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Az Ajkai Bródy Imre Gimnázium
ajánlata
a 2018/2019-es tanévre
Tisztelt Szülők, kedves Diákok!
Önök az Ajkai Bródy Imre Gimnázium 2018/2019-es képzési ajánlatát tartják
a kezükben. A következő oldalak tanulmányozása során tapasztalni fogják,
hogy a kínálat széles körű. Indítandó képzéseinkkel törekszünk a szülők és
tanulók változatos pályaválasztási szándékához minél jobban igazodni.
Bízom abban, hogy a tájékoztatóban olvasottak, valamint a következő
hónapokban szervezett nyílt napokon és különböző pályaválasztási
fórumokon hallottak segítenek Önöknek a legmegfelelőbb oktatási forma
kiválasztásában.
Oktatási céljaink között első helyen a kétszintű érettségire és a felsőfokú
továbbtanulásra való alapos felkészítés szerepel. A célok elérését a jól
felkészült, általában többdiplomás tanári kollektíva, valamint az iskola tárgyi
felszereltsége biztosítja.
A tanulók alapvető készségeinek (szövegértési-szövegalkotási, matematikailogikai, idegen nyelvi) fejlesztését céloztuk meg, összhangban intézményünk
oktatási profiljának meghatározó területeivel. Valljuk, hogy a
kulcskompetenciák kialakítása nélkül az iskola nem tölti be funkcióját, hiszen
a biztos háttértudásra építve e készségek szolgálhatják a globalizálódó
világban érvényesülni kívánó ember boldogulását.
Remélem, hogy e néhány sor is segítette Önöket abban, hogy intézményünket
megismerve a céljaik eléréséhez alkalmas középiskolát találjanak az ajkai
Bródyban. Pályaválasztásukhoz iskolánk minden dolgozója nevében sok
sikert kívánok!

Mihályfi László
intézményvezető
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Az iskola bemutatása
Az Ajkai Bródy Imre Gimnázium 1953. szeptember 1. óta áll a középfokú
oktatás szolgálatában, az 1961/62-es tanév óta jelenlegi épületében. A
gimnázium mellett az iskola falai között történetének jelentős részében
szakközépiskolai oktatás is folyt, jelenleg csak gimnáziumi osztályaink
vannak. Az intézmény fenntartója 2016-tól a Pápai Tankerületi Központ.
A középfokú intézmény célja, hogy a szülők, a tanulók és a környezet
igényeinek mindjobban megfelelni kívánó iskolaként működjön.
Pedagógusai érettségire készítik fel gimnáziumi keretek között 4 és 6
évfolyamon a tanulókat, megteremtve ezzel a középfokú és a felsőfokú
szakmai továbbképzés lehetőségét. A nevelőtestület igényes szakmai
munkája, a megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkező oktatási környezet a
középiskolát az elmúlt években megbízható, stabil értékeket közvetítő,
mértékadó tudást kialakító intézménnyé tették elsősorban Ajkán illetve
szűkebb-tágabb környezetében.
Iskolánk tanulói rendre az országos átlag felett teljesítenek az érettségi
vizsgákon.

Érettségi eredmények összehasonlítása 2017
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A középiskolák egyik fontos feladata, hogy a felsőoktatásra készítse fel a
diákjait. A sikeres felvételi vizsga feltétele, hogy a tanuló megfelelő
pontszámmal jelentkezzen az egyetemre. Még nem minden egyetemen
előfeltétele a felvételnek, de már jelenleg is mindenütt jelentős plusz
pontszámot jelentenek az emelt szintű érettségi vizsgák.
A 2016/2017-es tanévben Ajka városában 48 végzős diák tett emelt szintű
érettségi vizsgát, akik közül 32-en a Bródy tanulói voltak. A legtöbben angol
nyelvből érettségiztek emelt szinten, de biológiából, kémiából,
matematikából, informatikából, földrajzból, német nyelvből és magyar
nyelvből is sikeresen teljesítették az emelt szintű követelményeket.
Annak érdekében, hogy az iskolát elhagyó tanulók mindinkább
megfeleljenek a modern Európa elvárásainak, kiemelt fontosságúnak tartjuk
a szilárd erkölcsi, szellemi értékrendszer kialakításán túl a nyelvoktatást és
az információs technológiák alkalmazásának megismertetését. A megfelelő
kommunikációs készség megszerzésén kívül mindezzel elsődleges célunk,
hogy tanulóinkat olyan tudás birtokába juttassuk, amely megteremti már itt a
középiskolában, de még inkább felnőtt életükben annak a lehetőségét, hogy
elérhessék a mindenkori legmodernebb információkat az általuk kiválasztott
szakterületen. Ezáltal boldogulhatnak majd pályájukon.

Lego-robot programozás közben
E két fontos alapkompetencia fejlesztésén túl a Bródy olyan
műveltségterületek intenzív fejlesztésére is vállalkozik, amelyek a

5

közeljövőben egyre erőteljesebb szerephez jutnak a gazdasági és társadalmi
környezet fejlődése szempontjából. Ez a versenyképes felsőfokú szakmai
végzettséget előkészítő reál műveltség (a matematikát mindvégig bontott
csoportokban tanítjuk), valamint a politikai, közéleti, önkormányzati, civil
szféra és a média területén elhelyezkedők tudását megalapozó humán
műveltség. A szellem művelésén túl nagy súlyt helyezünk a testi nevelésre is.
Iskolánk megyei környezetben is megállja a helyét eddigi eredményeivel.
Ajkán ez az az iskola, mely elsődleges céljának tartja – a tanulók sikeres
érettségi vizsgára való felkészítése mellett – a felsőfokú továbbtanulásra
buzdító motivációs tényezők erősítését. Ezt bizonyítják a 8. és 10.
évfolyamon végzett kompetenciamérések eredményei, melyek minden
tanévben az országos átlagot meghaladó értékeket mutatnak. A 2017-ben
megjelent eredményeket tekintve a Veszprém megyében található 13
gimnázium sorrendjében iskolánk a negyedik helyet foglalja el.
A Bródy gimnázium átlageredményei (képességpontokban) országos
összehasonlításban a következők:
szövegértés

matematika

Országos átlag

1596

1626

Ajkai Bródy

1758

1780

Iskolánkban elsősorban azok az emelt szintű foglalkozások, szakkörök
sikeresek, amelyek orientálják a tanulókat valamely felsőoktatási intézmény
irányába, de népszerűek a sportkörök is. A 11-12. évfolyamon a tanulók
tanórai keretek közt vesznek részt emelt szintű érettségire felkészítő
foglalkozásokon (igény szerint bármely tantárgyból), érdeklődésük és a 10.
évfolyam elvégzése utáni választásuk szerint. Fakultatív tantárgyként e két
évfolyamon gazdasági ismeretek tantárgyat is oktatunk, melyből érettségi
vizsga is tehető. A tanórai és tanórán kívüli felkészítő munka és a tanulói
ambíció eredményeképpen érettségi után szinte minden továbbtanulni
szándékozó (az összes tanulók kb. 75%) bekerül valamely egyetemre vagy
főiskolára. A többiek körében egyre népszerűbb valamely felsőfokú
szakképzés.
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A nyelvi laborban

A továbbtanulás sikeréhez a megbízható szaktárgyi tudáson kívül nagy
mértékben hozzájárul az a tény, hogy a tanulók közel 70%-a hagyja el az
iskolát C típusú középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal,
főleg angol és német nyelvből.
2020-tól az felsőoktatásba való felvétel feltétele az
emelt szintű érettségi és a középfokú nyelvvizsga!
Rendelkezünk megfelelő színvonalú oktatástechnikai eszközökkel: minden
tanteremben található multimédiás számítógép projektorral, több teremben
aktív táblával, melyekkel a digitális tudásbázis illetve a vezeték nélküli
Internetes kapcsolat felhasználásával szemléletessé tehetők a tanórák. Az
iskolában 3 számítástechnika szaktanterem, 18 fős, számítógépekkel is
felszerelt nyelvi laboratórium, természettudományi- és művészeti
szaktanterem található.
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Képzési kínálatunk a 2018/2019-es tanévre
Az iskola OM azonosító száma: 037 181

A 2018/2019-es tanévben 3 gimnáziumi osztály
indítását tervezzük:
 A 8. osztályt elvégző tanulók számára:
Speciális angol nyelvi HALADÓ, négy évfolyamos képzés
kód 0001

létszám: 14 fő

Speciális angol nyelvi KEZDŐ, négy évfolyamos képzés
kód 0002

létszám: 14 fő

Speciális német nyelvi HALADÓ, négy évfolyamos képzés
kód 0003

létszám: 14 fő

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
kód 0004

létszám: 14 fő

 A 6. osztályt elvégző tanulók számára:
Hatosztályos gimnáziumi osztály
kód: 0005

létszám: 28 fő
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A beiskolázást támogató programok a 2018/19-es
tanévben







Pályaválasztási kiállítás az ajkai Gyermekek Házában
(2017. október 10-13.)
Pályaválasztási kiállítás a Veszprém Arénában
(2017. október 6-7.)
Tantermi túra a Bródyban és pályaválasztási tájékoztató
(2017. november 8. 13.30-tól, tájékoztató 16 órától)
Városi idegen nyelvi vetélkedő és pályaválasztási tájékoztató
(2017. december 6. 15 órától, tájékoztató 16 órától)
Városi informatika verseny
(2017. december 8. 14 órától)
Városi teremfoci torna
(2018. január)

További általános információk
Minden gimnáziumi tanulónak a 11-12. évfolyamon választania kell két
tárgyat, melyet emelt szinten (heti + 2-2 órában) kíván tanulni. Emelt szintű
képzés helyett vagy mellett a diákok választhatnak fakultatív tárgyat
(gazdasági ismeretek) vagy középszintű érettségire felkészítő
foglalkozásokat (idegen nyelvek, matematika és informatika tárgyakból) is.
A kötelező óraszám ezzel a heti 4 órával együtt alakul ki a diák egyéni
választása szerint.
Intézményünkben hangsúlyos szerepet szánunk az idegen nyelvek
oktatásának. Minden iskolánkban oktatott nyelvből rendelkezünk a növekvő
igény szerinti szakképzett nyelvtanárokkal. Módszeresen és következetesen
törekszünk gazdag, a kétszintű érettségi vizsga követelményeihez igazodó
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szakkönyvtár kialakítására, így tanulóinkat a szükséges, nagyon drága
nyelvkönyvek egy részének a kölcsönzésével is segítjük.
Az elmúlt években rendszeressé tettük érdeklődő tanulóink számára a
külföldi nyelvgyakorlási lehetőséget: Angolosaink kétévenként londoni
tanulmányi kiránduláson vehetnek részt. Németeseink tanulmányi kirándulás
keretén belül ismerkedhetnek meg Ausztria nevezetességeivel és egy új
partneriskola diákjaival alakíthatnak ki cserekapcsolatot a közeljövőben.
A tanulók idegen nyelvi jártasságát gazdagítja iskolánk kiterjedt
kapcsolatrendszere: közös programokban vettünk részt angliai (Woodbridge,
Poole), német (Eschweiler, Sulingen, Lüneburg), spanyol (Valencia), svéd
(Eskilstuna, Karlskoga), finn (Espoo, Nurmes), holland (Almere), francia
(Romans-sur-Isere), ír (Dublin) és cseh (Lipnik) iskolákkal a Comenius
Európai Uniós oktatási projekt keretében. A 2015. őszén indult és 2017.
őszén zárult kétéves Erasmus+ programunk célja az idegen nyelvek
tanításának hatékonyabbá tétele volt, az IKT eszközök (számítógép, tablet,
okos telefon) használatával. Iskolánk koordinálta 6 középiskola (török, olasz,
lengyel, spanyol, holland és magyar) munkáját.

Intézményünkben, valamennyi magyar nevelési-oktatási
intézményhez hasonlóan a következő kötelező óraszámokat
kell a tanulóknak teljesíteniük hetente:

Típus

6
évfolyamos
képzés

4
évfolyamos
képzés

7. évf.
8. évf.
9. évf.
10. évf.
11. évf.
12. évf.

31
31
35
36
35
35

35
36
35
35
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A 4 évfolyamos gimnáziumi osztályaink részletes
bemutatása
HALADÓ idegen nyelvi képzések
A nyelvi tagozaton tanulóknak a gimnázium elvégzése után nem
szükséges feltétlenül olyan pályát választaniuk, ahol nyelvtudásuk
jelenti a megélhetést számukra. Az egyetemek a felvételkor plusz
pontokkal ismerik el a középiskolában szerzett nyelvvizsgát illetve az
emelt szintű nyelvi érettségit, sőt 2020-tól a felsőoktatás továbbtanulási
feltételként írja elő legalább egy középfokú nyelvvizsga meglétét,
melynek megszerzését nagymértékben segítik a tanmenetbe illesztett
nyelvvizsga-felkészítő órák. Már jelenleg sem kaphat kezébe diplomát
Magyarországon senki középfokú nyelvvizsga nélkül. A nemzeti
köznevelési törvény szerint a középiskolai tanulók a nyelvi érettségi
vizsgát emelt szinten is letehetik, majd az eredménytől függően,
középfokú nyelvvizsgát is szerezhetnek. Célunk, hogy a tanulókat erre
a vizsgára vagy közép- illetve felsőfokú nyelvvizsgára készítsük fel.
Speciális angol nyelvi HALADÓ, négy évfolyamos képzés
Kód: (037 181) 0001
Ebben a csoportban haladó szintről
indítjuk az angol nyelv oktatását,
számítunk a diákok általános
iskolai előképzettségére. Az angol
nyelvi óraszám az emelt szintű
képzés
követelményeinek
megfelelően 9-10. évfolyamon heti
6 óra, 11-12. évfolyamon heti 5
óra. Második idegen nyelvként –
kisebb
heti
óraszámban
–
választhatnak a diákok 2 nyelv
közül (német, olasz).
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A tanmenetbe illesztett nyelvvizsga-előkészítő órák, illetve emelt szintű
foglalkozás keretén belül Business English szaknyelv tanítása növelik a
nyelvtanulás sikerességét.
Speciális angol nyelvi KEZDŐ, négy évfolyamos képzés
Kód: (037181) 0002
A kezdő angol nyelvi csoportba jelentkezhetnek azok a tanulók, akik
vagy nem az angol nyelvet tanulták általános iskolában, vagy csak
kevés előképzettséggel (heti 2-3 óra, nyelvtanfolyam, stb.)
rendelkeznek. Az angol nyelv az elmúlt évtizedben világnyelvvé vált,
jelentősége nemcsak a hétköznapi kommunikációban, hanem a
tudományos életben is meghatározó. A 9-10. évfolyamon heti 6 órás,
majd a 11-12. osztályban heti 5 órás képzés lehetővé teszi, hogy
tanulóink már a 11. évfolyamtól részt vegyenek a tantervbe illesztett
nyelvvizsga-előkészítő órákon, illetve emelt szintű foglalkozás keretén
belül Business English szaknyelvet tanuljanak. Így lesznek biztosan
képesek a középiskolát középfokú nyelvtudással és nyelvvizsga
bizonyítvánnyal befejezni. Második idegen nyelvként - kisebb heti
óraszámban - választhatnak 2 nyelv közül (német, olasz).

Speciális német nyelvi HALADÓ négyévfolyamos képzés
Kód: (037181) 0003
Az emelt szintű német nyelvi képzést haladó szintről indítjuk, a
tanulóktól tehát általános iskolai előképzettséget várunk. A képzés
során a 9-10. évfolyamon heti 6 órában, az utolsó két évfolyamon heti
5 órában emelt szinten fejlesztjük a diákok
nyelvtudását a közép- illetve felsőfokú
nyelvtudás megszerzésének reményével és a
tanmenetbe illesztett nyelvvizsga felkészítő órák
segítségével. A 11. évfolyamtól lehetőség nyílik
német üzleti nyelv (Geschäftsdeutsch) tanulására
is a délutáni órák keretén belül. Második idegen
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nyelvként - kisebb heti óraszámban - választhatnak 2 nyelv közül
(angol, olasz).
Régiónkban, városunkban és környékén a német nyelv ismerete a német
anyanyelvű országok közelsége, a turizmus-vendéglátásban rejlő
lehetőségek kihasználása és a külföldi munkavállalási esélyek növelése
szempontjából meghatározó. Egy világnyelv (angol) ismerete mellett
számunkra a német a legjobban hasznosítható idegen nyelv Európában.
A tagozat működtetésével az a célunk, hogy biztosítsuk a lehetőséget a
biztos nyelvtudás kialakítására azon tanulóknak, akik már az általános
iskolában elkötelezettjei voltak a német nyelvnek és kultúrának.

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Kód: (037 181) 0004
Az általános tantervű csoportot olyan
tanulóknak ajánljuk, akik még nem döntötték el,
milyen pálya iránt vonzódnak, de szeretnének
továbbtanulni egy felsőfokú intézményben vagy
érettségit követelő szakmában. A még
bizonytalan szándékú tanulók már tanulmányaik
első két évében (9-10. osztályban) a kerettantervi óraszámhoz
viszonyítva magasabb óraszámban tanulhatják az idegen nyelvet,
matematikát, az informatikát és a természettudományos tantárgyakat.
Ez az első két év a tantárgyakkal való ismerkedést szolgálja és nagyban
elősegíti a későbbi pályaorientációt. Az informatika, anyanyelvi és
idegen-nyelvi jártasság fejlesztése nélkül nem valósulhat meg a sikeres
kilépés a gimnáziumból. A 11. évfolyamtól a tanulók választhatnak két
emelt vagy középszintű foglalkozást érdeklődésüknek megfelelően,
melyek intenzív felkészítést nyújtanak az érettségire.
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Kémia emelt szintű foglalkozáson (2016)

Itt hívjuk fel valamennyi tagozatunkra jelentkező figyelmét arra, hogy
felvétel esetén a beiratkozás alkalmával minden diák esetében
tájékozódni szeretnénk arról, hogy melyik nyelvet kívánja második
idegen nyelvként tanulni.
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A 6 évfolyamos gimnáziumi osztály
részletes bemutatása
Kódszám: (037 181) 0005
A hatévfolyamos gimnáziumi képzés az
1995/96-os tanévben indult intézményünkben,
első végzős osztályunk 2001-ben hagyta el az
iskolát:
minden felsőfokú intézménybe
jelentkezett tanuló (93%) sikeresen felvételizett.
Az azóta eltelt időszakban bebizonyosodott,
hogy intézményünk egyik legsikeresebb, s
mindenképpen a legtöbb versenyeredménnyel
rendelkező osztályává nőtte ki magát a
tehetséges diákokból álló közösség.
Átgondolt előkészítő munka eredményeként alakult ki a hatéves képzés
tematikája, a célok megvalósításához szükséges segédeszközök, tankönyvek
feletti döntés. A korábbinál hosszabb képzési időszak, az intézmény személyi
és tárgyi kapacitása és a tanulói közösség motiváló hatása együtt teszik ezt a
képzési formát hatékonnyá. Mindezeket az előnyöket csak erősíti az, hogy
ezekben az osztályokban is hasznosítani tudjuk azokat az ismereteket, illetve
tárgyi feltételeket, melyeket a hagyományos képzési formák keretében
korábban is alkalmaztunk.
A 2018/2019-es tanévben induló 7. évfolyamon hangsúlyos szerepet szánunk
a kötelező érettségi tárgyaknak (magyar, történelem, matematika) és az
idegen nyelveknek. A tanulók az általános iskolában elkezdett idegen nyelv
tanulását haladó szinten folytatják. Ezen kívül csoportbontásban tanítjuk a
magyar nyelvtant, matematikát, és az informatikát. Mivel a tanulóknak a
kétszintű érettségi követelményei szerint kell érettségizniük (amely bizonyos
tárgyakból - kémia, földrajz - a 7-8. osztályos anyagot is magába foglalja),
szerencsésebbnek találjuk, ha ezt a hat évet ugyanabban az iskolában végzi
el a diák. Az érettségiztető középiskola így tudja igazán, mire építhet, mit
kérhet számon.
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A jelentkezés módja
Iskolánkba elsősorban Ajkáról illetve a város szűkebb-tágabb környezetéből
várjuk a képzési formáink iránt érdeklődő tanulókat. Felvételi vizsgát nem
tartunk, az általános iskolai eredmények (6 évfolyamos képzés: ötödik
osztály évvégi, hatodik osztály félévi; 4 évfolyamos képzés: hetedik osztály
évvégi, nyolcadik osztály félévi) alapján választunk a jelentkezők közül az
alábbi tantárgyak figyelembe vételével:

Kódszám:
0001, 0002, 0003,
0004, 0005
Magyar irodalom

X

Magyar nyelvtan

X

Történelem

X

Idegen nyelv

X

Matematika

X

Informatika

X

Biológia (0001, 0002,
0003, 0004)

X

Természetismeret (0005)

X

A felvételi eljárás során - azonos pontszám esetén - előnyben részesítjük a
szakértői véleménnyel rendelkező SNI tanulókat és a helyi diákokat. Igény
szerint kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.
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A felvételi eljárás módja
 6 évfolyamos gimnázium
Általános felvételi eljárás keretében vesszük fel a tanulókat. A
hatévfolyamos képzésre a négyévfolyamos képzéssel ellentétben nem
csak elektronikus úton jelentkezhetnek az érdeklődők. Az
iskolánkban is beszerezhető, központilag kiadott JELENTKEZÉSI LAP
kitöltésével jelzik iskolánknak, hogy itt kívánják folytatni
tanulmányaikat. A jelentkezési lapot továbbíthatja intézményünkbe
általános iskolájuk, de nálunk közvetlenül is - az általános iskola
kizárásával - kitölthetik azt. A jelentkezés határideje: 2018. február 19.
A jelentkezési lap beadásával egyidejűleg a 6 évfolyamos gimnáziumba
jelentkező tanuló szülője az iskolánkban is beszerezhető TANULÓI
ADATLAPOT tölt ki, amelyet iskolánk vagy a szülő közvetlenül elküld
a Felvételi Központ (9001 Győr, Pf. 681) címére. A nyomtatványok
kitöltésében és továbbításában készséggel segítünk. Az eredményekről
2018. április 27-ig értesítjük a tanulókat és felvétel esetén az általános
iskolájukat. A jelentkezők tanulmányi eredmény alapján kialakított
sorrendjéről ideiglenes felvételi jegyzéket teszünk közzé (iskolai
honlap!) 2018. március 14-ig.

 4 évfolyamos osztályok
Általános felvételi eljárás keretében vesszük fel a tanulókat minden 4
évfolyamos osztályunkba. A jelentkezés határideje: 2018. február 19.
A jelentkezési lapot az általános iskola továbbítja a középiskolába. Az
eredményekről 2018. április 27-ig értesítjük a tanulókat és az általános
iskolájukat. A jelentkezők tanulmányi eredmény alapján kialakított
sorrendjéről ideiglenes felvételi jegyzéket teszünk közzé (iskolai
honlap!) 2018. március 14-ig.
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Pályaválasztási kiállítás
Veszprém – Aréna

október 10-13.

Pályaválasztási kiállítás
Ajka – Gyermekek Háza

november 8.

Tantermi túra és tájékoztató a
BRÓDYBAN

december 6.

Városi idegen nyelvi vetélkedő
és tájékoztató a BRÓDYBAN

december 8.

Városi informatika verseny a
BRÓDYBAN

január

az általános iskolák rögzítik a 8.
osztályosok jelentkezését, a 6.
osztályosok kitöltik jelentkezési
lapjukat (a Bródyban is lehet!)

február 19.

a jelentkezés végső határideje

március 14.

ideiglenes felvételi jegyzék
gimnázium bejárat vagy
www.brody-ajka.sulinet.hu

április 27.

értesítés a végső döntésről
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JELENTKEZÉS

október 6-7.

TÁJÉKOZÓDÁS

FELVÉTELI KALENDÁRIUM
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