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Az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ 
fennállásának 10. évfordulóját ünnepli 

 

„Közösen különlegeset tudunk alkotni“ - 

Corinna Wesche, az Audi Hungaria ÁMK 
főigazgatója ezzel a jelmondattal kezdte 
meg a 2019/20-as tanév elején a győri 
iskola irányítását. 
„2019 nyarán nagy örömmel és  
lendülettel jöttem Magyarországra, ahol 
az Audi Hungaria ÁMK további alakítását 
és fejlesztését bízták rám. Diákjainkkal és 
pedagógusainkkal együtt tanulunk, 

tanítunk a roppant izgalmas bikulturális találkozások helyszínén, kíváncsian és nyitottan 
a német és magyar nyelven történő tanításra, tanulásra. 

A 2019/20-as tanév óriási sikerrel indult: az Audi Hungaria ÁMK elnyerte a „Kiváló  
Külföldön Működő Német Iskola“ címet, amely tökéletesen igazolja eddigi munkánkat,  
valamint további fejlődésre és erősségeink fokozására sarkall minket. Hatalmas energiabe-
fektetéssel és elkötelezettséggel folytattuk munkánkat, szép ünnepségeket tartottunk …. 
majd kezdődött a korona vírus járvány, egy válsághelyzet, amelynek mértékét eleinte nem  
sejthettük és el sem tudtuk képzelni.  
A tanév második fele szokatlan intézkedések és új, 
digitális tanulási formák jegyében telt – és most,  
a 2020/21-es tanév vége felé, tudjuk, hogy továbbra 
is az egész iskolai közösséget megterhelő 
körülményekkel kell együttélnünk. Mindemellett  
fontosnak tartjuk a reánk bízott gyermekekről és  
fiatalokról való lehető legnagyobb mértékű  
gondviselést. A fenntartó közalapítvány, a tanári kar,  
a szülők, valamint a diákok támogatásának és  
elkötelezettségének köszönhetően, közös erővel ezt a tanévet is sikeressé tudjuk tenni. 

Intézményünk tíz éves fennállásának jubileumát a járványhelyzet miatt eddig „analóg“ 
módon nem ünnepelhettük meg – viszont az iskolai honlapon létre hozott jubileumi  
felületen intézményünk közössége rengeteg érdekes, igényes, kreatív és szellemes  
tartalommal emlékezett meg az iskola első évtizedéről. 

 

Corinna Wesche főigazgató 
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Nem egyszerű feladat iskolánk első eseménydús évtizedét röviden összefoglalni, ezért csak 
néhány fontos mozzanatot, mérföldkövet szeretnék kiragadni, amelyeket kénytelen vagyok 
számokkal alátámasztani, hiszen ezek fejezik ki leginkább intézményünk látványos 
fejlődését. 

2010-ben az Audi Hungaria Zrt. kezde-
ményezésére a bajai Magyarországi 
Németek Általános Művelődési  
Központjának tagozataként alapították 
meg Győrben az Audi Hungaria  
Iskolát, ahol három osztályban, 58  
tanulóval és 8 pedagógussal indult az 
oktatás. A 2012/13-as tanév kezdeté-
vel az iskola önálló intézményegység-
ként működő óvodával bővült, ahol 
eleinte két 25 fős csoportban fogadták a német és magyar gyermekeket. 

Átfogó felújítási és építkezési munkák eredményeként mára egy modern, kitűnően  
felszerelt művelődési központot mondhatunk magunkénak, amely jelenleg a több mint 
700 német és magyar gyermek, fiatal korszerű képzéséhez szükséges feltételeket biztosítja.  

Óvodánk időközben 4 vegyes 
csoportban már közel 100 kis-
gyermeket számlál, az általános 
iskolában és gimnáziumban 12 
évfolyamon folyik az oktatás, és 
a 2017/18-as tanév óta német 
mintán alapuló „Idegennyelvű 
ipari és kereskedelmi technikus” 
elnevezésű duális szakképzést is 
kínálunk. 2017 óta a közművelő-
dési tagozat rendszeres, érdekes 

kulturális programokkal várja az érdeklődőket. 

Német-magyar találkozások iskolájaként az Audi Hungaria ÁMK bilinguális oktatási  
koncepciója alapján legfőbb feladatának tekinti a német nyelv és kultúra fejlesztését.  
Az 1-7. évfolyamokon a magyar és német gyermekeket egy integrált koncepció szerint  
közösen, német nyelven oktatjuk. 

Intézményünk diákjai többféle iskolai végzettséget, illetve bizonyítványt szerezhetnek:  
német-magyar kettős érettségi (a jövőben „DIA” Deutsches Internationales Abitur = 
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Német Nemzetközi Érettségi), illet-
ve nemzetiségi érettségi a 12.  
évfolyam után, továbbá szakképzési 
végzettség a 14. osztály után.  
A német nyelvterületen is elismert 
bizonyítványok révén a nálunk  
végzett diákok külföldi felsőoktatási 
intézményekben is folytathatják  
tanulmányaikat, valamint nemzet-
közi pályafutásra is készülhetnek.  

Oktatási koncepciónk középpontjában a többnyelvűség áll: az idegennyelv-oktatás a 
német, mint tanítási és hétköznapi, beszélt nyelv mellett, német mint idegennyelv, német 
és magyar mint anyanyelv, valamint további idegen nyelvként angol és francia nyelvet 
kínálunk. Mindemellett diákcsereprogramokkal és német partneriskolákkal ápolt  
kapcsolatok által is fejlesztjük a kölcsönös, interkulturális megértést. 

Intézményünk oktatási profiljának továb-
bi fontos eleme a MINT-koncepció,  
amely a matematika, informatika- és 
természettudományos ismeretek fejles-
ztésére irányul. Már az óvodai neve-
lésben jelentős szerepet játszik a kísérle-
tezésen és felfedezésen alapuló oktatás, 
amely egészen az érettségiző osztályok-
kal bezárólag, minden évfolyamon  
megjelenik. 
Oktatási koncepciónkat minden tantárgy-
ra kiterjedő kompetenciaorientált,  
kooperatív tanítási és tanulási módszer 
jellemzi. Célunk, hogy diákjainkat önálló 
tanulásra, felelősségteljes cselekvésre 
neveljük, és tudás, készségek, valamint 
megfelelő kompetenciák átadásával 
készítsük fel őket felsőoktatási tanulmányaikra, szakmai pályafutásukra. 

További információ az Audi Hungaria ÁMK-ról itt található: www.audischule.hu 
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