
BEMUTATKOZIK A HÉT 
ÉVFOLYAMOS

TEHETSÉGGONDOZÓ KÉPZÉS

Ahol a tehetség találkozik a kitartással, ott a határ

a csillagos ég



Előkészítő év: 7.NY 
TANTÁRGYAK:

Angol nyelv 

Anyanyelvi kultúra

Digitális kultúra 

Matematika

Nyelvi logika

Testnevelés 

Célunk: 

Az angol nyelv intenzív tanulása

Az alaptárgyak (magyar nyelv és

irodalom és a matematika) szinten

tartása

A szövegértés fejlesztése

A digitális kompetenciák fejlesztése



Miért jó a 7.NY előkészítő év?  
Fókuszban az angol nyelv: egy tanév alatt 544 angolóra, ami garantálja a látványos 

fejlődést.

Három tanár teamben tanítja az angol nyelvet.

Az angolórák keretében heti 3 órában célnyelvi civilizációt  tanítunk. 

Minden tantárgyból csoportbontást biztosítunk. 

Tanév végén fejlődést mérő belső vizsgát szervezünk angol nyelvből. 

Saját kidolgozott módszerünkkel felmérjük a diákok tanulási képességeit. 

Fejlesztjük személyiségüket és tanulásmódszertani tanácsokat adunk. 

A nyelvi logika a latin nyelvvel  megalapozza a II. idegen nyelv tanulását és segít a 

klasszikus műveltség megszerzésében. Lehetőséget kínálunk a latin nyelv  folytatására és 

versenyfelkészülésre. 



Óraszámok és mérföldkövek a 7.T-től a 12.T-ig

12.T

I.nyelv 4 óra

II. nyelv 5 óra 

ÉRETTSÉGI

11.T

I. nyelv 4 óra 

II. nyelv 5 óra 

Természettudomány komplex tantárgy 2 óra

Belső vizsga: magyar nyelv és irodalom 

(félévkor)

10.T

I.nyelv 5 óra

II .nyelv 3 óra

EVI – Etikus Vállalkozói ismeretek 2 óra

Belső vizsga: I. és II. nyelv, történelem (év végén)

Fakultációválasztás:  a következő évtől maximum 2 

tantárgyból emelt érettségire való felkészítő órát lehet 

választani 

9.T

I.nyelv 5 óra 

II. nyelv 3 óra 

7.T

I.nyelv 5 óra 

Egyéb tantárgyak  visszatérése

8.T

I.nyelv 5 óra 

II. nyelv 3 óra

Belső vizsga: magyar nyelv és irodalom, 

angol, matematika (év végén) 



Tehetséggondozás 1. 
Intézményen belüli programokkal: 

S_ P_ E _ L _ L_ I _ N _ G    B_ E _E  

Méhecskéről elnevezett, kétfordulós, játékos, angol nyelvi verseny, 

iskolánk saját szervezésében a 7-8. és 9-10. évfolyam részvételével 

Mi a célja? A motiváció  növelése; 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

Mi a célja? A nyelvi készségek, a kulturális nyitottság fejlesztése, II. nyelv 

választása (A 8. évfolyamosoknak)

Intézményi Tehetség Munkacsoport 

Mottó: mindenkiben ott rejlik a tehetség, csak elő kell csalogatni!

Célunk: támogatni és megragadni minden alkalmat, hogy a diákok mind a 

tantárgyakhoz köthető tudásukban, mind az egyéb képességeikben 

fejlődhessenek és bizonyíthassanak.

Mindez a tanórán, versenyen, iskolán kívüli változatos programokon, 

hangsúlyt fektetve az egészséges önismeretre és a kihívások szeretetére.



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 és külföldi utazással

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)

Érdeklődéstől függően rendszeresen szervezünk külföldi 
tanulmányi utakat (Anglia, Németország, Olaszország, 
Franciaország, Spanyolország, USA)

Pályaorientáció erősítésével

A kezdetektől fogva személyiségfejlesztéssel, pályaorientációs 
programokkal segítjük a diákok pályaválasztását. 



Versenyeredmények 2021.
OKTV
A tavalyi tanévben iskolánk a 10. helyen végzett a budapesti 
iskolák között.
Összesen 11 diák jutott be az OKTV döntőjébe, többen a T-s  
osztályok diákjai. (magyar nyelvtan és irodalom,  angol nyelv, latin 
nyelv, történelem) 

OATV
A 2020/2021-es tanévben iskolánk diákja nyerte a OATV döntőjét.

SPORT
A tehetséggondozó osztályok diákjai kimagasló 
sporteredményekkel is rendelkeznek.

Egyéb versenyek
Országos Szótárverseny 2. hely.
Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny
Arany János balladamondó verseny
Bolyai János Anyanyelvi csapatverseny
Szép magyar beszéd verseny
Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny 



Módszereink

Az I. és II. idegen nyelvi munkaközösségeink innovatív módszerekkel segítik a 
képzésben résztvevők készségeinek fejlődését. 

■ Kooperatív módszerek 

■ Projektmódszer

■ Fordított osztályterem 

■ Játékosítás

■ Pozitív pedagógia és mindfulness

■ Forgószínpadmódszer

Tanáraink a nyelvi kompetenciák fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektetnek a 
21. századi kompetenciák fejlesztésére: tanulói autonómia, kommunikáció, 
kollaboráció, kreativitás és kritikai gondolkodás. 

A munkaközösségek digitális fejlesztési tervvel rendelkeznek, azt követik 
minden tanévben.



I. nyelv:
ANGOL 

■ Az 7 év alatt összesen    1480         angolóra 

■ Az angol nyelv oktatása korszerű 
tankönyvcsaládból, csoportra szabva, és 
kiegészítő anyagokkal történik

■ OKTV-felkészítés

■ Nyelvvizsgák (Cambridge - CFE, Cambridge 
– CAE, IELTS; Origo, BME, Euroexam) 

■ Próbanyelvvizsga-lehetőség

■ Cserekapcsolatok (Erasmus) 

■ Nemzetközi projektek (UNICEF, UNESCO)



Választható II. nyelv:
NÉMET 

 Az 5 év alatt összesen 654 óra

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

 Nyelvvizsga felkészítés (Goethe, Osztrák Intézet, BME, 
ECL, TELC B2 és C1 szintre)

 A kitartó és szorgalmas diákok nyelvvizsgát tesznek

 Cserekapcsolat 
a mosbachi Auguste Pattberg gimnáziummal



Választható II. nyelv:
SPANYOL

■ 5 év alatt összesen 654 óra

■ 3 évig 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 meglátogatása

egyéb nyelvi es kulturális programok

■ állami próbanyelvvizsga 12. évfolyamon

■ Nyelvvizsgára, OKTV-re való folyamatos felkészítés 



Választható II. nyelv:
FRANCIA

■ 5 év alatt összesen 654 óra

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

■ Francia nyelvi lektor tanít két éven keresztül

■ Francia nyelvi háziverseny 

Bien lire - bien dire

■ Francia filmklub 

■ Francia cserekapcsolat 

■ Nyelvvizsgára való felkészülés

■ OKTV-felkészülés



Választható II. nyelv:
OLASZ

■ 5 év alatt összesen 654 óra

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

■ Olasz testvérkapcsolatok

Liceo Statale "Giorgio de Chirico" di 
Torre Annunziata és Liceo ”Nobel” di Torre
del Greco

■ Kis létszámú csoport, ideális haladási tempó

■ Emelt érettségire való felkészülés



Nyelvvizsga-eredmények 2020. 



A T osztályok nyelvi érettségi eredményei 



Mire jó a 7 éves képzési profil? 
■ A diákoknak használható, alapos nyelvtudás megszerzésére van 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 kompetencia-fejlesztésben, ami 
támogatja a diákok egész életen át tartó tanulását;

■ Az ide jelentkező diákok számára valóban érték a tudás;

■ Magyarországon összesen három iskolában van ilyen képzés;

■ A 7 éves képzés sok lehetőséget ad a tehetség kibontakoztatására; 

■ Órarendbe ágyazott emelt nyelvi képzés mellett más tantárgyakból is felkészülhetnek az 
emelt szintű érettségire;

■ A diákok a képzés végén magabiztosabban vizsgáznak és érettebben döntenek a jövőjüket 
illetően;

■ A felsőoktatásba való jelentkezés és felvétel széles spektrumot mutat.



A felsőoktatásba való jelentkezés spektruma



2022-ben indítjuk tizedik 
tehetséggondozó osztályunkat.
Legyél te is T-s a Rákócziban!  


