Részletesebben a 06-os kódú képzésről 2014-re
(angol nyelvi előkészítőre épülő műszaki képzés)
EGY PLUSZ NÉGY ÉV A KÉPZÉSI IDŐ

Ezt az osztályt elsősorban azoknak javaslom, akik:
• Jó tanulók (4,0-est meghaladó tanulmányi átlag)
• szeretnének angol nyelvből jelentősen fejlődni
• folytatásként az iskola elektronikai vagy gépész szakmai osztályát választják
Az első (nyelvi előkészítő) tanév fő célja:
A, a haladó nyelvi csoportokban a tanév végén sikeres, középfokú nyelvvizsga angolból
B, a kezdő csoportban elsajátítani az angol nyelv alapjait olyan szinten, hogy a következő tanévek
valamelyikében legyen ebből a nyelvből sikeres nyelvvizsga.
A nyelvtanulás szempontjából tehát a követő négy év kettős célja, hogy angolból mindenkinek meglegyen a
középfokú, a jobbaknak pedig a felsőfokú nyelvvizsgájuk. E mellett az igazán elhivatottak lehetőséget kapnak a
második idegen nyelv tanulására, ha sikeres előrehozott érettségit tesznek angol nyelvből, s ezt követően
„lecserélik” azt egy másik nyelv (valószínűleg a német nyelvből fog tudni összeállni egy csoport) tanulására
Az első tanév végén elvileg lehetőség van az osztályváltásra, ahol „bármelyik” 4 éves képzés választható
folytatásként, de csak akkor, ha ott van hely. (Ez leggyakrabban cserével szokott megoldódni.)
A következő négy évre választott irányról az első tanévben, február végéig kell majd dönteni. Az egyes szakokra
vonatkozó órafelosztási tervek a 11-es, 12-es, 13-as és 14-es kódoknál leírtaknál találhatóak meg.
A bejutás a hozott (100)+központi felvételi (150) pontok alapján dől majd el.
(Tehát nincs szóbeli felvételi!)
(Az alábbi táblázat csak tájékoztató jellegű, a törvényi előírások és egyéb hivatalos dokumentumok változásai
miatt módosulhat!)
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Várható bejutási ponthatár (csak tájékoztató jellegű): 240 pont
Ez egy 4,5-ös tanulmányi eredmény mellett kb. 75%-os felvételi teljesítményt jelent, ami néhány hetes intenzív
felkészülés mellett egy jó tanulónak könnyen teljesíthető!
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