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Tanulmányi terület megnevezése 

 

Képzési idő 

 

Felvehető 

létszám 

 

Osztályszám 

 

Tagozatkód 

 

Német nemzetiségi nyelvi előkészítő 

évfolyam + 4 évfolyamos 

gimnáziumi képzés 

5 év 26 1 0001 

 

NÉMET NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL INDULÓ 4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 

A nyelvi előkészítő osztályunk kezdő és haladó csoportjába azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik 

elkötelezettek a német nyelv intenzív tanulása iránt, jó teherbírású, az idegen nyelvekre fogékony tanulók, és 

érdeklődést mutatnak a német és a német nemzetiségi kultúra iránt, mely éppúgy része az iskolai mindennapoknak, 

mint az állandó német nyelvű kommunikáció a diáktársakkal és a tanárokkal.  

Ebben az osztályban a tanulók csoportbontásban, 4 tantárgy keretén belül, összesen heti 21 tanórában tanulják a 

német nyelvet. Ennek oktatásában a német anyanyelvű tanáraink is kiemelt szerepet kapnak. A rendszerező 

nyelvtan és az élő, választékos nyelvhasználat mellett a később német nyelven oktatott tantárgyak (többek között: 

matematika, történelem, irodalom) szakszókincsének alapjait is elsajátítják diákjaink, valamint a kooperatív 

tanulási módszerek és kommunikációs készségek területén is jártasságra tesznek szert.  

Az előkészítő tanév végén a belső német záróvizsga eredménye, a tanév során nyújtott teljesítmény és bizonyított 

fejlődés, valamint a tanári javaslatok döntenek arról, hogy gimnáziumunk melyik tagozatán folytatják a diákok 

tanulmányaikat.  

A német mellett heti 3 órában, ugyancsak nyelvi szintek szerinti csoportbontásban angol nyelvet is oktatunk. A 

magyar és a matematika tárgyak fókuszában a képességfejlesztés áll. Az informatikai ismereteiket heti 2 órában 

bővíthetik diákjaink. A német nyelv elsajátítása mellett nyelvi előkészítő osztályunk programjának fő célja, hogy 

a tanulókat felkészítsük a német nyelvű gimnáziumi oktatásban való sikeres részvételre. 

A nyelvi előkészítővel induló 4 évfolyamos gimnáziumi képzés felvételi követelményei:  

• tanulmányi eredmény: 2x25= 50 pont (a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi magyar nyelv, 

irodalom, matematika, idegen nyelv és történelem tantárgyak osztályzatainak összege 

• központi írásbeli vizsga (magyar nyelv és matematika): 2x50= 100 pont 

• szóbeli vizsga (magyar + idegen nyelvi (német vagy angol) kommunikációs készség): 10+20= 30 pont 

 

Nyílt nap (részletes program a honlapon) 

2021. november 17. szerda,  8.40-11.25;  

Tájékoztató szülői értekezlet: 2021. november 17. szerda, 17.00 óra - menza  
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