AZ ÖT ÉVFOLYAMOS
NYEK
Nemcsak a nyelvvizsga a cél, hanem az igazi nyelvtudás, a kultúra és
a nyitottság elsajátítása.

Előkészítő év: 9.NY
TANTÁRGYAK:
I. idegen nyelv ( csak angol vagy német)
II. idegen nyelv ( francia, olasz, spanyol)
Digitális kultúra
Matematika
Nyelvi kultúra
Testnevelés
Célunk:
Az I. idegen nyelv intenzív tanulása
A II. idegen nyelv megalapozása
Az alaptárgyak szinten tartása
A szövegértés fejlesztése
A digitális kompetenciák fejlesztése

HETI ÓRASZÁMOK
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Miért jó a 9.NY előkészítő év?
Fókuszban az angol
Egy tanév alatt

és a német nyelv.

510 angol / német óra látványos fejlődéssel.

Három tanár teamben tanítja az első I. nyelvet.
Az I. idegen nyelvi órák egy részében
tanítunk.

célnyelvi civilizációt

Minden tantárgyból csoportbontást biztosítunk.
Tanév végén fejlődést mérő belső

vizsgát szervezünk az I. nyelvből.

Saját kidolgozott módszerünkkel felmérjük a diákok tanulási

képességeit.
Fejlesztjük személyiségüket és tanulásmódszertani tanácsokat
adunk.

Óraszámok és mérföldkövek a 9.C-től a 12.C-ig
12.C
I.nyelv 4 óra
II. nyelv 5 óra
ÉRETTSÉGI
11.C
I. nyelv 4 óra
II. nyelv 5 óra
Természettudomány komplex tantárgy
Belső vizsga: Magyar irodalom és nyelvtan (félévkor)
10.C
I.nyelv 5 óra
II .nyelv 3 óra
EVI – Etikus Vállalkozói ismeretek 2 óra
Belső vizsga: I. és II. nyelv, Történelem (év végén)
Fakultáció választás: maximum 2 tantárgyból emelt érettségire való felkészülés
9.C
I.nyelv 5 óra
II. nyelv 3 óra
Egyéb tantárgyak visszaépülése

Pedagógiai program 56. oldal

Tehetséggondozás 1.
Házi programokkal:
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Méhecskéről elnevezett, kétfordulós, játékos angol nyelvi verseny, iskolánk saját szervezésében a
7-8. és 9-10. évfolyam részvételével
Ezen a versenyen mindenki jól érzi magát!
Mióta tartjuk? 2005
Milyen nyelven? Angol
Milyen formában? 3 fős csoportokban, kb 40-60 diák részvételével
Mi a célja? Motiváció fejlesztése; Közösségformálás; Angol nyelvi tudás bővítése; Témák iránti
nyitottság, érdeklődés kialakítása
Nyelvek Karácsonya
Egy napos karácsonyi nyelvi börze az aulában fejtörőkkel, kvízekkel, karácsonyi finomságokkal,
énekkel és zenével idegen nyelven
Ezen a programon mindenki jól érzi magát 
Mióta tartjuk? 2010
Milyen nyelven? Minden, az iskolánkban tanulható nyelven
Milyen formában? Órák közötti szünetekben és órák után
Mi a célja? Nyelvi készségek, kulturális nyitottság
fejlesztése, II. nyelv választása ( 8. évfolyam)

Tehetséggondozás 2.
Versenyfelkészítéssel
A versenyfelkészítés a tanórákba beépítve valamint külön személyre szabott egyéni vagy
kiscsoportos felkészítéssel történik.
■ OATV: Országos Angol Tanulmányi Verseny (7-8. évfolyam)
■ Országos Angol Verseny – Barcs (9-10. évfolyam)
■ OKTV : Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (minden tantárgyból)
Cserekapcsolatokkal
Rendszeresen szervezünk diákcseréket, mert hisszük, hogy a saját élményű és informális
tanulással a nyelvtanulási motiváció növelhető.
Sikeres projektjeink:
Comenius és Erasmus projektek:
Europe in Motion és Made in Europe ( Németország, Hollandia, Lengyelország,
Törökország)
Külföldi utazással
Érdeklődéstől függően rendszeresen szervezünk külföldi tanulmányi utakat.
■ Anglia
■ Németország
■ Olaszország
■ Franciaország
■ Spanyolország

Módszereink
Az I. és II. idegen nyelvi munkaközösségeink innovatív módszerekkel
segítik a képzésben résztvevők készségeinek fejlesztését.
■

Kooperatív módszerek

■

Projekt módszer

■

Fordított osztályterem

■

Játékosítás

■

Pozitív pedagógia és mindfulness

■

Forgószínpad módszer

Tanáraink a nyelvi kompetenciák fejlesztése mellett nagy hangsúlyt
helyeznek a 21. századi kompetenciák fejlesztésére: tanulói autonómia,
kommunikáció, kollaboráció, kreativitás és kritikai gondolkodás.
A munkaközösségek digitális fejlesztési tervvel rendelkeznek.

I. nyelv: ANGOL
■ Az 5 év alatt összesen 1106 óra
■ Korszerű tankönyvcsaládból, csoportra
szabva, kiegészítő könyvekkel

■ OKTV-felkészítés
■ Nyelvvizsgák (Cambridge - CFE, Cambridge –
CAE, IELTS; Origó, BME, Euro)

■ Próbanyelvvizsga-lehetőség
■ Cserekapcsolatok
■ Nemzetközi projektek

■ Kirándulás Angliába

I. nyelv: NÉMET










Az 5 év alatt összesen: 1106 óra
Az Aspekte Junior B1-C1 3 kötetes tankönyvcsaláddal
elérhető a C1 nyelvi szint
Nyelvvizsga felkészítés (Goethe, Osztrák Intézet, BME,
ECL, TELC B2 és C1 szintre)
10. Évfolyam végére a diákok elérik a B2 szintet

Cserekapcsolat a mosbachi Auguste
Pattberg gimnáziummal
85%-os emelt szintű érettségi átlag

Választható II. nyelv: SPANYOL
■ 5 év alatt összesen 654 óra
■

3évig heti 3, majd 2 évig heti 5 óra nyelvtanulás

■ belső vizsga (szóbeli állami nyelvvizsga és érettségi
idegen nyelv vizsgák mintájára A2-B1 szinten, az első
három év anyagából "vizsgajegy kimenettel")
■ spanyolos programok
Cervantes Intézet látogatása

egyéb nyelvi es kulturális programok
■ állami próbanyelvvizsga 12. évfolyamon
■ Nyelvvizsgára, OKTV-re való folyamatos felkészítés

■ A tavalyi tanévben iskolánk 12C osztályos tanulója

első

helyezést ért el a spanyol nyelvi OKTV-n

Választható II. nyelv : FRANCIA
■ 5 év alatt összesen 654 óra
■ Francia nyelvi lektor tanít két éven keresztül
■ Francia nyelvi házi verseny

Bien lire - bien dire
■ Francia filmklub
■ Francia cserekapcsolat

■ Nyelvvizsgára való felkészülés
■ OKTV-felkészülés

Választható II. nyelv : OLASZ
■ 5 év alatt összesen 654 óra
■ Olasz testvérkapcsolatok
Liceo Statale "Giorgio de Chirico" di Torre Annunziata és
Liceo ”Nobel” di Torre del Greco
■ Kislétszámú csoport, ideális haladási tempó
■ Emelt érettségire való felkészülés

Nyelvvizsga-eredmények 2021.

Nyelvi érettségi eredmények

Külföldi programok
és partnerek
Erasmus és egyéb cserekapcsolatok
Hollandia
Németország
Olaszország
Lengyelország

Törökország
Finnország
Spanyolország

Mire jó az 5 éves képzési profil?
■ Az idegennyelv-tudás alapvető elvárás a 21. századi munkahelyeken;
■ Használható, alapos nyelvtudás megszerzésére van a diákoknak
lehetősége;
■ Az emelt óraszámú nyelvi képzés sok lehetőséget biztosít az egész
életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek fejlesztésére;
■ Az Etikus vállalkozói ismeretek tantárgy többletet ad a kompetenciafejlesztésben;
■ Az ötéves képzés mélyebb közösségépítésre ad lehetőséget;
■ Órarendbe ágyazott emelt nyelvi képzés mellett szabadon választható
tárgyakat tanulhatnak a diákok emelt szinten;
■ A diákok a képzés végén magabiztosabban vizsgáznak és döntenek a
jövőjüket illetően;
■ A felsőoktatásba való jelentkezés és felvétel széles spektrumot mutat;

Legyél te is C-s a Rákócziban!

