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Utazás 

2015. február 5-én indultunk Budapestről, vonattal, mely közvetlenül Münchenbe 
érkezett. Az utazás kényelmes és gyors volt, a pályaudvaron a helyi fotós iskola egyik
tanára és néhány diákja kedvesen fogadtak minket. Kiváltottuk a bérletet a 
tömegközlekedéshez, amit 3 hétig használhattuk, diákigazolványt is kaptunk mellé, 
így nagyon kedvező ára volt. Ezután fogadóink a szálláshoz kísértek minket.

Szállás

Szállásunk a Stahlgruber-Stiftungban volt, mely München külvárosában helyezkedik 
el, de a metró közelsége miatt gyorsan be lehetett jutni a belvárosba. 
( http://www.stahlgruber-stiftung.de/ ) 
Mindenkinek saját tiszta, kényelmes szobája volt, ami szuper volt. 
Számomra az egyetlen probléma az volt, hogy nem volt konyha helység, ahol meleg 
ételt tudtunk volna főzni. Ez nagyon hiányzott, mert így sokkal nehezebb (és 
költségesebb) volt megoldani, hogy minden nap tudjunk meleg ételt enni. 

http://www.stahlgruber-stiftung.de/


München

München, Bajorország -a legnagyobb német tartomány- fővárosa. Az ország egyik 
kulturális központja, rengeteg a látnivalóval; múzeumok, parkok, színházak, vásárok, 
szórakozóhelyek. Szerencsére a három hét alatt nagyon sok mindent meg tudtunk 
nézni. Rengeteg múzeumban jártunk, mint például, a Pinakothek der Moderne-ben, 
az Egyiptomi Múzeumban, az Alte Pinakothek-ben, a Deutsches Museum-ban. 
Megnéztük az Olympia Parkot, amit az 1972-es Olimpiára építettek, az Englischer 
Garten-t, mely München legnagyobb parkja. 
A városban rengeteg oktatási intézmény található, többek között a Städtische 
Berufsschule für das Bau- und Kunsthandwerk.

Az iskola

Az iskolában három szakmát lehet tanulni, faszobrászatot, kőfaragást és ötvösséget. 
Az iskola hatalmas és nagyon jól felszerelt, rengeteg műhellyel, szerszámmal és 
szakértelemmel rendelkeznek. Az oktatási rendszer nagyon jól kialakított. Alap és 
mesterképzésből áll, hangsúlyos a művészeti képzés és a tervezési vonal is, de 
mindezek mellett nagy hangsúlyt fektetnek a kézműves technikák elsajátítására is. A 
képzés duális, vagyis az alapképzésben résztvevő tanulok szinte csak elméleti 
oktatásra járnak be az iskolába, a gyakorlatot cégekhez kihelyezve töltik, ami 
szerintem azért jó, mert sokkal életszerűbb. Volt szerencsénk megnézni az 
alapképzésben résztvevő diákok vizsgamunkáit is, mivel pont akkor érkeztünk, 
amikor a záróvizsgájuk volt, elképesztően gyönyörű tárgyakat készítettek. A 
mesterképzés résztvevői az iskolában töltik a gyakorlatot, itt hangsúlyosabbak a 
tervezési feladatok, ahogy én láttam. A müncheni iskola különlegessége, hogy a 
tanmenetben nagy hangsúlyt kap a gemmológia, ez nagyon tetszett, volt egy fél nap, 
amit szinte csak a gemmológia laborban töltöttünk. 
A tanárok mind nagyon kedvesek és segítőkészek voltak és szakmailag felkészültek. 
Főleg a mesterképzésben résztvevő diákokkal találkoztunk, de velük sem sokat, mert 
sajnos külön műhelyben voltunk és az iskolán kívül nem nagyon volt közös 
programunk, pedig szerintem nagyon jó lett volna. 

Tanulás

A tanulásra szánt idő számomra nagyon kevés volt, nagyon szívesen töltöttem volna 
több időt az iskolában, a szuper műhelyekben, de sajnos a farsangi szünet miatt nem 
volt rá lehetőség. 
A projektjeink megcsúszása miatt sokat aggódtam a tárgyam elkészülése miatt, de 
Frau Doristól nagyon sok segítséget és támogatást kaptam. És egy új, eddig általam 
nem használt technikát is kipróbálhattam, ez volt a lézer ponthegesztés. Végül egy 
teljes újratervezés után sikerült elkészíteni a tárgyamat. Mely egy ezüst medál, az 
alábbi képen látható.



A medál a „Kapcsolatok” téma megadása alapján lett megtervezve, elkészítve. 

Nyelvtanulás

A program nyelvtanulás szempontjából is hasznos volt. Kiutazásunk előtt 
igyekeztünk a szaknyelvből felkészülni, de sok új szóval ismerkedtünk meg a munka 
során. 
Itt megjegyezném, hogy a kiutazás előtti nyelvi felkészítőt viszont egyáltalán nem 
találtam hasznosnak. Lehet, hogy praktikus lenne egy szintfelmérő, hogy akiknek 
esetleg már a birtokukban van ez a tudás, azok ezt az időt is hasznosan tudják tölteni 
a kiutazás előtt.

Inhorgenta

A program az Inhorgenta nemzetközi ékszerkiállítással fejeződött be. Nagy élmény 
volt a rengeteg pavilonban kiállított, megszámlálhatatlan mennyiségű ékszer, 
szerszám, drágakő. Luxus, kortárs, klasszikus, mind megtalálható egy helyen és 
nagyon jó, hogy rengeteg iskola ösztöndíj programjairól is lehet értesülni. Az iskola 
standja -ahol az általunk készített tárgyak is ki voltak állítva- is nagy népszerűségnek 
örvendett.



Anyagi támogatást

Anyaiak terén a program szerintem elegendő támogatást nyújtott. Az utazás és szállás
szuper volt, és még elegendő pénzünk is maradt az étkezésre (eggyel szuperebb lett 
volna, ha a szálláson lett volna a fentiekben is hiányolt konyha), programokra, 
belépőkre, szórakozásra.

Összességében a program szerintem nagyon hasznos lehet a tanulók számára.


