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Emelt angol nyelvi képzés 

 

Intézményünkben nagy hagyományai vannak az emelt szintű angol 

nyelvoktatásnak. A nyelvi tagozaton tanulók a gimnázium elvégzése után nem 

feltétlenül választanak olyan pályát, ahol nyelvtudásuk jelenti a megélhetést 

számukra. A legtöbb egyetem a felvételkor plusz pontokkal ismeri el a 

középiskolában szerzett nyelvvizsgát illetve az emelt szintű nyelvi érettségit, 

melyek sikeres teljesítését nagymértékben segítik a tanmenetbe illesztett 

nyelvvizsga-felkészítő órák. A nemzeti köznevelési törvény szerint a középiskolai 

tanulók a nyelvi érettségi vizsgát emelt szinten is letehetik, majd az eredménytől 

függően, középfokú nyelvvizsgát is szerezhetnek. Célunk, hogy a tanulókat erre 

a vizsgára vagy közép- illetve felsőfokú nyelvvizsgára készítsük fel. Tanulóink 

közel 70%-a hagyja el az iskolát C típusú középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga 

bizonyítvánnyal angol, illetve német nyelvből. 

Mindkét iskolánkban oktatott nyelvből szakképzett nyelvtanárokkal 

rendelkezünk. Módszeresen és következetesen törekszünk gazdag, a kétszintű 

érettségi vizsga követelményeihez igazodó szakkönyvtár kialakítására.



A tanulók idegen nyelvi jártasságát gazdagítja iskolánk kiterjedt 

kapcsolatrendszere, Erasmus+ pályázatokban való részvétele. 

 A speciális angol nyelvi képzésre jelentkező tanulóink kezdő, illetve haladó 

szinten tanulhatják az angol nyelvet. A nyelvi csoportokat az általános iskolai 

előtanulmányok és a szeptemberi szintfelmérés alapján alakítjuk ki. A tagozatos 

nyelvi óraszám az emelt szintű képzés követelményeinek megfelelően 9-10. 

évfolyamon heti 5 óra, 11-12. évfolyamon heti 6 óra. Második idegen nyelvként 

– heti 3 órában – a német nyelvet tanulhatják a diákok. Ebből a nyelvből is 

törekszünk kezdő, illetve haladó csoport indítására az általános iskolai 

előtanulmányok függvényében. 

Az érdeklődő tanulók jelentkezhetnek informatika tehetséggondozásra, 

melynek keretében heti két órában lego robot programozást, illetve 

különböző programnyelveken való kódolást tanulhatnak. Megfelelő számú 

jelentkező esetén ez a csoport a délelőtti órákban is külön tanulhatja a 

digitális kultúrát. Ezt a kezdeményezésünket a Pannon Egyetem Műszaki 

Informatikai Kara is támogatja.  
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A hatévfolyamos gimnáziumi képzés intézményünk legsikeresebb, legtöbb 

versenyeredménnyel rendelkező képzése. Az itt végző tanulók átlag 90%-a 

sikeresen felvételizik a felsőoktatásba. 

A hosszabb képzési időszak, az intézmény személyi és tárgyi kapacitása és a 

tanulói közösség motiváló hatása együtt teszik ezt a képzési formát hatékonnyá. 

Hangsúlyos szerepet szánunk a kötelező érettségi tárgyaknak (magyar, 

történelem, matematika), az idegen nyelveknek és a digitális kultúrának. A 

tanulók az általános iskolában elkezdett idegen nyelv (angol vagy német) 

tanulását haladó szinten folytatják. Ezen kívül lehetőség szerint csoportbontásban 



tanítjuk a matematikát és a digitális kultúrát. Mivel a tanulóknak a kétszintű 

érettségi követelményei szerint kell érettségizniük, amely bizonyos tárgyakból 

(kémia, földrajz) a 7-8. osztályos anyagot is magába foglalja, szerencsésebbnek 

találjuk, ha ezt a hat évet ugyanabban az iskolában végzi el a diák. 

 

A 11. és 12. évfolyamon mindegyik gimnáziumi csoportban hetente 2x2-3 órát 

maguk választanak a tanulók a továbbtanulási szándékuknak megfelelő 

tantárgyakból. Ezzel biztosítjuk az emelt szintű érettségire való sikeres 

felkészülést. Az emelt szintű felkészítők mellett választhatnak a tanulók 

középszintű érettségi felkészítő foglalkozásokat, vagy gazdasági ismeretek 

fakultációt is. 

A tanórai és tanórán kívüli felkészítő munka és a tanulói ambíció 

eredményeképpen érettségi után tanulóink kb. 75%-a bekerül valamely egyetemre 

vagy főiskolára. 

 

 

                                         


