
Szakmai gyakorlat Németországban 

az Erasmus + program szervezésében 

  

         Lampert Lívia, Molnár Orsolya és Szűcs Réka, a Semmelweis Egyetem Pető András 

karán tanuló, negyedéves konduktor hallgatók vagyunk. Az elmúlt 60 napot Németországban, 

Münchenben töltöttük az Erasmus + program keretében, ahol szakmai gyakorlaton vettünk 

részt, a FortSchritt nevű intézményben, amelyben a konduktív pedagógia szellemében folyik a 

munka. 

         A kiutazásunk megszervezése kissé kaotikusan indult, de végül még épp időben minden 

szükséges feladatot el tudtunk intézni, az itthon töltött utolsó pár napban szállásunk is lett, így 

nyugodtan meg tudtuk kezdeni utunkat. 

         A szakmai gyakorlatunkat a FortSchritt nevű intézménylánc egyik napközijében 

töltöttük, ahová eltérő fejlődésmenetű gyermekek óvodába járnak, vagy iskola után a 

délutánokat töltik el. 

         A szakmai gyakorlatunk során három különböző csoportban dolgozhattunk, így volt 

lehetőségünk óvodásokkal, általános és középiskolásokkal is foglalkozni. Ezalatt a két hónap 

alatt megannyi tapasztalatot és élményt gyűjthettünk, mind szakmailag, mind emberileg. A 

házban lévő gyermekek és kollégák igazán a szívünkhöz nőttek. Az intézetben a szeretet, a 

vidámság, az egyenrangúság, egymás elfogadása uralkodott. 

 Forgásban voltunk, így mindannyian felváltva lehettünk különböző korosztályú 

gyermekekkel. Az óvodán a gyermekek 9 órakor érkeztek, és 15 óráig voltak az intézetben, 

míg az idősebb, iskolás korú gyermekek 12 és 13 óra között érkeztek, és 16-17 óra között 

mentek haza. Feledhetetlen élményeink közé tartoznak a közös séták, a zenehallgatások, a 

meseolvasások, barkácsolások, festés, hajtogatás, rajzolás, gyurmázás, labdázások, 

biciklizések, végtelen nevetések. A gyermekeknek igen sok lehetőség áll rendelkezésükre mind 

egyéni, mind csoportos szinten, kezdve a programoktól a legmodernebb eszközökig, amit 

varázslatos volt megélni. 

Különösen megtisztelve éreztük magunkat amiatt, hogy az ott dolgozó szakemberek 

szinte kollégaként kezeltek bennünket. Kikérdezték a véleményünket, közösen vitattunk meg 



bizonyos szituációkat, megosztottak velünk minden fontos információt a gyermekek kapcsán. 

Nem hallgatóként tekintettek ránk, hanem hamarosan konduktorokká váló szakemberekként.  

         A munka mellett lehetőségünk nyílt megismerni Münchent, megcsodálni a város 

parkjait és épületeit, túrázni az Alpok havas csúcsain, megkóstolni a helyi ételeket, italokat és 

sétálni az Isar parton. 

 Hálásak vagyunk a Pető Intézetnek, a FortSchritt Intézetnek, de legfőképpen az 

Erasmus + Projektnek, hogy lehetővé tette számunkra ezt a csodálatos két hónapot, melyben 

megannyi tapasztalatot szerezhettünk egy új országról, városról, intézetről, módszerekről, 

eszközökről, lehetőségekről. 

 


