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Győr, 2021. november 8. 

 

ÚJDONSÁG AZ AUDI HUNGARIA ISKOLÁBAN – Az iskolavezetés aktuális hírlevele 

 

Kedves iskolai közösség! 

 

Tulajdonképpen Önök és ti is így vagytok vele?  

Ismét november van már (szerencsére eddig sok napfénnyel), karácsony felé tartunk 

(hihetetlen, hiszen csak most volt), és ami a legutóbbi hírlevélben még csak kilátásban volt, 

arra most már visszatekintünk. 

 

VISSZATEKINTÉS – SOKOLDALÚAK VAGYUNK! 

Nagy sikert aratott az első ún. „jövőképek hete”, amelynek témája a „felelősségteljes cselekvés 

a globalizált világban” volt, amely minden résztvevőnek sok örömet és új ismereteket adott. Az 

iskola területén számos plakáttal díszített állvány dokumentálja a heti munkát. A képek 

félelmet, aggodalmat mutatnak, de találkozásokat is, utazási kedvet, világra való nyitottságot, 

valamint mindenekelőtt kicsi és nagy diákjaink okos, változatos megközelítését a témához. 

Kétségkívül egy különleges előadás volt az énekkel kísért kis színdarab „Onkel Toms Hütte” 

c. regénye alapján, amelyet a 10. osztályos tanulók Oliver Kennellel betanultak. Lenyűgöző, 

mennyi mindent lehet rövid idő alatt véghez vinni. Azt kívánnám, hogy (esetleg „az idei tanév 

legjobb rendezvényei” keretében, nyáron???) még egyszer lehetőséget kapjunk, hogy ezt az 

előadást láthassuk. 

 

KITEKINTÉS – AKTÍVAN MEGYÜNK TOVÁBB! 

 

VERSENY! 

A november néhány kihívást és újdonságot is tartogat diákjaink számára. Még ezen a héten 

sor kerül az országos matematika versenyre – sok sikert és erős idegeket kívánunk minden 

résztvevőnek! 

Az 5. és 8. osztályok minden érzékszervükkel átélik a MINT-et a MOBILIS-ben – szerencse, 

hogy újra jelen lehetünk együttműködő partnereinknél.  

 

ONLINE-PROJEKT! 

Nagy újdonság a 9a, 9b és 8b osztályaink részvétele az ARD Jugendmedientag-on (ARD 

ifjúsági média nap) – amely egy remek online-projekt, amelynek során a tanulók a televíziós 

kulisszák mögé tekinthetnek be. Az ifjúsági média napon egyebek mellett ismertetik, hogyan 

lehet kutatni, Instagram sztorikat készíteni, mi különbözteti meg a hamis és valós híreket. A 
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fiatalok nem csak befogadni, hanem közvetíteni is szeretnének. Ehhez megismertetik velük a 

szükséges eszközöket.   

Kíváncsi vagyok a munkáitok eredményére – és ki tudja, talán éppen ez a média nap fogja 

néhányatokat arra ösztönözni, hogy maga is „oknyomozó újságíró” legyen ☺. 

 

HAGYOMÁNY! 

Az óvoda és az általános iskola készül a Márton-napra. Lámpásokkal, dalokkal, teával és 

zsíros kenyérrel tartják meg ezt a szép ünnepet az iskola udvarán. 

Sok örömet és vidámságot kívánok a legfiatalabbjaink részére! 

 

VÉGÜL JÖJJÖN A LEGJOBB! 

Végezetül szeretném felhívni a figyelmüket az Audi Hungaria Iskola nagy sikerére, amelynek 

nagyon örülünk. 

Az Audi Hungaria Iskola az 50. helyezést érte el a HVG magazin idei rangsorában, a 100 

legjobb magyar gimnázium összevetésében.  

A legjobb, alapítvány által támogatott iskolák listáján az Audi Hungaria Iskola a 2. helyen áll 

(összehasonlításképp: Magyarországon mintegy 600 gimnázium működik, közülük kb. 90 

alapítványi iskola). 

Az idei rangsorban az Audi Hungaria Iskola ezzel az eredménnyel az első helyet foglalja el a 

magyarországi német iskolák között. 

Ez a helyezés Északnyugat-Magyarországon erősíti az oktatás terén az Audi Hungaria ÁMK 

egyedi jellegét, mint kiváló külföldön működő német iskola, amely a német-magyar kettős 

érettségivel végzősei számára a legjobb lehetőséget biztosítja mind a hazai, mind pedig a 

külföldi felsőfokú tanulmányokhoz. 

 

Közösen valami különlegeset alkothatunk! 

Vigyázzanak magukra és maradjanak egészségesek. 

 

Szívélyes üdvözlettel: 

Corinna Wesche  
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