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2014. november 16-án kora reggel indultunk vonattal Budapest - München- Weiden útirányon át Floß-ba, 
ahol Markus Staschewski kollégánk volt a szállásadónk. Iskolánk és a Neustadt a.d. Waldnaab –i gimnázium immár 
több mint 20 éve testvériskolai kapcsolatban van, Markus kollégánk közel tíz éve szervezője az évenkénti 
diákcseréknek. A kint töltött idő alatt volt lehetőségünk jobban megismerni a környéket, melyre kollégánk nagyon 
büszke, lévén, hogy ő ott született. 
Szinte minden napra jutott hivatalos találkozó az ottani iskolák igazgatóival, hiszen már vártak bennünket, az 
előkészületekben Markusnak sokat köszönhettünk.  
Hétfőn délelőtt kisebb kirándulást tettünk Flossenbürg-be, ahol meglátogattuk Közép-Európa középpontját. 

 
Közép-Európa középpontja 

Az időjárás nem volt a legszebb, de legalább nem esett az eső. Így felmásztunk a középkori vár romjához is, melyről 
csak a környező táj ködbevesző képét sikerült meglátnunk.  

 Flossenbürg, vár 

Még ebéd előtt találkoztunk a gimnáziumban Anton Hochberger igazgató úrral, aki röviden ismertette a bajor 
tanárképzés utolsó szakaszát. Az öt év egyetem után két év gyakorlat következik egy „Seminarschule”-ban, amit 
gyakorló iskolának lehet nevezni. A két év alatt a tanárjelöltek fél évet hospitálással töltenek, egy évet tanítanak egy 
külső iskolában, majd egy félévet ismét a gyakorló iskolában vannak. A neustadt-i gimnázium jelenleg nem klasszikus 



gyakorló iskola, habár van gyakornokuk, aki viszont csak főiskolai végzettséggel rendelkezik, tehát nem taníthat 
gimnáziumban (náluk gazdasági tárgyat tanít).  

 Anton Hochberger igazgató úrral 

Másnap a szomszédos Lobkowitz- Realschule-ba látogattunk, ahol Irene Sebald igazgatóhelyettes-asszony 
fogadott bennünket. A Realschule olyan iskola, ahol 10. osztályig járnak a gyerekek (5. osztályt kezdik itt) és nem 
feltétlenül ad érettségit, alapvizsgát kell tenniük. A jobb képességű diákok továbbmennek a Fachoberschule-ba, ami 
plusz két év és érettségit tesznek. Ebből az iskolából is továbbtanulhatnak egyetemen, főiskolán, ahhoz viszont még 
egy idegen nyelvet meg kell tanulniuk. A Realschule-ban szintén vannak gyakornokok: német, matematika, zene, 
hittan, és földrajz tárgyakból. Sebald asszony elmondta, hogy heti 1 nap szabad a hallgatóknak, egyébként 3-4 órát 
kell szakonként tartani.  
A gyakornokok szeptember-október folyamán csak hospitálnak, novembertől kapnak egy osztályt, ahol heti 1 órát 
kell tanítani. December közepén jön a „Lehrproben”, ami egy tanítási vizsga. Januártól kapják meg az egész osztályt, 
ahol maximum 6 órát kell tanítani a két tárgyból (ha két szakos). Az órákon a gyakorlatvezető és a szakos tanár 
vannak bent. Az igazgatónak 3 órát kell meglátogatnia. Később találkoztunk Johannes Koller igazgató úrral is, aki 
délután szemináriumot tartott a gyakornokoknak. Az óra az iskolai házirend egyes pontjairól (mobiltelefon-használat, 
házi feladat feladás), valamint a leggyakrabban előforduló órai hibákról (táblakép, öltözködés, dialektus) szólt. 
 

 
Koller igazgató úr szemináriumot tart a gyakornokoknak 



 Johannes Koller igazgató úrral 

A hét közepén mentünk Weiden-be, az ottani Kepler-Gymnasium-ba, ami látogatásunk fő célpontja volt. Ez a 
környék legnagyobb és leghíresebb gyakorló iskolája, 1100 diákkal. Látogatásunkkal előkészítettük két kollégánk 
utazását is, akik majd személyesen is megtapasztalhatják a bajor tanárképzés gyakorlati oldalát. Rolf Anderlik 
igazgató úr fogadott bennünket, aki részletesen ismertette a bajor rendszert. Iskolájukban jelenleg német, angol, 
spanyol, francia és történelem szakos gyakornokokat tudnak fogadni. Említette, hogy ötévente váltanak a 
természettudományos és bölcsész tárgyak között.  
Elmondása szerint a gyakornokok az utolsó egyetemi vizsga után kezdik meg a tanítási gyakorlatot, mely két évig tart. 
Az egyetem nem kapcsolódik be a közoktatási gyakorlatukba, azt teljesen a gimnáziumi vezetésre, mentorra bízzák. 
Véleményünk szerint ez a módszer itthon is követendő lehetne, hiszen a valós problémákat, eseteket a középiskolai 
tanárok ismerik, ők tudnak megoldást kínálni erre. A gyakorlati idő féléves bevezetéssel kezdődik (Einführung), 
ilyenkor a gyakorlatvezetőnél hospitál a tanárjelölt. A félév végén itt is vizsgáznak (Lehrprobe), ahol az iskola 
igazgatója is jelen van. Majd következik az egy éves külső szakmai gyakorlat. Ekkor heti 17 órában kell tanítani és 
egyéb feladatokat elvállalni, csak osztályfőnökséget nem kaphat. Félévente még házi dolgozatokat kell írniuk 
pedagógiából és pszichológiából, valamint az év során négyszer visszatérnek a saját gyakorlóiskolájukba (Kepler). Az 
utolsó félévet a saját gyakorló iskolájukban töltik, és egyúttal készülnek az államvizsgára. Az utolsó kollokvium 
pedagógiából, pszichológiából van, és különböző kompetenciákat néznek: tanítási, szakmai, problémamegoldó, 
kommunikáció, gyermekekkel való bánás. Itt beszámítják a külső gyakorlóiskola által írt véleményt is. Igazgató úr 
elmondása alapján nem mindenki felel meg az utolsó vizsgán, van, akiből nem lesz tanár, nem engedik át. A végső 
osztályzat számít az elhelyezkedésnél is, tehát minél jobb jegyet kap a vizsgán, annál könnyebb lesz munkát találnia 
jó iskolában. A jó gimnáziumokban nagyon nehéz tanári állást kapni, sok helyen óraadót alkalmaznak, mert az 
olcsóbb az államnak. Aki egyszer státuszba kerül, az gyakorlatilag nyugdíjas koráig eltaníthat és biztos jövedelme lesz. 
A gyakornokok 1200 eurós ösztöndíjat kapnak havonta a két év alatt.  
Megbeszélésünk végén megállapodtunk abban is, hogy a következő évben egy-egy történelem és német szakos 
kolléga tud kiutazni, a gyakornokok munkájának megfigyelésére.  



 Rolf Anderlik igazgató úrral 

Délután Hans Pausch nyugalmazott kollégánkkal tettünk városnézést Weiden-ben.  
A héten még a neustadt-i gimnáziumban órákat látogattunk, többek között egy pályaválasztást segítő órán vettünk 
részt, ahol Hochberger igazgató úr volt jelen. Az óra után értékelte a gyakornok munkáját. 

 Óralátogatás a gimnáziumban 

Az ötödikes osztállyal látogatást tettünk Windischeschenbach-ba, ahol a Geo-Zentrum-ot néztük meg, illetve a 
gyerekeknek kihelyezett természetismeret órát tartott Gernot Köcher tanár úr. Az óra a kőzetek kialakulásáról, 
meghatározásról szólt. A gyerekek hoztak magukkal egy-egy követ és azt próbálták felismerni, meghatározni.  



 Óralátogatás a Geo- Zentrum-ban 

Gernot elmondta, hogy heti nyolc órát itt tart, egy saját fejlesztésű tanterv alapján végzi a kőzethatározásos órákat.  
A hét gyorsan telt, a búcsúvacsoránk pénteken egy igazi bajor Gasthausban volt, ahol több kolléga is jelen volt.  
 

 Landgasthof Gleissner 

Szombaton Markussal és családjával kirándulást tettünk a szomszéd Csehországban, ahol Cheb-et, a Soos-mocsarat 
valamint Franzensbad-ot néztük meg. Este még egy tradicionális sörfőzdében is voltunk, ahol finom falatok mellett 
összegeztük a hetet.  
 
Másnap reggel Weiden-ben vonatra szálltunk és hazautaztunk.  
Az egy hét alatt rengeteg élménnyel gazdagodtunk és nagyon sok ismeretet szereztünk a bajor iskolarendszerről 
illetve a tanárképzésről, valamint előkészítettük két kollégánk utazását, akik szintén az Erasmus+ keretén belül 
látogattak Weidenbe.  
 
Szívesen megyünk máskor is! 


