


Sokféle érdeklődés,  
többféle érettségi:  

válassz!

Német-magyar ág TechnikumNemzetiségi ág

Egy vizsgával német és magyar 
érettségi bizonyítvány

Német nemzetiségi érettségi 
bizonyítvány

Érettségi és
szakmaszerzés



Tájékozódás és választási lehetőségek

1-4. évfolyamon
Sikeres beilleszkedés az iskolai életbe német 

nyelvi kommunikációval

5-6. évfolyamok -
Orientáció : Melyik lesz az én utam?

Óvoda
Játékos ismerkedés német nyelvvel

Német oktatás:  hangsúlyos szóbeliség szaknyelvi 
tartalmakkal bővítve

Matematika, történelem, nemzetiségi ismeret földrajz 
német nyelven

Angol nyelvoktatás



Német-magyar ág

7-12. évfolyamon folyó oktatás
Cél: német-magyar érettségi vizsga – két érettségi bizonyítvány

• Továbbtanulás magyar és a német egyetemeken, ösztöndíjak:  azonos esély az adott országban érettségizett 

diákokkal 

• Német anyanyelvi tanárok és magyar pedagógusok tanítják a diákokat

• Német nyelven oktatott tantárgyak: matematika, történelem, fizika, nemzetiségi ismeret 

• Magyar nyelven oktatott tantárgyak: biológia és kémia 

• Nyelvvizsga angol nyelvből

Az érettségihez vezető 
utak



Nemzetiségi ág

9-12. évfolyamon folyó oktatás
Cél: német nemzetiségi érettségi bizonyítvány

• Kompetenciaalapú felkészítés az érettségire és az egyetemi tanulmányokra 

• Német nemzetiségi hagyományok megismerése és megélése

• Az érettségivel  vagy a DSD II ingyenes német nemzetközi vizsgával felsőfokú nyelvvizsga

• Német nyelven oktatott tárgyak: történelem, földrajz, nemzetiségismeret

• Magyar nyelven oktatott tárgyak: matematika, fizika, biológia, kémia 

• Angol nyelvvizsga

Az érettségihez vezető 
utak



Technikum

Turisztika ágazati képzés
9-13. évfolyamokon

Cél: érettségi bizonyítvány és szakmaszerzés

• Ösztöndíj a képzés teljes időtartama alatt
• Intenzív német nyelvi képzés nemzetiségi tartalmakkal + angol nyelvoktatás
• 12. évfolyam végén közismereti érettségi: magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tantárgyakból
• 13. évfolyam végén záróvizsga: szakmai vizsga és német/angol nyelvből érettségi vizsga
• Végzettség: turisztikai technikus szakképzettség és érettségi
• Továbbtanulási lehetőségek elsősorban szakirányú felsőoktatási intézményekben



Mikor?

8. osztály után

Váltás az ágak között

vagy a

Technikum választása

9/10. osztály után

Váltási lehetőségek:

1. Német-magyar ágból a 
nemzetiségi ágba

2. Nemzetiségi ágból a 
technikumba

3. Technikumból a nemzetiségi 
ágba

6. osztály után

Német-magyar ág

vagy

Német nemzetiségi ág

Válaszutak és változtatási lehetőségek



Kooperatív tanulásszervezéssel

Közösen tanulva hibázásainkból

Projektmódszerrel

Digitális eszközökkel

Digitális kompetencia 
fejlesztésével

Közös értékrend kialakításával

Kompetenciaalapú oktatással

A magyarországi németek 
hagyományainak megismerésével 

és megélésével

Interkulturális találkozásokkal, 
élményekkel

Hogyan jutunk el a célhoz?

Személyes és kulturális identitás 
kialakításával

Önállóságra neveléssel Tisztelettel, toleranciával egymás 
irányában


