
 

BESZÁMOLÓ 

Erasmus+-program, 2016. április 12-19. 

Weiden - Neustadt 

2014. április 12-19. között Varga László és Sima Péter kollegák Németországban jártunk az 

Erasmus3-program keretén belül. 

Látogatásunk elsődleges célja a németországi tanárképzés, azon belül is a gyakornok tanárok 

képzése, másodlagos célja pedig a németországi gimnáziumok oktatási-nevelési rendszereinek 

tanulmányozása volt. Harmadlagos célként eddigi kapcsolataink ápolását - a neustadti 

gimnáziummal több, mint húsz éve van testvériskolai kapcsolatunk -, illetve új kapcsolatok 

kiépítését fogalmaztuk meg. Elmondhatjuk, hogy mindhárom cél megvalósult, sikerrel jártunk 

a hét nap során, és mind szakmailag, mind a kapcsolatokat tekintve elégedetten térhettünk 

haza. 

A szakmai tapasztalatok első sorban Bajorországra jellemzőek, más tartományokban lehetnek 

eltérések, hiszen a német oktatási rendszerben az egyes tartományok az iskolaügy 

tekintetében nagy autonómiával rendelkeznek. Ebből adódóan a későbbi elhelyezkedést is 

befolyásolhatják ezek az eltérések. 

Szakmai tapasztalatok a gyakornok tanárok képzésével kapcsolatban: 

A gyakornok tanárok képzése nagyon sok területen különbözik a magyarországi rendszertől, 

bár hasonlóságokat is mutat. A különbségekből adódóan olyan kifejezéseket fogunk 

használni, mely a magyar rendszerben nem létezik, de próbáljuk értelmileg visszaadni azok 

tartalmát. 

Az egyetem elvégzése (5 év) az első államvizsgával zárul, melynek érdemjegye erősen 

befolyásolja a későbbi elhelyezkedési lehetőségeket, hiszen a diplomába kerülő végső 

érdemjegybe is beszámít, erre még később visszatérünk. 

Ezt követően a gyakornokok számára két év szakmai gyakorlat következik, melyet két 

különböző iskolában kell, hogy eltöltsenek – természetesen a tartományon belül. 

Az első és az utolsó félévet olyan iskolákban végzik, ahol a szakmai gyakorlat mellett 

elméleti képzést is kapnak. Ezeket az iskolákat nevezhetnénk akár szemináriumi iskoláknak 

is, melyeket a bajor Kulturális Minisztérium jelöli ki a gyakornokok számára a területi elv 

alapján. Az elméleti órákat – szemináriumokat – a gimnáziumban tanító tanárok tartják, így 

nagyon szerencsés összhangba kerül az elméleti és gyakorlati képzés. Az első félévben eleinte 

csak hospitálnak a gyakornokok, de egyre több órát már nekik kell megtartaniuk, úgy, hogy 

azokat a szaktanár felügyeli. Ez a félév egy vizsgatanítással zárul, melynek eredménye szintén 

beszámít a végső érdemjegybe. 



A következő egy évet a gyakornokok egy, a Minisztérium által kijelölt gimnáziumban 

taníthatják le, ahol azonban elméleti továbbképzést nem kapnak, viszont egy osztályt teljesen 

egyedül kell végigvinniük a tanév során. Többször látogatják óráikat, de minden órát nekik 

kell megtartani ésez az év is vizsgatanítással zárul, mely szintén beszámít a végső 

érdemjegybe. 

Az utolsó félévet ugyanabban a szemináriumi iskolában kell elvégezniük a gyakornokoknak, 

ahol az első félévet is végezték. Ismét van elméleti képzés, és végül következik a második 

államvizsga, ami a két évet lezáró vizsgatanítás. Ennek az eredménye nagyobb mértékben 

számít bele a végső érdemjegybe, ami majd a diplomába kerül. A végső érdemjegy 

kiszámításához egy nagyon bonyolult képlet áll a vizsgabizottság rendelkezésére. Minden 

eddigi vizsgának külön szorzója van és ezekből tevődik össze az érdemjegy egy tízfokozatú 

skálán, ahol a tizedes és százados érték is számít. 

Minden évben a Minisztérium meghatározza tantárgyanként azt az értéket, amely fölött 

tanárokat vesz fel és tud elhelyezni a bajor iskolákban. Ha valakinek az átlaga 5 éven 

keresztül a Minisztérium által meghatározott szint alatt marad, elveszíti annak a lehetőségét, 

hogy tanárként helyezkedhessen el bajor gimnáziumokban. Továbbképzések révén ebben az 

esetben még lehet más iskolatípusban tanár, de gimnáziumban már nem. 

A rendszer sajátossága, hogy a Kulturális Minisztérium nagyon sok tanári státuszt 

gyakornokokkal tölt be, ami számukra anyagi megtakarítást jelent, de az amúgy is telített 

tanári munkaerőpiacon az elhelyezkedést még jobban megnehezíti a gyakornokok számára. 

Ez számos szakpolitikai kérdést is felvet, és nem biztos, hogy a minőség javára szolgál. 

A képzés folyamatábráját a mellékletben tüntettük fel. 

Szakmai tapasztalatok az oktatással kapcsolatban:  

Ez egy akkora rendszert jelent, hogy azt nem áll módunkban részletesen kifejteni, csak 

néhány érdekességet szeretnénk megállapítani. 

Az egyik legfontosabb különbség a magyar rendszerrel kapcsolatban, hogy az érettségin 

szerzett jegyek nem befolyásolják az egyetemre történő jelentkezést.  

Csak három kötelező érettségi tantárgy van –ezekbe a történelem nem számít bele, a maradék 

kettőt mindenki maga választhatja meg, és a 11-12. évfolyamban ezek szerint hoznak létre új 

osztályokat. 

Ami nem érettségi tárgy, abból nem vagy csak „nagyon óvatosan” szabad házi feladatot 

feladni. 

A tanórák nagy részére jellemző, hogy a frontális oktatás a tanóra maximum 40%-t öleli fel, a 

többiben a diákokat foglalkoztatják, projektmunkákkal, csoportos, páros feladatokkal, vagy 

kérdés-felet útján 

Csengetési rend: az 1-3. óra és a 4-6. óra szünet nélkül egymás után következik, csak a 

harmadik óra után van egy 15 perces szünet. nagyon fárasztó! 



Személyes kapcsolatok: 

A már meglévő kapcsolatainkat sikerült elmélyíteni közös programok, kirándulások 

segítségével, ami azért is hasznosvolt, mert diákok nélkül sokkal jobban figyelhettünk 

egymásra. 

A weideni Kepler Gimnázium Igazgatónőjével, Frau Bloch-hal, nagyon jó kapcsolatot 

tudtunk kialakítani, tartalmas beszélgetések révén sok információt cserélhettünk ki egymással. 

Mindkét fél megérezte, hogy sokat tud egymástól tanulni, a segítőkészség és a kollegialitás 

mintaértékűnek volt nevezhető.  

A személyes kapcsolatokhoz tartozik az a mellékszál is, hogy a waldthurni polgármesterrel, 

Joseph Beimlerrel, akinél a szállásunk volt, szintén nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani, 

így az egy év múlva 600 éves település nagyszabású ünnepségsorozatára meghívást kaptunk, 

de Sima Péter kollega családjával már idén júliusban is felkeresi a nagyon hangulatos vidéki 

bajor települést. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a Kuratórium támogatását, hogy ilyen hasznos és 

élményekben teli programban vehettünk részt, munkájukhoz további sikereket és kitartást 

kívánunk: 
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Nürnbergi városnézés 

 

 

 



 

A Neustadt-i Gimnázium 

 



 

 



Osztályterem I. 

 

Osztályterem II. 

 



 

5. osztályos németkönyv 

 



 


