Részletesebben a 2010-es kódú képzésről 2018-ra
(angol haladó-német kezdő, nyelvi előkészítőre épülő gimnáziumi képzés)
EGY PLUSZ NÉGY ÉV A KÉPZÉSI IDŐ
Ezt az osztályt elsősorban azoknak javaslom, akik:
 Jó tanulók (4,0-est meghaladó tanulmányi átlag)
 jók angolból
 több nyelvet szeretnének elsajátítani
 a középiskola után mindenképpen tovább akarnak tanulni
 inkább humán érdeklődésűek
Az első tanévre két fő cél került kitűzésre:
1, elsajátítani a német nyelv alapjait.
2, sikeres, „C” típusú középfokú nyelvvizsga angolból
Ezt követő négy év főbb céljai:
 angol nyelvből eljutni a felsőfokú, németből pedig legalább a középfokú nyelvvizsgáig
 a kiválasztott tantárgyakból felkészülni az emelt szintű érettségire
 harmadik nyelv tanulásának biztosítása
 TOVÁBBTANULÁS
A nálunk eltöltött öt év alatt angolból és németből is a nyelvi órák száma megközelíti majd az 1000-et. Ezek
kiegészülve a kiváló nyelvtanárainkkal és persze a motivált diákok szorgalmával, garantált a kitűzött célok
elérése.
Aki a 10. évfolyam végén az egyik nyelvből teljesíti a nyelvvizsgát és az előrehozott érettségit is, az ennek
leadása mellett választhat harmadik idegen nyelvet: francia, spanyol, orosz a jelenlegi kínálatunk.
Az első tanév végén elvileg lehetőség van az osztályváltásra, s tulajdonképpen „bármelyik” 4 éves képzés
választható folytatásként, de csak akkor, ha ott van hely. (Ez leggyakrabban cserével szokott megoldódni.) A
következő négy évre vonatkozó, gimnáziumi típus órafelosztási terve a 2210-es kódnál olvasható.
A bejutás a hozott (100)+központi felvételi (150)+nyelvi szóbeli (50) pontok alapján dől majd el.
(Az alábbi táblázat csak tájékoztató jellegű, a törvényi előírások és egyéb hivatalos dokumentumok változásai
miatt módosulhat!)
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Az egyéb, nem előkészítő osztályhoz tartozó órafelosztás a lehetséges folytatástól függően más és más, melyek a
megfelelő kódok mentén megtekinthetők.
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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