Részletesebben a 2080-as és 2090-es kódú képzésekről 2018-ra
angol haladó – német kezdő, nyelvi előkészítőre épülő gépészeti (2080) vagy elektronikai (2090)
szakgimnáziumi folytatású képzés
EGY PLUSZ NÉGY ÉV A KÉPZÉSI IDŐ
Ezt az osztályt elsősorban azoknak javaslom, akik:
 Jó tanulók (4,0-est elérő tanulmányi átlag)
 szeretnének angol nyelvből egy éven belül eljutni a nyelvvizsgáig
 a német pedig szeretnék öt évig tanulni, kezdő szintről indítva
 folytatásként az iskola elektronikai (2090-es kódon) vagy gépész (2080-as kódon) szakmai osztályát választják
 angol nyelvből lesz szóbeli felvételi
Az első (nyelvi előkészítő) tanév fő céljai:
Angol nyelvből a tanév végén sikeres, középfokú nyelvvizsga
A nyelvtanulás szempontjából a következő négy év kettős célja, hogy mindenkinek meglegyen a középfokú, a
jobbaknak pedig a felsőfokú nyelvvizsgájuk legalább az egyik nyelvből.
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 megfelelő kódoknál találhatóak meg.
A bejutás a hozott (100)+központi felvételi (150) és a szóbelin szerezhető (50) pontok alapján dől majd el.
A KIVÁLASZTOTT NYELVBŐL (HALADÓ SZINT) SZÓBELIZNI KELL!
Szóbelire csak azokat hívjuk be, akiknek az addigi pontszáma eléri a 180-at. Akinél ez nem teljesül, az a
tanuló ezen kódokra nem juthat be.
(Az alábbi táblázat csak tájékoztató jellegű, a törvényi előírások és egyéb hivatalos dokumentumok változásai
miatt módosulhat!)
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A folytatás szerinti képzés óraszámai a 2150-es és 2130-as kódoknál leírtaknál olvasható.
A diákok a nyelvi előkészítő végeztével lezárják az angol nyelv tanulását és folytatásként órarendileg már
csak németet fognak tanulni. Azért magasabb az angol órák száma, hogy megnöveljük az esélyét a tanév végi
sikeres nyelvvizsgának. Akinek esetleg nem sikerülne ez, annak a következő két évben is biztosítunk angolból
vizsgafelkészítő órákat délutánonként a szakköri keret terhére.
Várható bejutási ponthatár (csak tájékoztató jellegű): 210 pont
Ez egy 4,2-es tanulmányi eredmény mellett kb. 63%-os felvételi teljesítményt jelent, ami néhány hetes intenzív
felkészülés mellett egy jó tanulónak könnyen teljesíthető!
Fábián Gábor
igazgató

