
Szakmai gyakorlaton Németországban 

Szerkezetlakatos és gépi forgácsoló tanulóink szakmai gyakorlaton vettek részt 2012. 
augusztus végétől szeptember közepéig Németországban. A gyakorlaton való részvételt egy 
nyertes Leonardo mobilitási pályázat tette lehetővé. A pályázat a külföldi gyakorlat mellett - a 
kiutazás előtt - egy hetes intenzív nyelvi felkészülést tett lehetővé 6 szerkezetlakatos és 6 gépi 
forgácsoló tanuló számára. A program szakmai költségeit a Tempus Közalapítvány a 
pályázati keretből biztosította. A teljes ellátáson túl szép és tartalmas kulturális programok is 
helyet kaptak. A 12 tanuló mellett 2-2 kísérő tanár és tolmács vett részt a programon. A kísérő 
tanárok „félidőben” váltották egymást, így a szakoktató kollégák számára is lehetőség nyílt a 
német szakmai oktatás műhelytitkaiba betekintést nyerniük. Állandó tolmácsunk Törös Ágnes 
tanárnő mellett két segítő tolmács segítette a munkát.      

  

A szerkezetlakatosok hegesztési gyakorlattal kezdték a műhelymunkát, ahol többféle 
hegesztési eljárást és hegesztőgép típust ismerhettek meg. Az oktatást igen felkészült német 
szakoktatók tartották, akik igyekeztek a hegesztés minden fortélyát bemutatni, majd 
gyakoroltatni tanulóinkkal. A csoport minden tagja aktívan és nagy munkakedvvel vett részt a 
gyakorlatokon: munkájukról és hozzáállásukról a német oktató kollégák nagyon pozitív 
véleményt alkottak.  

 

A gépi forgácsoló csoport az első munkája fémipari alapképzéshez kapcsolódott: előre kiadott 
rajz alapján, két munkadarabot készítettek kézi és gépi forgácsoló szerszámokkal. A feladat 
újdonságot jelentett a tanulók számára, hisz a hagyományos kézi szerszámokkal a külső 
gyakorlati helyeken nem, vagy csak nagyon ritkán dolgoznak, ugyanis a képzés 
megkezdésekor már gépeken dolgoznak. Mindezek ellenére tanulóink derekasan helytálltak, 
és sikeresen hajtották végre a kitűzött feladatot. 



  

A második turnusban átrendeződött a helyszín, és a szerkezetlakatosok végrehajtották 
ugyanazt a feladatot, amit az előzőekben a gépi forgácsolók. Az ő munkájukon már jobban 
meglátszott a tanműhelyben folyó fémipari alapképzés, hiszen már korábban is készítettek 
hasonló munkadarabot. 

  

Ez idő alatt a gépi forgácsolók esztergálással készítettek egy összetett feladatsorból álló 
munkadarabot. Végre a saját „elemükben”, a képzőhelyeken megszokott pontossággal és 
precizitással végezhették azokat a feladatokat, amelyeket már készségszinten elsajátítottak. A 
foglalkozásokat vezető oktató dicsérő szavakkal illette tanulóink munkáját.  

   

Nem lenne teljes a beszámolónk, ha a szakmai munkán túl, nem említenénk meg a kulturális 
és szabadidős programokat. Délutánonként ismerkedtünk az otthont adó város, Großenhain 
nevezetességeivel; kellemes sétát tettünk a városban.  



   

A kinn tartózkodás 3. napján a kollégium igazgatójának, Smöller-Roze úrnak a vendégei 
lehettünk egy közös grillezésen, és kiváló hangulatú beszélgetésen. Ennek az estének a 
hangulata, a szívélyes vendéglátás, a segítőkészség végigkísérte minden kint töltött napunkat. 
Ez nemcsak a szakmaiságra, hanem pl. a kifogástalan kollégiumi elhelyezésre, vagy éppen a 
minden igényt kielégítő ételkínálatra is vonatkozik. 

  

 

Az első hét végén megcsodálhattuk a königsteini várat, és vár alatt elterülő csodálatos 
panorámát, az Elba-völgyét. Felejthetetlen élmény és felejthetetlen látvány volt számunkra a 
német történelem e nevezetessége. 

 

  

 



A fogadó kamara Drezda nevezetességeinek bemutatására is vállalkozott. Bár a drezdai 
nevezetességek megtekintésére egy hét is kevés volna, mégis sikerült átfogó képet kapnunk a 
város történelméről, nevezetességeiről. Lenyűgözött bennünket a város hangulata, nyüzsgése 
és sokszínűsége. Felejthetetlen élmény volt látni Szászország fővárosát és múltjának e 
csodálatos emlékeit. 

  

Hétközbeni délutánjainkat rövid üzemlátogatások és kirándulások tették színesebbé. 
Megtekintettük pl. a kollégiummal szomszédos Stema utánfutógyárat, és a moritzburgi 
Vadászkastélyt és környékét. 

  

A sok kellemes nap után eljött szeptember 15-e, a hazautazás napja. A hosszú oda- és 
hazautazást kényelmes autóbusz biztosította. A fárasztó, de mégis élménydús, közel ezer km-
es út után este 19 óra kor érkeztünk haza Kisújszállásra. Mindenki egészségesen és 
remélhetően élményekkel gazdagon tért haza. Bízunk benne, hogy a szakmai 
tapasztalatszerzésen túl, felejthetetlen napokat élt át minden résztvevő.  

Köszönet illeti a pályázat lebonyolításáért mindazokat a kollégákat, akik a sikeres projektben 
részt vállaltak. Természetesen megköszönjük a Drezdai Kézműves Kamara szívélyes és 
minden igény kielégítő vendéglátását. Végül, de nem utolsó sorban dicséret illeti tanulóink 
fegyelmezett, kellő szakmai érdeklődést és hozzáállást mutató magatartását, részvételét.  

Kisújszállás 2012. szeptember 30. 

       Lévai János gyakorlati oktatásvezető 

 

 



A projekt szervezésében, lebonyolításában résztvevők: 

Szabó Károly igazgatóhelyettes - projektmenedzser 
Domán Alexandra gazdasági ügyintéző – pénzügyi menedzser 
Törös Ágnes tanárnő - tolmács 
Karl Seifert - tolmács 
Hornung Zsuzsanna - tolmács 
Demeter István tanár - kísérő tanár 
Garaguly János tanár - kísérő tanár 
Lévai János gyakorlati oktatásvezető - kísérő tanár 
Megyeri István szakoktató - kísérő tanár 
Szerkezetlakatos tanulók:   Gépi forgácsoló tanulók: 
Czepán Adrián    Czikó Csaba 
Hajnal Attila     Demeter Dávid Benjamin 
Illés Álmos     Kelemen Tamás 
Kató Tamás     Mészáros Róbert 
Lázár Attila     Papp Gyula Richárd 
Máté Zsolt     Zsadányi Roland 


