Emelt német nyelvi képzés
a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban
Felvehető: 17 fő

Kódja: 029261 02

A korábbi ún. 10 órás német nyelvi képzésünk helyett a 2013/14-es tanévtől emelt német nyelvi képzésű
csoportot indítunk. Ebben a rendszerben diákjaink minden évfolyamon heti 5 órában tanulnak haladó
szinten németül, és a 9. évfolyamtól szintén heti 5 órában kezdő szinten angolul. Így lehetőségük van
két nyelvből is magas szintű tudásra szert tenni.
A heti 5 német órát kiegészíthetik fakultatív tehetséggondozó órákkal is.
A képzés célja, hogy tanítványaink használható idegen nyelvi ismeretekkel rendelkezzenek, melynek
birtokában sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek, vagy német nyelvterületen folytassanak
egyetemi tanulmányokat, illetve hogy a későbbiekben munkájukban - akár a humán, akár a gazdasági
szférában - kamatoztassák nyelvtudásukat.
Ehhez nyújtunk segítséget a 12. évfolyamon letehető Deutsches Sprachdiplom (DSD Stufe II)
nemzetközi nyelvvizsgával, melyet az Európai Unió által meghatározott C1 vagy B2 szinten
szerezhetnek meg. Erre a vizsgára felkészítjük tanulóinkat, s a vizsgát iskolánkban tehetik le.
A tanítási órákon kívül a nyelvoktatás minden formáját igyekszünk megteremteni és kihasználni:


Partneriskolánk az aschaffenburgi Friedrich-Dessauer-Gymnasium, melynek diákjaival kétévente
találkozhatnak tanítványaink.
 Elsődleges célunk az európai szellemben való nevelés, melyet a németországi Európa Házak
diákszemináriumain való részvételek segítenek.
 A németországi Akademie Klausenhof nyári nemzetközi szemináriumain nemcsak nyelvtudásukat
gyarapíthatják, hanem az országot, annak kultúráját is megismerhetik.
Ezek az alkalmak azok, amikor tanítványaink bizonyíthatják, hogy a tanórán elsajátított nyelvtudást
képesek önállóan használni, gondolataikat idegen nyelven megfogalmazni, idegen nyelven állást
foglalni és érvelni.
Az említetteken kívül minden alkalmat, lehetőséget megragadunk, hogy tanulóink fejleszthessék
nyelvtudásukat és jobban megismerjék a német nyelvű országok szokásait, kultúráját (német olvasási
versenyen vehetnek részt, iskolai német nyelvű programokat szervezünk, német nyelvű filmeket
tekinthetnek meg a Goethe mozi keretében stb.)
Iskolánk emelt német nyelvi csoportjába az általános iskolában a német nyelvet szorgalmasan tanuló, jó
nyelvi képzettséggel rendelkező diákokat várunk.
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Felvételi követelmények
A központi írásbeli mellett csak szóbeli vizsga van.
A vizsga menete:
 Felkészülés külön tanteremben – ismerkedés a kb. 150 szavas idegen nyelvű szöveggel
– kb. 20 perc
A vizsgabizottság előtt:
 Rövid, pár mondatos bevezető beszélgetés - ismerkedés a tanulóval a célnyelven
 A szöveg 2-3 mondatának felolvastatása
 A szöveg tartalmának magyar nyelvű összefoglalása
 A szövegben található nyelvi-nyelvtani jelenségekre* épülő szóbeli feladatok
megoldása
 Egy adott téma a célnyelven való részletesebb megvitatása a témakörök alapján
(A vagy B feladat választható).
A felvételi vizsga ideje kb. 10 perc, az időbeosztás előre megtekinthető.
Felvételi követelmények
Témakörök:
1. Bemutatkozás és család: tagjai, kapcsolatok, ünnepek, személyes tervek
2. Iskola: épülete, tanárok, tantárgyak, órarend, baráti kör; tanulás
3. Napirend, étkezések, délutáni elfoglaltságok, továbbtanulás
4. Az otthon, a lakóhely leírása; vásárlás, házimunka
5. Szabadidő, hobbi: olvasás, zene, színház és mozi
6. Egészséges életmód; sport
7. Betegség – az orvosnál
8. Utazás, nyaralás, közlekedés - tömegközlekedés
9. Időjárás, évszakok, öltözködés
10. Tudomány és technika: szerepe a mindennapi életben; a számítógép és az Internet
11. Alapvető ismeretek a németnyelvű országokról, kultúrájukról, szokásaikról
* Szükséges nyelvtani ismeretek
1. Igeidők: jelen, múlt (Präteritum és Perfekt), jövő
2. A módbeli segédigék használata
3. A melléknevek ragozása és fokozása, hasonlító szerkezetek
4. Az elöljáró szavak ismerete
5. Egyszerű mondatok: kijelentés, felszólítás, kérdés, tagadás
6. Összetett mondatok, kötőszavak, szórend
7. Mondatszerkezet: alany, állítmány, tárgy és határozók felismerése
8. Főnevek ragozása határozott és a határozatlan névelővel
9. Gyakran használt vonzatos igék
10. Személyes, birtokos és visszaható névmások használata

