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2017 októberében lehetőségem nyílt résztvenni egy szakmai gyakorlaton az Erasmus + pályázat 

keretein belül Dortmundban, Németországban. A programon 5 iskolatársammal együtt vettem részt,  

közülük ketten osztálytársaim. Bár a másik 3 UMSZKI-s tanulót nem ismertük, már az első héten 

remek kapcsolatot alakítottunk ki velük. A gyakorlat során mi hárman a dortmundi közlekedési 

vállalatnál DSW21 kaptunk munkát, ahol ismereteinket bővíthettük. A másik három tanuló a 

Continental cégnél teljesítette a gyakorlatot. 

 

Október 2-án indultunk útnak Németországba, Dortmund városába. Az első napon részt vettünk egy 

munka megbeszélésen a DSW21 (Dortmunder Stadtwerke) vállalatnál, ahol bemutatták a 

munkahelyet, és a ránk váró feladatokat.  Majd városnézésen vettünk részt, mely során felkerestük a 

város főbb nevezetességeit. 

Az első héten kulturális, szabadidős programokkal töltöttük 

időnket. Többek között résztvettünk egy stadionlátogatáson a 

Signal Iduna BVB stadionban, ellátogattunk a Dortmunder U 

kulturális központba illetve a Dasa nevezetű interaktív 

kiállításra is. Később egy iskolamúzeumban jártunk 

Dortmudban. Betekintést nyerhettünk a dortmundi Leopold-

Hoesch-Berufskolleg szakképző iskola életébe, ahol 

megtapasztalhattuk, miképpen tanulnak az ottani diákok, és 

milyen keretek között zajlik a szakképzés. Ellátogattunk egy 

ipari múzaumba is, valamint megtekintettük a Continental cég 

szakképző részlegét is.  Szabadidőnkben Dortmund belvárosával 

ismerkedtünk meg, ellátogattunk a parkokba, végigjártuk a 

sétálóutcákat, üzleteket.  

 

A továbbiakban a DSW21 cégnél teljesítettük a szakmai gyakorlatunkat. Itt a buszokkal, és azok 

felülvizsgálásával, javításával foglalkozó részlegre osztottak be minket. Sok ismeretlen dolog vett 

minket körül, de gyorsan belejöttünk a munkafolyamatokba. Kezdettől fogva jól éreztük magunkat, 

remekül megérttettük magunkat a német munkatársakkal.  

Mérhetetlenül kedvesek, és segítőkészek voltak 

velünk. Bármit szívesen elmagyaráztak, ha érdekelt. 

Kíváncsiságomból adódóan rengeteg új dolgot 

tudtam, és tanultam is meg a kollégáktól,  

de a munkán kívül más dolgokról is szívesen 

beszélgettem munkatársaimmal. Teljes mértékben 

kijelenthetem, hogy a kint eltöltött egy hónap alatt 

nagy mértékben fejlődött  a nyelvtudásom, és 

rendkívül szerencsésnek érzem magam,  

hogy részt vehettem egy ilyen programban.  
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Hétvégenként nagyobb utakat szerveztünk. Így jutottunk el Wuppertal-ba, ahol éppen 

csokoládéfesztivált rendeztek. Ellátogattunk Aachenban, az egykori frank birodalom központjába, és 

természetesen Kölnben is. Többi szabadidőnket Dortmundon belül töltöttük. Az utolsó napokban már 

készültünk a hazaútra, elkezdtünk összepakolni, takarítani, majd november 3-án repültünk vissza 

Magyarországra 
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