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Tisztelt Szülők!

Hamarosan dönteniük kell arról, hogy gyermekük az általános iskola befejezése után
melyik oktatási intézményben folytatja tanulmányait. Beiskolázási tájékoztatónk, a
bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központját, mint továbbtanulási
lehetőséget mutatja be Önöknek. Gyönyörű környezetben lévő intézményünk olyan
tudással bocsátja útjára érettségizett diákjait, amivel sikeresen pályázhatnak
felsőoktatási intézményekbe. Gondolok itt a felsőfokú – német, angol – nyelvtudásra,
a szintén magas szintű tantárgyi ismeretekre, a manapság nélkülözhetetlen, ECDLvizsgával záruló informatikai jártasságra. Munkánk eredményességét igazolja, hogy
egykori tanulóink jelentős része elismert nemzetközi nagyvállalatoknál kapott
lehetőséget a bizonyításra, többen közülük felelős beosztásban. Célunk, hogy
Önökkel együttműködve találjuk meg gyermekük számára a legmegfelelőbb utat, a
kiegyensúlyozott, boldog és sikeres felnőtt élethez! Bízom benne, hogy a
kiadványunkban röviden felvázolt középiskolai képzési kínálatunk elnyeri
tetszésüket!

Kedves Leendő Diákunk!

Néhány gondolatban összefoglalom, hogy miért érdemes a bajai Magyarországi
Németek Általános Művelődési Központjában továbbtanulni. Első és legfontosabb
helyen természetesen a tanulmányi munka szerepel diákjaink napirendjében,
ugyanakkor lehetőséget biztosítunk számukra olyan programokra is, amelyek
szabadidejük hasznos eltöltéséhez nyújtanak segítséget. Hagyományos
rendezvényeink – Gólyabál, Szalagavató, Ballagás – és az évközi,
Diákönkormányzat által szervezett rendezvények – Iskolabál, Mikulás ünnepség,
Diáknap – is népszerűek tanulóink körében. A nálunk eltöltött évek alatt elutazhattok
Németországba, Ausztriába és más német nyelvterületre, részt vehettek nemzetközi
projektekben és cserediák-kapcsolatokban. Sportcsarnokunkban rendszeresen
sportolhattok, kiválóan működik tánccsoportunk, énekkarunk, kollégiumi zenekarunk.
Intézményünk tanulói valódi diákközösséget alkotnak, legyetek Ti is tagjai!
Szeretettel várunk Benneteket a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési
Központjában!

Baja, 2018. október 06.
Üdvözlettel:
Scherer Gabriella
főigazgató
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középiskolai
Az általános iskola hatodik osztályának elvégzése után:
•

Hatosztályos gimnáziumi képzés

Azok a tanulók választják ezt a képzési formát, akik az általános iskolában tanultak
németül, már a hatodik osztályt elvégezve tudatosan készülnek a továbbtanulásra,
és elhatározták, hogy az MNÁMK német- magyar tagozatának (lásd lent)
lehetőségeit kihasználva egy vizsgával két érettségi bizonyítványt szereznek. A
kombinált érettségi vizsga követelményeinek elsajátítására egyedülálló lehetőséget
biztosít a négy helyett hat évre „elnyújtott” képzés, és a több tantárgyból német
nyelven folyó oktatás, amely biztos és alapos tudás megszerzésére ad lehetőséget.

Az általános iskola nyolcadik osztályának elvégzése után:
•

Nyelvi előkészítő osztály

Azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk ezekbe az osztályokba, akik nem
tanultak németül, vagy ha tanultak, tudásuk nem elegendő ahhoz, hogy
tanulmányaikat a német-magyar tagozaton, illetve a kétnyelvű nemzetiségi tagozaton
megkezdjék. Ezekben az osztályokban a diákok heti 20 tanórában tanulnak
németül különböző tantárgyak keretében. A nyelvtan, a nyelvhasználat és az
anyanyelvi tanárokkal gyakorolható kommunikáció mellett tanulásmódszertant is
elsajátítanak a diákjaink. A tanév végén a német záróvizsga, valamint az év során írt
nagytesztek eredményét figyelembe véve dönthetnek arról, hogy melyik
tagozatunkon folytatják tanulmányaikat. A német mellett angol nyelvet is oktatunk. A
magyar és a matematika tárgyak fókuszában a képességfejlesztés áll, valamint a
tanulás tanítása. Nyelvi előkészítő osztályaink programjának egyik fő célja a
felkészítés a kétnyelvű oktatásban való sikeres részvételre.
•

Német-magyar egyedi tanterv alapján működő tagozat (gimnázium)

A német-magyar tagozaton Magyarországon egyedülálló képzési terv szerint folyik
az oktatás. A tagozat tantárgyi rendszere ötvözi a Német Szövetségi
Köztársaságban és a Magyarországon érvényes tantárgyszerkezetet. Ezért az
oktatás két nyelven folyik, német és magyar nyelven. (Német nyelven a német
nyelv és irodalmat, a történelmet, a földrajzot és a nemzetiségismeretet, német és
magyar nyelven a matematikát és a fizikát tanulják diákjaink, a többi tantárgyat pedig
magyarul.)
A képzés végén a tanulók egy vizsga keretei között két érettségi bizonyítványt
szerezhetnek, mégpedig a német és a magyar állam érettségi bizonyítványát. Ez
lehetővé teszi számukra, hogy a nyugat-európai egyetemeken felvételi vizsga nélkül
kezdhessék meg felsőfokú tanulmányaikat.
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A kétszintű érettségi rendszer keretein belül emelt szintű felkészítés folyik német
nyelv és irodalomból, történelemből és matematikából. Ezekből a tárgyakból helyben
tesznek tanulóink emelt szintű érettségi vizsgát és választhatnak további
tantárgyakból is emelt szintű érettségire felkészítést.
Minden érettségiző a sikeres német nyelv és irodalom vizsgával, a szerzett
érdemjegytől függetlenül automatikusan felsőfokú nyelvvizsgát is kap.
Erre a tagozatra azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik az általános iskola
befejezésekor már jól és biztonsággal használják a német nyelvet. Akik még nem
rendelkeznek a tagozaton megkívánt nyelvtudással, jelentkezhetnek az iskola
előkészítő osztályába, ahol német nyelvtudásukat biztos alapokra helyezhetik.
•

Kétnyelvű német nemzetiségi tagozat (gimnázium)

Ezen a tagozaton az MNÁMK- ban hagyományosnak számító kétnyelvű
nemzetiségi képzés folyik. A tantárgyak egy részét (német nyelv és irodalom,
történelem, földrajz, nemzetiségismeret) a diákok német nyelven tanulják. Ezért a
tagozatra való felvétel feltétele a német nyelv megfelelő szintű ismerete. Akik még
nem tanulták a német nyelvet, illetve tudásuk még nem kellően alapos, őket várjuk
iskolánk előkészítő osztályába, ahol német nyelvtudásukat biztos alapokra
helyezhetik.
A 11. évfolyamtól emelt szintű érettségire történő felkészítést biztosítunk a diákok
által választott tantárgyakból.
Mivel iskolánk nemzetiségi gimnázium, ezért tanulóink az érettségi vizsgán németből
eredménytől függően középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgát is szerezhetnek. Az
iskola szervezésében ingyenes egynyelvű, nemzetközi német nyelvvizsgát (DSDII.) tehetnek a 12-es diákok, amely államilag elismert felsőfokú C típusú
nyelvvizsgával egyenértékű, a felvételi eljárásban pedig plusz pontokat jelent.
• Szakgimnáziumi képzés: turisztika szakirány
Szakgimnáziumi osztályainkba azokat a diákokat várjuk, akik már tanultak németül
az általános iskolában és érdeklődnek az idegenforgalom iránt. Ezen területeken
való továbbtanuláshoz, illetve szakképzések megszerzéséhez elengedhetetlen a
nyelvtudás, az alkalmazás szintű informatikai ismeretek megszerzése.
Szakgimnáziumi képzésünk súlypontjai:
• 9. osztálytól szakmai tárgyak idegenforgalmi szakiránnyal.
• Emelt óraszámú informatikai képzés, ECDL vizsgára felkészítés a
tanórákon.
• Nyelvvizsga szerezhető az érettségi vizsgával
• ingyenes egynyelvű DSD Pro nemzetközi szakmai nyelvvizsga és DSD-II.
felsőfokú nemzetközi nyelvvizsga az iskolában.
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Az MNÁMK gimnáziumában és szakgimnáziumában folyó képzés további
jellemzői:

• Középpontban a képességfejlesztés: A középiskola valamennyi tagozatára

jellemző, hogy az oktatás során a tanulók lexikai ismereteinek bővítése mellett
olyan képességek és készségek fejlesztésére is törekszünk, amelyek lehetővé
teszik, hogy a diákok bonyolult összefüggéseket felismerjenek és értelmezni
tudjanak. Az országban egyedülálló módon tantárgyközi módszertani
eszköztárat (Methodencurriculum) fejlesztett ki az intézmény tantestülete,
amelynek alkalmazásával a diákokat felkészítjük arra, hogy a dinamikusan
változó világ kihívásainak mindenkor megfeleljenek.

• Az iskola kapcsolatrendszere nyugati és keleti irányban egyaránt kiterjedt. A
németországi partnerek mellett ma már romániai és görögországi
kapcsolatokkal is rendelkezünk. Ezekkel, valamint ösztöndíjakkal,
projektlehetőségekkel
élve,
tanulóink
zöme
megfordulhat
német
nyelvterületen, s ott elmélyítheti nyelvi ismereteit.

• A középiskolai képzés során gondot fordítunk arra is, hogy a magyarországi

németség hagyományai ne merüljenek feledésbe, ezért a hagyományápolás
minden tanév során fontos szerepet kap. Működik iskolánkban
hagyományőrző tánccsoport, énekkar és színjátszó kör is.

• A központ létesítményei kiváló sportolási lehetőséget nyújtanak a fiatalok
számára a mindennapos testnevelés és az iskolai diáksport egyesület által
biztosított keretek között.

•A

diákélet szervezésében
diákönkormányzat.

meghatározó

szerepet

vállal

az

iskolai

• Tanulóink második idegen nyelvként az angolt sajátíthatják el. A tantervbe
beépítettük a nyelvvizsgára felkészítést. A Magyarországi Németek Általános
Művelődési Központja akkreditált vizsgahely, ahol diákjaink az állami
nyelvvizsga bizonyítványt angolból is megszerezhetik.

• Ugyancsak az intézmény keretén belül ingyenesen vizsgázhatnak azok, akik a

Német Szövetségi Köztársaság Kultuszminiszteri Konferenciája által
szervezett és jóváhagyott Német Nyelvi Diplomát szeretnék megszerezni
(Deutsches Sprachdiplom II.), amely arra jogosítja a diplomával
rendelkezőket, hogy bármely német nyelven oktató egyetemen – egyébként
kötelező – nyelvi felvételi nélkül folytathassák tanulmányaikat.

• A középiskolába felvett diákok számára kollégiumi elhelyezést tudunk
biztosítani.
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Kollégiumunkról
Kollégiumunkban

férőhelyet

intézményünkbe

járó

biztosítunk

tanulók

az

számára.

Zuhanyzós szobákkal várjuk a diákokat. Wifi,
kölcsönözhető
konditerem,

lap-topok,
sportpálya,

kerékpárok,
sportcsarnok,

számítógéppark, zeneszoba, LCD televíziókkal
felszerelt

társalgók,

konyha,

mosóhelyiség

szolgálja a diákok kényelmét. A hangsúlyt a tanulmányi munkára helyezzük. Nyolc
tanulócsoportban dolgozunk. A kötelező szilenciumok mellett lehetőséget biztosítunk
korrepetálásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra. Hagyományos ünnepeink –
Mikulás ünnepség, ballagás – mellett, számos
szabadidős programot kínálunk a diákoknak:
szobafoci- és asztalitenisz bajnokság, röplabda,
kosárlabda,
szakkör,

kollégiumi

filmklub

várja,

zenekar,
a

kézműves

szabadidejüket

hasznosan eltölteni kívánok tanulókat.
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Kód:

0005 Hatosztályos gimnáziumi képzés

Felvételi vizsga nincs, pontok számítása általános iskolai eredmény alapján

Kód:

0001 Nemzetiségi nyelvi előkészítő osztály

Felvételi vizsga nincs, pontok számítása általános iskolai eredmény alapján

Kód:

0002 Német-magyar egyedi tanterv alapján működő tagozat

Felvételi vizsga nincs, pontok számítása általános iskolai eredmény alapján

Kód:

0003 Kétnyelvű német nemzetiségi tagozat

Felvételi vizsga nincs, pontok számítása általános iskolai eredmény alapján

Kód:

0004 Szakgimnázium, turisztika szakirány

Felvételi vizsga nincs, pontok számítása általános iskolai eredmény alapján

A pontszámítás rendje a felvételi eljárásban
A felvétel pontjainak számítása az alábbi rendszer szerint történik:
A hozott pontokat a hatodik vagy a nyolcadik osztály elvégzése után történő
jelentkezéstől függően az 5. vagy a 7. osztály év végi és a 6. vagy a 8. osztály félévi
osztályzatai alapján számítjuk. A következő tantárgyak eredményeit vesszük
figyelembe: magyar nyelv, magyar irodalom, német nyelv vagy valamilyen idegen
nyelv, matematika, történelem, fizika.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a tantárgyi felmentéssel jelentkezők
esetén arányos pontszámítást alkalmazunk.
Az iskolába történő felvételről tehát az általános iskolában szerzett eredményekből
számított pontok döntenek. A tagozatokba sorolás megkönnyítése érdekében mind a
hatosztályos mind a négyosztályos német-magyar, a nemzetiségi tagozat valamint a
szakgimnáziumi osztályba jelentkezők számára lehetőséget biztosítunk német nyelvű
orientációs beszélgetésre.
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A jelentkezés módja és egyéb információk
Iskolánk nem vesz részt a felvételi eljárást megelőző országos közös írásbeli
vizsgafolyamatban.

Jelentkezés módja:
Az érdeklődő diákok az általános iskolában beszerezhető, kitöltött JELENTKEZÉSI
LAP- pal jelentkezhetnek iskolánkba.
Ennek feladási határideje: 2019. február 18.

Nyílt Nap
Iskolánk 2018. december 08-án /szombat/ 9 órától nyílt napot tart.
Minden érdeklődő hatodikos, hetedikes, nyolcadikos tanulót és szüleiket várjuk
a gimnázium aulájában szombaton 8 óra 50-kor.

A nyílt nap programja:

• 9 órától általános tájékoztató a tagozatokról és a kódszámokról, a felvételi
rendjéről. Előadó: Szauter Terézia

• 9 óra 30 perctől lehetőség van német nyelvű orientációs beszélgetésre.
• 10 órától óralátogatási lehetőség. /A részletes program az iskola

honlapján tekinthető meg (www.mnamk.hu) 2018. november közepétől./

A nyílt napon az általános tájékoztatót követően az iskolavezetés tagjai és a Szülői
Szervezet képviselői - a már itt tanuló diákok szülei - készséggel válaszolnak a
továbbtanulással, az iskolai élettel és a felvételi eljárással kapcsolatban felmerülő
kérdésekre. /Szauter Terézia, Nuberné Honti Ivett tel:+36 79/520-936/gimnázium
titkárság/
Az iskolában folyó tanításról, a projektekről, a szabadidős tevékenységről az
intézmény honlapjáról szerezhetnek további információkat: www.mnamk.hu

Szauter Terézia
főigazgató helyettes
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