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• három nagy borászattal és a hozzá 
kapcsolódó mezőgazdasági területekkel 
foglalkozó iskola: 

– Dijon 

– Montpellier 

– Bordeaux - Blanquefort 

• a blanqueforti intézmény egy öt szervezetből 
álló csoport része 

• 1200 tanuló 

• saját szőlőbirtok 



A rendszer 
kialakulása 

• 1976-ban jött létre: megosztották a képzési időt az iskola és a vállalat között 

• egységes jogi szabályozás 

• fontos tapasztalat: megfelelő gyakorlat után könnyebb volt munkát találni a 
hallgatóknak 

• 70% marad a vállalkozásnál 

• a képzési rendszert központilag szabályozzák 

• a mezőgazdasági területekre speciális szabályzók vonatkoznak 
→mezőgazdasági miniszter 

• egységes kötelező tárgyak 

• az intézmény is rendelkezik saját képzési szabályzattal. 

• A gyakorlati képzőhelyek közül a kisebbek számára hasznos a gyakorlati 
oktatás felvállalása, hiszen így az idénymunka szervezése egyszerűbb és 
olcsóbb. 



Képzési szerkezet 

• Első szint: 15-25 éves korig 

• Második szint: felnőttképzés 
– képzési idő 2-3 év 

– gyakorlati idő 3-6 hónap, maximum 1 év 
(„apprentice”) 

• Egyéb szolgáltatások 
– 1-2 hetes tréningek vállalkozásoknak 

• Jellemző szakok: kereskedő, laboráns, 
technológus, kertészeti szakember, 
ültetvényápoló, osztriga-kultúra 

• vendéghallgatók elsősorban 
Németországból, Olaszországból és 
Spanyolországból 



Gyakorlat 
• az egyes szakok igényeihez igazodik (pl. 2 hét elmélet – 2 hét gyakorlat, 

vagy 1-3) 

• „alternance”: 1 hét elmélet – 1 hét gyakorlat 

MA szinten: 

• az időbeosztás rugalmasan alkalmazkodik az egyes szakok jellegéhez 

• az oktatási tervet az intézmény a gyakorlati képzőhelyekkel együtt állítja 
össze, azok igényeihez igazodva. 

• a munkahét 35 órás, az oktatás szeptemberben kezdődik 

– szeptember: 3 hetet töltenek a hallgatók a vállalatnál (szőlészet-borászat 
szezonális jellege) 

– október: a vállalatnál az oktatási idő jelentős része 

– novembertől januárig elsősorban iskolai oktatás 

– tavasszal szezonális munkák 

– A hallgatók a teljes folyamatot megismerik (specializálódhatnak) 

 

 



Dokumentáció 

• A vállalkozás gyakorlatvezetője a „training master” 

• minden hallgató kap egy könyvet (hallgatóval kötött szerződés, 
kalendárium (időbeosztást), mit tanultak az iskolában és 
milyen tevékenységet végeztek a gyakorlati helyen). 

• A gyakorlatok szervezésének egyik nehézsége annak elérése, 
hogy a hallgatók betartsák a képzés szabályait. 

• Az intézmény a hallgatók végzését követően monitorozza az 
karrierjüket. Internetes adatlapot töltetnek ki velük, valamint 
évente egyszer személyesen is találkoznak. Előírás szerint 5 
évig követik az előmenetelüket. 

 



Támogatás 

• az intézmény infrastruktúrával és eszközökkel támogatja 
a gyakorlati képzőhelyet 

• a gyakorlóhely azonban központi támogatást kap a 
kormányzattól (az oktatás első évében a kormányzattól 
hallgatónként 1000 Eurot, a második évben 1200 Eurot 
kap a vállalkozás) 

• bért fizet a gyakorlaton résztvevő hallgatóknak (a 
hallgatóknak a juttatás mértékét életkor alapján állapítják 
meg, ennek összeg 385-től 1000 Euro/hóig terjed 



Gyakorlóhely 
választása 

• a hallgató választja a vállalkozást 

• az intézmény saját adatbázisából kirendeli a hallgatót  

• előfordul, hogy a gyakorlóhely kér hallgatót az 
intézménytől (igénylőlap, de informális módon is 
folyhat) 

• az iskola adatbázisából közvetlenül 

• Kiválasztás: a képességek, kompetenciák, a hallgató 
érdeklődési köre, valamint a tanulmányi terület 
alapján 



Értékelés 

• jellemzően számskálán történik 

• egy tanárhoz maximum 38 diák tartozhat 

• 65 tanár felelős egy-egy programért, a hallgató 
gyakorlatának értékelését ők írják be a nyilvántartási 
rendszerbe 

• a programfelelősök évente kétszer meglátogatják a 
gyakorlati képzőhelyeket 

• ha a hallgatónak nem felel meg a kapott értékelés, 
időnként lehetőséget kap a javításra 

 



Képzők képzése 

• rendszeres felkészítések a gyakorlati képzőhelyek 
gyakorlatvezetői részére 

• általában 1 hetes időtartamban 

• a helyszín jellemzően a toulouse-i mezőgazdasági egyetem 

• emellett Párizsban, a mezőgazdasági miniszter szervezésében 
évente egyszer tartanak hasonló tréningeket. 

• a felkészítések mellett az intézmény rendszeresen tart 
megbeszéléseket a gyakorlati képzőhelyekkel, jellemzően 
havonta egyszer megbeszélik a felmerült problémákat. 



COS D’ESTOURNEL birtok – 
Saint Estéphe 

• 91 hektár Bordeaux-tól  60 km-re északra 

• 60 %-ban Cabernet Sauvignon, 40 %-ban Merlot  

• kizárólag a saját birtokon megtermelt szőlőkből 

• 2000 óta a birtok tulajdonosa Michel Reybier 

• Évente 360 ezer palack bort állítanak elő, melyet hazai és 
nemzetközi piacokon értékesítenek 

• speciális, trapéz alakú tartályokban sajátos ülepítési 
folyamat zajlik 

• bortrezor, ahol az 1800-as évek közepéről származó 
borok 

• a gyakorlati oktatást inkább a kisebb, 
alacsonyabb tőkeerővel rendelkező 
vállalkozásoknak éri meg felvállalni 



Chateau Petit-Village 

• Bodeaux-tól 40 km-re észak-keletre: Pomerol 

• A mészkő és kék agyag talajon (vasban gazdag) – jó 
víztartó képesség 

• 70% Medoc, 7% Cabernet Saugvinon, 18 % Cabernet 
Franc 

• egy vesszőre metszés 

• 35 ezer palack/év 

• 30 dolgozó 

• hallgatókat is szívesen foglalkoztatnak, zömében 
idénymunkára 

• látogatásunkkor egy hallgató kétéves 
gyakorlaton vett részt, illetve dolgozik a birtokon 
egy libanoni diák is, aki három hónapos 
gyakorlatát tölti a francia jogszabályoknak 
megfelelően 

 



Chateau Pichon-
Longuaville  

• Bordeaux-tól északra 50 km-re Pauillac: 73 hektáron 
termelnek Medoc fajta szőlőt 

• egy gyönyörű kastély vonzza a turistákat, mely 1851-ben 
épült 

• a szőlő feldolgozása szelektíve történik: 40%-ban a legjobb 
minőségű, 40%-ban a kevésbé jó, míg 20%-ban a leggyengébb 
termésből készítenek bort, ez utóbbit más is néven 
palackozzák és hozzák forgalomba 

• a borokat Ázsiában (Japán, Kína, Korea), Amerikában és 
Európában értékesítik. Az értékesítéshez kétórás 
borbemutatókat szerveznek helyben. Egy-egy bemutató után 
a borkészlet mintegy 80%-a eladásra kerül. 

• szívesen foglalkoztatnak gyakornokokat, mert olcsóbb (a 
minimálbér egyharmadát kapják fizetésként) 

• a gyakorlatok megszervezése kétféleképpen: vagy 
egy hétig jár a hallgató az iskolába és három hetet 
tölt a borászatban vagy a hét egy napja iskola, négy 
napig pedig a borászatban 



Köszönöm a figyelmet! 

Soós Gabriella 

soos@ektf.hu 


