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A RAJNA-VIDÉK-PFALZI
ISKOLARENDSZERRŐL
EGYSZERŰEN
Tájékoztató újonnan ide vándorolt családoknak – elérhető 22 nyelven

Ungarisch

ISKOLA RAJNA-VIDÉKPFALZBAN
Rajna-vidék-Pfalzban minden gyermeknek iskolába kell járnia (iskolakötelesség). Az iskola kötelező
minden gyermek számára, aki a tanév augusztus
31-ig a hatodik életévét betöltötte.
Különböző típusú iskolák léteznek. Először minden
gyermek 1. és 4. osztály között általános iskolába jár. Ezután középiskolába (I. középfok) járnak
az 5. és a 9. évfolyam között. Végül szakiskolába,
szakképző iskolába vagy gimnáziumi felső tagozatra járhatnak.

Ha külföldről érkezik családjával és Rajna-vidék-Pfalzba költözik, az iskolákban kaphat tanácsot arról, hogy melyik iskolatípus a megfelelő a gyermeke számára. Kérjük, vigye magával
a bizonyítványokat erre a konzultációra.

Nyelvi képzés
A tanítási órán a gyermekek,
fiatalok, tanárnők és tanárok
német nyelven beszélnek. Azért,
hogy az eltérő anyanyelvű gyerekek gyorsan megtanulhassák

a német nyelvet, az iskolákban DaZ tanfolyamok
(DaZ = német mint második nyelv) vannak. Azok
a gyerekek és fiatalok, akik alig vagy egyáltalán
nem beszélnek és nem értenek németül, akár
heti 20 órában tanulhatnak németet. A további
órákban az osztályukban vesznek részt az oktatásban.
Sok iskola használja a 2P programot. Ez lehetővé
teszi számukra, hogy megállapítsák mit tudnak
már az újonnan bevándorolt diákok.

Az általános iskola (Grundschule)
Az általános iskolások a lakóhelyük szerinti iskolába járnak. Az általános iskolában a gyerekek
megtanulják többek között az olvasás, az írás és
a számtan elemi alapismereteit.
Az iskola negyedik évében a gyerekek ajánlást
kapnak a további iskolalátogatásra. A továbbiakban azonban a szülők döntenek arról, hogyan
folytatják az iskolalátogatást. Az iskolák tanácsot
adnak a szülőknek.
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Továbbképző iskolák

Die Fachoberschule (FOS), (Szakmai felsőiskola)

Rajna-vidék-Pfalzban három
típusú továbbképző iskola létezik: Realschule plus,
Integrated Comprehensive
School (IGS) és gimnázium.
Az iskolatípusok közötti váltás lehetséges és
hasznos is lehet, ha az órák túl nehezek vagy túl
könnyűek a gyermek számára.

Néhány Realschule plus-ban van kiegészítő
szakközépiskola (FOS). Itt a 11. és 12. évfolyamon a tanítási órák és a szakmai gyakorlat
össze-kapcsolódnak. Különböző szakirányok
léteznek, például üzleti és
A tanítás és a
igaz-gatási, technika vagy
szakmai gyakorlat egészségügyi és szociális
kombinációja
ügyek.

Realschule plus (reáliskola plusz)

A szakközépiskolai végzettséggel alkalmazott tudományok főiskoláján tanulhat, vagy szakképzést
kezdhet.

A Realschule plus-ban a diákok korai szakaszban
kitalálhatják, mely szakmák érdeklik őket (szakmai
orientáció). A 9. évfolyam után lehetőség van a
szakképesítés (Hauptschule záróbizonyítvány), a
10. évfolyam után pedig a minősített középfokú
végzettség (Mittlere Reife) elvégzésére. Ezután a
tanulók szakmát tanulhatnak. A 10. évfolyam sikeres elvégzése után, bizonyos tanulmányi átlaggal, a tanulók szakközépiskolába (Fachoberschule:
FOS), szakiskolába (Berufsbildende Schule: BBS)
vagy a gimnáziumi felkészítő iskolába járhatnak.

Die Integrierte Gesamtschule (IGS)
Minden iskolai végzettség megszerezhető az Integrierte Gesamtschule (integrált összevont iskola: IGS)
intézményben. A 9. évfolyam után a szakképesítés,
a 10. évfolyam után a minősített I. középiskolai
végzettség, a 12. évfolyam után az alkalmazott tudományok főiskoláján a képesítés iskolai része vagy a
13. évfolyam után az általános felsőoktatási felvételre
jogosító bizonyítvány (érettségi). Az IGS-n az iskolai
végzettséggel kapcsolatos döntés sokáig nyitva
marad.
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Az IGS-nél a tanulókat egyes iskolai tantárgyakból közösen tanítják, más tantárgyakból különböző képességű szintű kurzusokon tanítják.

A gimnázium (Gymnasium)
A gimnáziumban a tanulók már a kezdetektől
mélyreható ismereteket és kompetenciákat
szereznek, hogy később egyetemen tanulhassanak, vagy megkezdhessék a szakképzést.
Rajna-vidék-Pfalzban a legtöbb tanuló 9 évig
jár gimnáziumba (G9). Több gimnáziumban
az érettségi vizsga már 8 év után is letehető
(G8GTS).

Végzettség képzés segítségével
A képzés során több mint 300
szakma van. Kettő illetve három
és fél évet tanulnak az üzemben
és a szakiskolában.
Ez a duális képzés a német iskolarendszer
sajátossága. Ily módon megszerezhető a szakképesítéshez szükséges végzettség, vagy bizonyos
feltételek mellett akár a képesített középiskolai
végzettség I is. A szakképzés megkezdéséhez nem
feltétlenül szükséges a szakképesítés megszerzése.

A gimnázium első néhány évében a tanulókat
osztálycsoportban tanítják. Az utolsó három
évben választhatnak bizonyos szakterületeket, és
részt vehetnek a gimnáziumi előkészítő képzés
tanfolyami rendszerében azzal a céllal, hogy
megszerezzék az általános felsőoktatási felvételre jogosító bizonyítványt (érettségi).

Szakiskola (Berufsbildende Schule, BBS)
A szakiskolák (BBS) számos lehetőséget kínálnak
a szakképzésre és az iskolai végzettség megszerzésére.
Ha a fiatalok már kilenc éve járnak iskolába, és
még nem tudták megszerezni a képesítést, akkor
a szakképesítést a szakmai előkészítő évben (BVJ)
teljesíthetik. A szakiskolai tanulmányokkal és a
II. szakiskolába való felvétellel a szakképesítéssel
rendelkező tanulók két év alatt megszerezhetik a
minősített középfokú képesítést. Ha a szükséges
előfeltételek teljesülnek, akkor az alkalmazott
tudományok főiskolájára a felvételi képesítés
vagy az érettségi is megszerezhető a szakmai
középiskolában. Az iskolák tanácsot adnak a tanulóknak, hogy melyik út felel meg nekik.
Ha további képzést szeretne végezni, akkor a
szakiskolába kell járni.
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Minden típusú iskoláról további információ itt
található: https://bildung-rp.de/schularten.html
Ez a szórólap letölthető a következő nyelveken:

Sajátos nevelési igényű tanulók
Különleges oktatási igények határozhatók meg
azoknak a tanulóknak, akiknek speciális oktatási
támogatásra van szükségük. Ezeknek a tanulóknak
a szülei választhatnak egy „befogadó” ajánlatot
kínáló iskola vagy egy speciális iskola között. A Realschule plus vagy a speciális iskolai végzettségeket
(szakképzettség speciális formája vagy az egységes
fejlesztési célú iskolai végzettség) a speciális
iskolákban és az inkluzív képzéssel rendelkező
iskolákban is meg lehet szerezni.
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Deutsch
( العربيةArabisch)
Bosanski (Bosnisch)
Български (Bulgarisch)
中文 (Chinesisch)
( فارسی دریDari)
English (Englisch)
Français (Französisch)
Ελληνικά (Griechisch)
Italiano (Italienisch)
Hrvatski (Kroatisch)
( پښتوPaschtu)
Polski (Polnisch)
Português (Portugiesisch)
Руссĸий (Russisch)
Română (Rumänisch)
Српсĸи (Serbisch)
Español (Spanisch)
ትግርኛ (Tigrinya)
čeština (Tschechisch)
Türkçe (Türkisch)
Magyar (Ungarisch)

itt https://migration.bildung-rp.de

IMPRESSZUM
Szerkesztőség:
Christiane Schönauer-Gragg
Tervezés:
RHEINDENKEN GmbH
www.rheindenken.de

Képek hivatkozásai:
shutterstock.com /wavebreakmedia (cím);
istockphoto.com /ferlistockphoto (3. old.);
istockphoto.com /DMEPhotography (4. old.);
istockphoto.com /monkeybusinessimages (5. old.)
Státusz:
2021. június

5

MINISTERIUM FÜR BILDUNG

Oktatási Minisztérium
(Ministerium für Bildung)
Mittlere Bleiche 61
55116 Mainz
poststelle@bm.rlp.de
www.bm.rlp.de

