
A PTE-ETK Szombathelyi Képzési Központjának szociális munkás hallgatóiként 2009. 
szeptember-december között Erasmus szakmai ösztöndíj keretében teljesítettük kötelez  
szakmai gyakorlatunkat Németországban, Hildesheimben (Fachhochschule Hildesheim). 
Kollégiumban kaptunk elhelyezést, pontosabban egy 4 f s lakásban, külön szobával, 
konyhával, el szobával, két zuhanyzós-WC-s fürd szobával-frissen felújítva, függ ágyas 
terasszal; mindez Hildesheim zöldövezetében, ahonnan  - az október 1.t l érvényes ún. 
„Semester ticket-tel” - közvetlen ingyenes buszjárat vitt a sulihoz, illetve a gyakorlati helyhez. 
Harmincketten voltunk Hildesheimben Erasmus ösztöndíjjal a világ minden tájáról. 
Amerikaiak, oroszok, spanyolok, finnek, törökök, és egy lett lány társaságában repültek a 
hetek; a havonkénti nemzetközi estek lebonyolítása, és a nemzetközi házibulik során minél 
jobban megismerhettük egymás kultúráját, és barátságokat köthettünk. 
Az ottartózkodásunk egy nyelvi szintfelméréssel indult, majd ennek tükrében nyelvi 
csoportokra osztották a csapatot. Szeptemberben intenzív nyelvkurzus vette kezdetét napi 8 
órában, majd október-novemberben az óraszám heti négyre korlátozódott. 
Szakmai gyakorlatunkat a hildesheimi Geschwister-Scholl-Schule-ban (Hauptschule) 
teljesítettük, az iskolai szociális munkás mellett tevékenykedve. Az els  perct l kezdve úgy 
éreztük magunkat ott, mintha valami fontos vendégek lennénk, annyira készséges és kedves 
volt velünk mindenki. Az iskola igazgatója és az iskolában oktató pedagógusok is szinte 
kollégaként viselkedtek velünk. Nem csak az emberek miatt, hanem szakmai szempontból is 
tökéletes helyre kerültünk: a szociális munkás m ködésének minden momentumát láthattunk, 
hallhattunk, jegyzetelhettünk. Az els  két hét az ismerkedés jegyében telt, ami 
tanóralátogatásokat foglalt magába. A következ  hetekben különböz  iskolai projektekben 
vettünk részt. A tereptanárunk nagy gondot fordított szakmai fejl désünkre, és segítve minket 
szakdolgozatunk megírásában, bevezetett minket a német szociális ellátórendszer rejtelmeibe 
– Hildesheimre specializálódva.  Így a három hónap alatt sikerült megfordulnunk az összes 
releváns szociális intézményben és hivatalban Hildesheim területén. A gyakorlat keretében 
heti 4 órában szemináriumon is részt vettünk a f iskolán. 
A három hónap alatt rengeteg szakmai-, és élettapasztalatra tettünk szert, emellett ezek után 
elmondhatjuk magunkról, hogy a világ bármely részén igaz barátokat találunk. Szeretnénk 
leírni a következ  sorokban mindazt, mivel lettünk gazdagabbak a három hónap alatt, de ez 
lehetetlen próbálkozásnak bizonyulna. Ez alatt az id  alatt annyi benyomás ért minket, annyi 
új dologgal találkoztunk, hogy talán mi sem tudjuk pontosan felmérni gyarapodásunk 
mértékét. A szakmai fejl dés, a nyelvtudás megszerzése, barátok gy jtése és a rengeteg 
élmény birtokában csak annyit mondhatunk, hogy leírhatatlanul nagy lehet séget szalaszt el, 
aki nem él az Erasmus program nyújtotta lehet ségekkel. Elmondhatatlan lehet ség 3 hónapot 
eltölteni egy idegen országban, ahol csak látszólag vagy egyedül, hisz az egyetemt l minden 
támogatást megkapsz. Kipróbálhatod magad, és annyi új dologgal ismerkedhetsz meg, hogy 
gyakran fordul meg az Erasmus-os diák fejében, hogy ez nem is lehet igaz..Márpedig az volt 

 Hely sz kében nincs lehet ségünk az összes élményünket leírni, így aztán összegy jtöttük 
a ’Hildesheimi LEG-eket’ – Hajni tollából, Petra jóváhagyásával  



Hildesheimi LEG-ek: 
 itt esik a LEGtöbb es  
 itt f ztem a LEGtöbbet 
 itt takarítottam a LEGtöbbet 
 itt ittam a LEGtöbb sört 
 itt ettem a LEGtöbb dönert 
 itt tanultam a LEGtöbbet németül 
 itt van a LEGjobb gyakorlati hely 
 itt van a LEGjobb kolesz 
 itt vannak a LEGolcsóbb és LEGjobb ruhák 
 itt vannak a LEGjobb házibulik 
 itt vannak a LEGnyugodtabb helyek 
 itt van a LEGtöbb barátom 
 itt vannak a LEGjobb lehet ségek 
 itt a LEGjobb tanulni 
 itt voltam életemben a LEGboldogabb 
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 itt van a legtöbb SPAß!!! XD 
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Pécsi Tudományegyetem azon dolgozóinak, akik 
segítettek nekünk abban, hogy részt vehessünk az Erasmus programban, és az összes 
tanárunknak, aki bátorított és támogatott minket! 
 
Lukács Hajnalka és Farkas Petra  
 
 
Szombathely, 2009. december 17. 


