosztó robotokat gyárt gazdaságok 

számára. A gépekkel nyomon lehet követni a 

szarvasmarhák takarmányigényét, szabályozni lehet 

etetésük időpontját, mennyiségét. A gépesített 

megoldások megkönnyítik a nagy gazdaságok 

munkáját, kevesebb munkaerőre van szükség az 

állatok ellátásához. A pontos takarmányozás előnye, hogy nagyobb tejhozam érhető el.  

    

Léteznek olyan robotok, melyek fel tudják venni a 

tartályukba a szálas, illetve a zöldtakarmányt. Ezt a 

szarvasmarhák elé engedik, majd egy másik robot 

fellazítja és odatolja az állatok elé. Az aljazást is képes 

robot végezni. A szálas takarmányt egy olyan tárolóba 

helyezik, melyből automata rendszer behúzza, aprítja, 

lazítja azt. 

 

2019. 10. 22. 

Almozó, takarmánykiosztó és lazító robot gyakorlati alkalmazása 
 

  A Wasserbauer cégnek van egy saját tehenészete is, ahol 

a gépeket tesztelik, illetve bemutatják. Az elmondás szerint 

olyan üzem is van, ahol több, mint 1000 állatot látnak el 1-

1 ilyen géppel. A 

gyakorlatban meg 

tudtuk nézni, 

hogyan is működnek a robotok. A gépek 

programozhatók, így teljesen automatizálható az 

adagolás. 

 



2019. 10. 23. 

Gyakorlati foglalkozáson való részvétel 
  

Az asztalosműhelyt tekintettük meg, ahol a tanulóknak egy szánkót kellett teljesen 

egyedül, de szakoktató utasításával elkészíteni. A végeredményt mindig minden tanuló 

hazaviheti, tehát motiválva vannak a jó munka végzésére. A jól felszerelt műhelyben 

megismerkednek a kézi, valamint az gépi munkaeszközökkel is.  

   

A tanulók a nyers rönkfa felvágásától a kész asztalosipari termékig nyomon követhetik a 

munkafolyamatokat. A faanyagot az iskola erdeiből szerzik be. Az elkészített műveket a 

tanulók nagyon jutányos, nyersanyag árban megvásárolhatják és vihetik haza, hogy a szülők 

is láthassák mit készítettek. A tanulók a gyakorlati foglalkozásokon csak védőruházatban 

vehetnek részt. Fontos a munkavédelmi bakancs. A szakoktató nem csak a diákokat tanítja a 

szakma rejtelmeire, hanem az iskola dolgozója is, aki gyakorlati oktatáson felül elvégzi az 

iskola körüli munkálatokat is. Jelenleg folyamatban vannak új műhelyek kialakításai. A tanulók 

segítik a külső burkolatok felhelyezését, faipari munkafolyamatokban részt vesznek, ezzel 

elősegítik Grabnerhof fejlődését kétkezi munkájuk által.  

 

Ellátogattuk Admonterbe is, ahol megnéztük egy faipari gyárat, ahol különböző fafajtákból 

készítenek termékeket.  

    



2019. 10. 24. 

Gyakorlati foglalkozáson való részvétel 
 Részt vettük egy gyakorlaton, ahol a tanulók a 

lovakat ápolták. Az iskola több fajta lóval is 

rendelkezik. A tanulók feladata ezek ellátása. A 

lovakat kocsi elé is fogják, részt vesznek 

fogathajtásokon velük. Megtanulják, hogyan kell 

az állatokkal bánni. Lovaglásra is rendszeresen 

lehetőség nyílik. Fontos az állatok tisztán tartása, 

mint például a pata tisztítás, sörény kimosása, 

fésülése. A hátukon a szőr kikefélése. Minden eszköz adott a lótartáshoz, ápoláshoz, 

etetéshez. 

  

Ezután után részt vettünk a szarvasmarhák körüli 

teendőkben is. A teheneket fejőházakban fejik, a 

kecskéknek szintén kialakított fejőházuk van. Ezekbe 

terelik be az állatokat, akik egy idő után már teljesen 

automatikusan megtalálják helyüket, megtanulják a napi 

gyakorlatot.  

2019. 10. 25. 

Gyakorlati foglalkozáson való részvétel (Erdészeti gépek) 
  

A nyílt nap alkalmával betekintést nyerhettünk az erdészeti gyakorlatba is. A tanulók 

kézi, gépi eszközökkel teljesen fel vannak szerelve. Mivel az iskola rendelkezik erdős 

területekkel, így kézenfekvő volt számukra olyan szakma létrehozása, mely a tanulók számára 

fontos lehet. Az erdészeti szakmában egyaránt tanulnak fiúk és lányok is, bár az iskolaigazgató 

elmondása szerint a szakma iránt főként a lányok érdeklődnek jobban. 

   



Kizárólag védő és munkavédelmi felszerelésekben vehetnek részt a gyakorlatokon, mert 

fontos a tanulók biztonsága. A gépek kezelését az iskola tanműhelyeiben tanulják meg, viszont 

a gyakorlat az erdőségekben történik. Az erdész szakma minden területén részt vesznek a 

tanulók.  

2019. 10. 26. 

Hazautazás, a tapasztalatok értékelése 
A jánoshalmi iskolához hasonlóan kollégiummal, konyhával és tangazdasággal rendelkezik 

Grabnerhof.  

Az iskola tangazdaságai, gyakorlati helyei a legkorszerűbb termelőgépekkel vannak 

felszerelve. Az iskolákra jellemző, hogy szinte ugyanazokkal a gépekkel találkoznak, amelyek 

a gazdaságokban is működnek. Ha mi is ilyen feltételrendszerrel, tanulói csoportlétszámmal 

oktathatnánk, és a tanulóink szocializációja hasonló lenne, akkor a szakképzés színvonala 

lényegesen eredményesebb volna. Az oktatott szakmák eszköz felszereltsége és ellátottsága 

kitűnő és a legmodernebb volt. A pedagógusok nem irányítói, hanem segítői a tanulók 

ismeretanyagainak elsajátításában, de ebben szükség van a tanulók együttműködő 

képességére és érdeklődésére.  

Megismertem az iskola, az üzem, a gyakorlati hely kapcsolódását, szervezését és 

együttműködési felépítését. A vidéki életforma támogatása segíti, hogy a tanulók a felkínált 

szakmák közül válasszanak. A diákok eleve elhivatottsággal érkeznek az iskolába, nem túlélni, 

hanem teljesíteni szeretnének, mivel az otthoni gazdálkodás a későbbiekben az ő feladatuk 

lesz, így mindent meg szeretnének tanulni. 

Ami a legnagyobb hatást tette rám, az az oktatott szakmák eszközfelszereltsége és 

ellátottsága. Nagyon jó ötletnek tartom, hogy a támogatáson felül a tanulók aktívan is részt 

vesznek az iskola fejlesztésében, felújítási munkálataiban, így jobban meg is becsülik utána.  


