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Web: www.npk.hu, www.euroguidance.hu
E-mail: info@npk.hu

Tanulás
Tanulás
Európában
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Euroguidance
Hungary

Foglalkoztatási Hivatal
és
Foglalkoztatási
A kiadvány az Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás programja támogatásával készült.
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
A kiadvány
nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság jelen kérdésekre vonatkozó
Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető
hivatalos véleményét.
felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.
Készült:
a Foglalkoztatási Hivatal digitális nyomdájában
Felelős kiadó: Komáromi Róbert
2011

Kiadja:
Foglalkoztatási és szociális Hivatal
nemzeti pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Pirisi Károly
Kiadás éve: 2008.

szociális Hivatal

Nemzeti Pályainformációs
nemzeti pályainformációs
Központ

Központ

Kedves Érdeklődő!

Telefon:

A Nemzeti Pályainformációs Központ (Eurog uidance Hungary) az Európai

• Nemzetközi hívószám: +49
Nagyobb városok hívószámai:

Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben kezdte
meg működését Szegeden. Jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási Hivatal szervezeti egységeként látja el feladatát. A 2007–2013

Település

Hívószám

Berlin

+49 30

életen át tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztat-

Bonn

+49 228

hatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele,

Bréma

+49 421

illetve a magyar és nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.

Drezda

+49 351

Düsseldorf

+49 211

Frankfurt

+49 69

Hamburg

+49 40

Hannover

+49 511

Köln

+49 221

Lipcse

+49 341

München

+49 89

közötti időszakban az európai uniós hátteret az Egész életen át tartó tanulás
programja biztosítja. A központ fő célkitűzései: a pályaválasztás, az egész

A www.npk.hu és www.euroguidance.hu honlapon számos információ ol-

Frankfurt

vasható az európai képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról,
gyakornoki lehetőségekről, elérhetők a hazai felsőoktatási és középfokú

Nemzeti ünnepek:

oktatási intézmények adatbázisai, illetve az érdeklődők tájékozódhatnak
a végzettségek kölcsönös elismeréséről is.
Ez a kiadvány egy európai országokat bemutató kiadványsorozat része,
mellyel a külföldre utazó diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani.

Németország – Alapvető információk:

Berlin, Reichstag

Hivatalos név: Német Szövetségi Köztársaság
(Bundesrepublik Deutschland)
Elhelyezkedés: Közép-Európa
Terület: 357 023 km²
Népsűrűség: 230 fő/km²
Főváros: Berlin
Államforma: szövetségi köztársaság
Hivatalos nyelv: német
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: katolikus, protestáns, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +49

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Január 1. – Újév
Január 6. – Vízkereszt
Nagypéntek
Húsvéthétfő
Május 1. – A munka ünnepe
Áldozócsütörtök
Pünkösdhétfő
Úrnapja
Augusztus 8. – Békefesztivál
Augusztus 15. – Nagyboldogasszony napja
Október 3. – A német egység napja
Október 31. – A reformáció napja
November 1. – Mindenszentek
A vezeklés napja
December 25. és 26. – Karácsony

Sürgősségi ellátás:
Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 115
Tűzoltók: 110
Rendőrség: 112
Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai
Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány
felmutatásával, a német állampolgárokéval megegyező sürgősségi egészségügyi ellátásra jogosultak. (Az Európai
Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)

Vízi közlekedés: Németországban számos kikötő található és
mind a tengeri, mind a folyami hajózás magas színvonalú. A
legnagyobb németországi tengeri kikötők: Hamburg, Bréma/
Bremenhaven, Wilhelmshaven, Lübeck és Rostock. Németországot és Svájcot a Romanshorn-Friedrichshafen komp,
Németországot és az Egyesült Királyságot a Cuxhavenből
(Schleswig-Holstein) induló komp köti össze. A skandináv
országokba Kielből, Lübeckből és Travemündeből, Rostockból
és Sassnitzből indulnak hajók. További információ: http://
germany-explorer.com/travel-guide/public-transportation-ingermany.html
Óvoda és iskola előtti képzés: Németországban a gyerekek 3
és 6 éves koruk között járhatnak óvodába. Az óvoda nem kötelező. Az óvodák költségtérítésesek. Tanterv nincs, a német
kisgyerekek kb. 7 %-a jár óvodába. Néhány tartományban iskolai-előkészítő osztályok működnek, melyek kapcsolatban
állnak az általános iskolákkal. Feladatuk az óvodás, de még
nem iskoláskorú gyermekek iskolai felkészítése.

Közlekedés:
Repülőterek: Németországban összesen 24 nemzetközi repülőtér van. A legnagyobb forgalmat a Frankfurt am
Mainban működő reptér bonyolítja. További nagyobb repülőterek: Berlin, Bréma, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
Köln, Lipcse, München, Nürnberg, Rostock.
További információ:
htt p://goeurope.about.com/od/germanytransportation/a/
german_airports.htm

Cuxhaven kikötő

Oktatási rendszer:

Vasút: Németországban modern vasúti hálózat áll az utazók
rendelkezésére. Vasút köti össze az összes nagyobb német
várost. A nemzeti vasúttársaságon, a Deutsche Bahn AG- n,
kívül 102 magán vasúttársaság is működik az országban.
Vonatjegyek, menetrend: www.bahn.de

Általános iskola: Az iskolai oktatás 6 éves korban kezdődik. A kötelező iskolai oktatás 10-12 évig tart, az első 9 évben, a gyermekek nappali tagozaton tanulnak, míg az utolsó három évben az oktatás a hétnek csak egy részét veszi
igénybe.

Busz: Németországban számos közlekedési társaság működtet buszjáratokat Európa nagyobb városaiba és az országon
belül is széleskörű buszhálózat van. A buszközlekedés mindenképpen a legolcsóbb módja az utazásnak Németországban, a buszok kényelmesek és gyorsak.
Nemzetközi járatok:
http://www.deutsche-touring.de/00_start.asp?sp=EN

Középiskola: Németországban négy különböző középfokú
oktatási intézmény működik. A Hauptschule: alapvető általános oktatást biztosít a tanulóknak ötödik osztálytól a kilencedik osztályig. A tizedik osztály keretében a tanulók további
képesítést szerezhetnek A Realschule: a középiskola és a klas�szikus gimnázium között áll, általában az ötödik évtől a tizedik évig tart. A Realschule-ban megszerzett bizonyítvánnyal a
diákok szakiskolában tanulhatnak tovább. A Gymnasium: magasabb fokú középiskolai oktatást biztosít a tanulók számára,

