
MEGJEGYZÉ

S: 

A dián 

szereplő kép 

módosításához 

jelölje ki, majd 

törölje a képet. 

Ezután a 

helyőrzőben 

lévő Képek 

ikonra kattintva 

szúrhatja be a 

kívánt képet. 

MIÉRT AZ AVASI?  

németes szemmel   



NÉMETES  KÉPZÉSFORMÁINK 

 

 5 éves  német két tanítási nyelvű képzés (tagozatkód:8000) 

németet lehet tanulni első illetve második idegen nyelvként a  

  hatosztályos képzés keretében 

  angol kéttannyelvű tagozaton 2. nyelvként 

  biológia és rajz  tagozaton 1. és 2. nyelvként 



5 ÉVES KÉT  TANÍTÁSI NYELVŰ TAGOZAT 
                            (tagozatkód:8000) 
 

                 

német nyelv 

                   

történelem 

német nyelven 

                         

földrajz 

német nyelven 

                  

civilizáció 

német nyelven 

 

9 kny.  

(0. évfolyam) 
18 óra - - - 

9. évfolyam 5 óra 3 óra 2 óra 1 óra 

10. évfolyam 5 óra 3 óra 1 óra 1 óra 

 11. évfolyam 6 óra 3 óra 1 óra 2 óra 

12. évfolyam 6 óra 3 óra 1 óra 2 óra 

 HETI ÓRASZÁMOK 

      



Felvételi elvárás 

 magyar és matematika 

írásbeli 

 angol  vagy német nyelvi 

szóbeli  

(a szóbeli vizsga témakörei a 

honlapon megtalálhatóak) 

 

  akik általános iskolában angol vagy   

    német nyelvet tanultak 

  akik szeretik az idegennyelveket 

  akik még nem tudják biztosan, hogy milyen 

pályát szeretnének később választani, de a 

nyelveket fontosnak tartják a jövőjüket 

illetően  

érdeklődnek a német kultúra iránt 
 

        Kiket várunk erre a tagozatra? 

(tagozatkód:8000) 
 

5 ÉVES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ TAGOZAT 



   Miért fontos nyelveket tanulni? 
 

 Ma Magyarország a 27. helyen áll Európában nyelvtudásban - a munkaerőpiacon 
csak a nyelveket beszélő munkavállalóknak van esélyük! 

 Nemcsak  a külföldi munkavállalásnál, az itthon leányvállalatot működtető német 
nyelvű cégeknél is nagyon fontos  a nyelvtudás (pl.Bosch, Audi, ALDI) 

 A nyelvvizsga továbbra is fontos a felvételi eljárásban. Az eddig nyilvánosságra 
hozott információk szerint 2024-től is adnak többletpontot az egyetemek a sikeres 
nyelvvizsgákért.   

 A nyelvvizsga (nyelvvizsgák) előnyt jelentenek később a kollégiumi felvételnél, a 
mesterképzésre és az Erasmus programra való jelentkezéseknél, és természetesen 
a munkaerőpiacon. 

  Avasi Gimnázium = nyelvvizsgák  

 



Elsősorban NEM német tanárokat képzünk, hanem olyan jövendőbeli 

diplomásokat, akik jól beszélik a nyelvet. 
 

     A NÉMET NYELV NEM CÉL, HANEM ESZKÖZ  
 

Az elmúlt években német nyelvi tagozatokon érettségizett diákjaink például 

a következő egyetemeken tanultak tovább: 

 

Corvinus Egyetem – nemzetközi gazdálkodás, média-kommunikáció 

BME-mérnöki karok 

Miskolci Egyetem (gépész, informatikus, turizmus, képalkotó diagnosztika, 

jogász) 

Bécsi Egyetem: turizmus, informatika (a DSD nyelvvizsga feltétel volt!)  

Karlsruhe : kommunikáció, média (a DSD nyelvvizsga feltétel volt!)  

Nemzetvédelmi Egyetem 

Debreceni Egyetem: gazdaságtudományi és bölcsész kar 

Állatorvosi Egyetem 



Tavalyi  évünk eredményei 

 16 diák érettségizett német két tanítási nyelvű 
tagozaton 

 15 diák  felsőfokú nyelvvizsgát szerzett az 
érettségi vizsgával 

 több diák angol középfokú vagy felsőfokú 
nyelvvizsgát is tett 

 28 diák tett emeltszintű német érettségi vizsgát, 
jeles eredménnyel 

 20 jelentkező  tett sikeres DSD II nyelvvizsgát   
(ingyenes, Németország által szervezett és 
elismert nemzetközi felsőfokú nyelvvizsga) 

 90 % feletti felvételi mutató az egyetemekre  

 



DSD nyelvvizsga - Das Deutsche Sprachdiplom 
 

Ezzel a nyelvvizsgával a Német Szövetségi Köztársaság legmagasabb 

szintű oktatáspolitikai testülete, a Tartományi Kultuszminiszterek 

Konferenciája, diákjaink magas szintű – a Közös Európai 

Referenciakeret C1 (felsőfokú nyelvvizsga) szintjének megfelelő – 

nyelvtudását tanúsítja. Tanulóink számára a vizsga ingyenes. 

 

 

Miért érdemes a DSD C1 vizsgát letenni? 

 német vagy osztrák felsőfokú tanulmányok esetén a megfelelő 

nyelvtudást igazoló, elfogadott dokumentum  

 a magyar felsőoktatási felvételi eljárásban a felsőfokú nyelvtudás 40 

pontot ér  

 a munkaerőpiacon szintén elismert nyelvvizsga 



Tanítványaink véleménye a DSD vizsgáról 

  



Tanítványaink véleménye a DSD vizsgáról 



Mi mindent nyújtunk még? 

 közép- és felsőfokú nyelvvizsga 

 közép- és emelt szintű érettségi vizsgára 
felkészítés 

 ösztöndíj-lehetőségek Németországban 

 versenyek 

 németországi testvériskolákkal cserekapcsolat 

 pályázatokban való részvétel 

 Goethe-mozi  

 

DEUTSCH MACHT SPAß!                                         

           A  NÉMET SZÓRAKOZTATÓ !  

 



 A Goethe Intézet 2012-ben 
Miskolcon is elindította a Goethe 
Mozi című projektjét az Avasi 
Gimnázium  és a Művészetek 
Háza közreműködésével. 

 

  Az Avasi Gimnázium diákjai, illetve 
a város más középiskoláiból 
érkező érdeklődők egy évben négy 
alkalommal tekinthetnek meg  
ingyenesen német nyelvű filmeket, 
a megértést segítő német felirattal. 
  

     Szórakozva németül – Goethe mozi 



SIMMERNI 

DIÁKCSERE 



ASCHAFFENBURGI 

DIÁKCSERE 



VÁRUNK TÉGED IS AZ AVASIBA!   


