
Miért jó németül tanulni? 

A német nyelv Magyarországon a második legnépszerűbb idegen nyelv, amit az emberek 

választanak. Az Európai Unió öt országában is hivatalos nyelv a német, Ausztria és 

Németország mellett Luxemburgban, Belgiumban és Olaszországban, míg az angol csak 2 

országban, Írországban és Máltán hivatalos. Éppen emiatt is éri meg németet tanulni, ugyanis 

ebből kiindulva, a némettudás nagyon sokat ér a munkaerőpiacon. A turizmusban sem 

elhanyagolható, a Balaton, Budapest és a magyarországi gyógyfürdők ugyanis évtizedek óta a 

német turisták bevett úti céljai. 

Miért jó az Avasiban németül tanulni? 

Fükő Brigitta vagyok, tavaly érettségiztem az Avasiban, az általános kerettantervű, emelt 

szintű német nyelvi képzésben vettem részt. Az utolsó évemben lehetőségem volt 

megszerezni a DSD II nevű nemzetközi nyelvvizsgát. Az iskolában német nyelvből 

színvonalas oktatás zajlik, nagyon képzett szaktanárok segítik a nyelv tanulását, akik 

szigorúan számon kérik az anyagot, és nem hagyják, hogy lemaradj vele. Bármikor bármilyen 

kérdésem vagy kérésem volt, azonnal segítettek nekem, és nem hagytak egyedül a 

problémáimmal. Többek között ezért is sikerült a nyelvvizsgám, pedig nem egyszer akartam 

feladni. Emlékszem, a nyelvvizsgára való jelentkezés alatt éppen Németországban voltam az 

iskolával, ugyanis ezen a képzésen lehetőség van részt venni cserediák programban, aminek 

keretében májusban hozzánk jönnek 10 napra német diákok, és szeptemberben pedig mi 

utazunk ki hozzájuk. Nagyon meghatározó program, mindenképpen ajánlom a részvételt, 

miután felvettek titeket az iskolába. Szóval éppen Németországban voltam, és nem tudtam 

jelentkezni, így a szaktanárok jelentkeztek helyettem. Az ő segítségükkel és támogatásukkal 

kezdtem bele, mivel az utolsó pillanatban vissza akartam lépni, sírva mentem hozzájuk, hogy 

húzzák ki a nevemet, de nem hagytak egyedül, és segítettek a témaválasztásban. Az avasinak 

köszönhetően tanulok most Ausztriában a Bécsi Egyetemen, és annyira megszerettem a 

tanulmányaim alatt a nyelvet, hogy jelenleg tolmács alapképzésben veszek részt német és 

magyar nyelvből. Az egyetemen nagyon sok olyan dolgot tanulunk újra, amit ha a 

gimnáziumban nem sajátítok el, nem biztos, hogy menne. Összefoglalva, nagyon megéri az 

Avasiban németül tanulni. Biztos vagyok benne, ha szorgalmasan végigcsináljátok ezt a 4 

évet, ami igazából egy pillanat alatt el fog menni, megfelelő nyelvtudással léptek be az életbe, 

és nagyon sok lehetőséggel fogtok tudni élni.  

Köszönöm, ha végigolvastad, és remélem jövőre már te is az Avasiban fogsz kezdeni. 

Fükő Brigitta, volt avasis diák. 
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