INTÉZMÉNYÜNKBEN FOLYÓ KÉPZÉSEK

A 4 évfolyamos gimnáziumi osztályaink
Emelt idegen nyelvi képzések
Intézményünkben nagy hagyományai vannak az emelt szintű angol és német
nyelvoktatásnak. A nyelvi tagozaton tanulók a gimnázium elvégzése után
nem feltétlenül választanak olyan pályát, 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. Tanulóink közel 70%-a hagyja el az iskolát C típusú középfokú
vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal, főleg angol és német nyelvből.
Minden iskolánkban oktatott nyelvből rendelkezünk a növekvő igény szerinti
szakképzett nyelvtanárokkal. Módszeresen és következetesen törekszünk
gazdag, a kétszintű érettségi vizsga követelményeihez igazodó 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, Comenius- illetve Erasmus+ pályázatokban való
részvétele.

Haladó szintű csoportjainkban (német és angol nyelv) számítunk a
diákok általános iskolai előképzettségére. 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. A tagozatos 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 (angol/német vagy olasz)
A tanmenetbe illesztett nyelvvizsga-előkészítő órák, illetve emelt szintű
foglalkozás keretén belül Business English/ Geschäftsdeutsch szaknyelv
tanítása növelik a nyelvtanulás sikerességét. Az itt tanuló diákok így lesznek
biztosan képesek a középiskolát középfokú nyelvtudással és nyelvvizsga
bizonyítvánnyal befejezni.
Az angol nyelv az elmúlt évtizedben világnyelvvé vált, jelentősége nemcsak
a hétköznapi kommunikációban, hanem a tudományos életben is
meghatározó.
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.

6 évfolyamos gimnáziumi osztályaink

A hatévfolyamos gimnáziumi képzés az 1995/96-os tanévben indult
intézményünkben, első végzős osztályunk 2001-ben hagyta el az iskolát,
melyből minden felsőfokú intézménybe jelentkezett tanuló (93%) sikeresen
felvételizett. Az azóta eltelt időszakban bebizonyosodott, hogy
intézményünk egyik legsikeresebb, s mindenképpen a legtöbb
versenyeredménnyel rendelkező képzésévé nőtte ki magát a hatévfolyamos
gimnázium.
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.
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.

Minden gimnáziumi tanulónak – 4 és 6 évfolyamos gimnazistáknak egyaránt
– 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.

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.

