Felvételi tájékoztató

EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM

Az Egri Dobó István Gimnázium tantestülete nagy tapasztalattal rendelkezik a
kisgimnazisták nevelése terén. Valljuk, hogy a diákok számára nem csupán a
tananyag alapos és magas szintű elsajátítása fontos, hanem a barátságos,
humánus légkör, a biztonságot nyújtó, gyermekközpontú környezet is
szükséges a megfelelő szellemi és lelki fejlődéshez.
Olyan képzést kívánunk nyújtani a dobós
kisgimnazistáknak, mely lehetővé teszi, s egyben
stabilan meg is alapozza a továbbtanulásukat
bármely szakirányban. A tanulás hatékonyságának növelése érdekében csoportbontást
alkalmazunk több tantárgyból.

 Kisgimnazista szeretnél lenni a 6. osztály után?
 Szeretnél a középiskolai évek alatt nyelvvizsgát
szerezni?
 Az érettségi után a felsőoktatásba készülsz?
 Élményekben gazdag középiskolai évekre vágysz?

Válaszd a DOBÓ

HATOSZTÁLYOS TEHETSÉGGONDOZÓ
TAGOZATÁT!
tagozatkód: 1021
Intézmény neve:
Intézmény kódja:
Telephely kódja:
Intézmény címe:
Intézmény telefonszáma:
Intézmény honlapja:
Intézmény e-mail címe:

Egri Dobó István Gimnázium
031599
001
Eger, Széchenyi u. 19.
36/312-717
www.dobo-eger.sulinet.hu
titkar@dobo-eger.sulinet.hu

Felkészítjük tanulóinkat a középszintű és az
emelt szintű érettségire. Ebben a képzési
formában elég, ha a 11. évfolyamra döntik el a
tanulók, hogy milyen irányban szeretnének továbbtanulni, hiszen a szabadon
választott fakultációs órák bármelyike nyitva áll előttük.
A képzés során emelt óraszámú oktatást biztosítunk a matematika, a
magyar nyelv és irodalom, illetve az angol mint első idegen nyelv és a
második idegen nyelvi órákon, ami lehet német, olasz vagy kínai nyelv.
Minden tantárgy oktatásához a hagyományos taneszközök mellett rendelkezünk
korszerű digitális segédeszközökkel is, melyek alkalmazása megkönnyíti a
tanulást. Tantárgyuk tanítása iránt elkötelezett, felkészült tanáraink szívesen
próbálnak ki és alkalmaznak új pedagógiai módszereket, eszközöket. A hat
évfolyamos képzésben tanuló diákjaink sikeresen szerepelnek tanulmányi
versenyeken, a kompetenciaméréseken pedig jóval az országos átlag fölött
teljesítenek.
A felsőoktatási képzésekre való bejutásnak és a diploma megszerzésének
alapfeltétele a középfokú B2 nyelvvizsga letétele. Az emelt óraszámú nyelvi
képzés biztosítja, hogy a tanulók érettségi előtt
középfokú
B2,
vagy
felsőfokú
C1
nyelvvizsgát tehessenek. A motivált tanulók 2.
nyelvből is eljuthatnak az érettségi előtt a B2-es
szintig. Intézményünkben letehető német
nyelvből az ún. DSD nyelvvizsga.
A tanulás mellett iskolai hagyományaink és a
gazdag diákélet biztosítani fogja a tanulók
számára az élménydús középiskolai éveket.
Keressék honlapunkon az iskolánkat bemutató filmjeinket!

