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§ Iskolánk
- története
- nemzetiségi arculata

§ Tehetséggondozás, 
esélyteremtés

§ Könyvtárunk



§ Jubileumok: 60 - 50 – 40 – 15 - 5 

§ 1991/92 tanév: átköltözés a Tiborc utcai Ált.                      
Isk.-ba  

- fokozatos átalakulás kéttannyelvű 
német nemzetiségi iskolává

§ 1994: felépült a gimnázium épülete.

Iskolánk





§ 2000: a német nemzetiségi óvodákat 
(Szőnyi u., Dugonics u.) iskolánkhoz 
kapcsolták.

- Óvodától az érettségiig biztosított 
intézményünkben a német 
nemzetiségi oktatás. 

§ 2003: a kollégium átadása az iskola mellett      





§ 2004: új fenntartónk:
Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata

új nevünk:
Koch Valéria Középiskola, Általános 
Iskola, Óvoda és Kollégium



§ Tanulólétszám: 712
ált. isk.: 458
gimn.:   254



„A hagyományok ápolása nem azt jelenti, 
hogy a hamut őrizzük, hanem a parazsat 
izzásban tartjuk.”

§ Általános iskola
- Pécs és környéke (saját óvodáinkból)
- nemzetiségi vagy német kötődés
- 10% többletóra (német + környezet, 

történelem, földrajz, biológia 
németül + népismeret)

- 1997-től egynyelvű csoport
- továbbtanulás: ¾ részük helyben

többi: gimn., szakközép  
német nyelv folytatása      



§ Gimnázium

- országos beiskolázás (ált. Baranya, 
Tolna, Somogy)

- nemzetiségi arány 60%
élő gyökerek 40%

- német nyelv- és irodalom, történelem, 
földrajz, biológia, informatika, matematika
(kémia, fizika) német nyelven + népismeret

- Sprachdiplom, német felsőfokú nyelvvizsga



- továbbtanulás:
egészségügyi, műszaki, közgazdasági 
jogi pályák (németül is), germanisztika,
külföldön 4-5/évf.

§ Kollégium
- nemzetiségi programok: író-olvasó találkozó,

„példaképeink”
kutatómunka
kiállítások











Nemzetiségi projektek

§ Egész éves kutatómunka

§ Változatos prezentáció: plakát
film
power pointos bemutató
kiállítás
rendezvény

§ Témák: lakodalmi szokások, búcsú, farsang, népi   
kismesterségek, egy osztály – egy falu, családfa, 
nagyanyáink hétköznapjai, étkezési szokásai, 
régi iskolák, húsvét, népviselet stb.



























Testvériskoláink:
CJD Schule Berchtesgaden (D)
Orientierungsstufe Neuperlach München (D)
Mahathma-Gandhi Gymnasium Berlin (D)
Dietrich-Bonhoeffer Gymnasium Wertheim (D)
Karl von Closen Gymnasium Eggenfelden (D)
Volksschule Gnas (A) 
Deutsches Gymnasium Apenrade (Dánia)
Kőrösi Csoma Sándor Líceum (Kovászna, Erdély)



Tehetséggondozás

§ tanulmányi versenyek
§ énekkarok

zenekar
§ tánckar
§ színjátszócsoportok
§ Sport
§ Koch-ászok

























Esélyteremtés

§ hátrányos helyzetűek
§ ingyen tankönyv
§ alsós fejlesztés
§ felzárkóztatás



§ Könyvtár a Tiborc utcai Általános 
Iskolában is

§ Ady Endre Iskolai Könyvtár
§ 1995: a Ruth Hübner-Lukes német 

nyelvű könyvtár avatója
A könyvek zöme ajándék.

§ 2003: új elhelyezés a kollégiumban
- a magyar és német nyelvű állomány 
összevonása

- kölcsönző és olvasóterem

Könyvtárunk







Állományunk
§ 33 418 db dokumentum

37 932 030 Ft
§ Megoszlás:

szak- és szépirodalom: 19 471 db
tankönyvek : 13 519 db
kazetták,videók, CD
szemléltető anyagok   :      428 db



Német nyelvű állomány

§ Nagysága: 14 952 db     45%
23 422 748 Ft 62%

§ Megoszlása:
- könyv (szak- és szépirodalom)
- tankönyv
- szemléltető anyagok
- audio- és videokazetták
- CD-k, CD-romok





kiemelten: - a magyarországi német 
nemzetiséggel foglalkozó kiadványok 

főleg: néprajz
történelem
szépirodalom

- szakirodalom
német nyelv és irodalom
angol nyelv

németül tanult tárgyak 
(biológia, történelem, 
földrajz, matematika, 
kémia, informatika)

Gyűjtőkör



- szépirodalom
mesekönyvek
ifjúsági irodalom
német irodalom (németül)
magyar- és világirodalom 
(kötelezők)
angol nyelvű olvasmányok









A könyvtár oktatást, nevelést segítő 
munkája

§ Alsó tagozat

- olvasóvá nevelés
- könyvtárhasználati órák
- napközisek könyvtári foglalkozásai
- gyermekirodalom feldolgozása német  és 
olvasás órán

- könyvtári búvárkodás
- Lesenacht
- olvasó gyerekek napja – olvasás hete 
- Jonatán könyvklub











§ Felső tagozat
- könyvtári kutatómunka
- kötelező olvasmányok (német irodalom is)
- 1999: Ceruzarajz – Skizze
- Perplex – pályázat
- könyvkötő szakkör

§ Gimnázium
- könyvtári kutatómunka
- kötelező olvasmányok (német irodalom is) 
- különböző programok előkészítése
- Sprachdiplom
- érettségi





§ Tanárok 

- órai felkészülés
- könyvtárban tartott órák
- új tankönyvek írása



Köszönöm a figyelmet!  
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