Felvételi tájékoztató

EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM

Az általános tagozat alapfeladata, hogy felkészítse tanulóinkat a
középszintű és emelt szintű érettségire. Ebben a képzési formában elég, ha a
11. évfolyamra döntitek el, hogy milyen irányban szeretnétek továbbtanulni,
hiszen a szabadon választott fakultációs órák bármelyike nyitva áll előttetek.
Az első két év folyamán tanácsokat kapnak a
diákok ahhoz, hogy melyik pályát válasszák a
későbbiekben. 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.
Bizonyára tudod, hogy a felsőoktatási képzésekre való bejutásnak, és a diploma
megszerzésének alapfeltétele a középfokú B2 nyelvvizsga megszerzése.

 Az érettségi után a felsőoktatásba készülsz?
 Még nincs határozott pályaválasztási
elképzelésed?
 Szeretnél a középiskolai évek alatt nyelvvizsgát
szerezni?
 Élményekben gazdag középiskolai évekre vágysz?
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Iskolánk általános tagozata az első idegen nyelvből emelt óraszámú képzést
kínál. Heti öt órában folytathatjátok az angol vagy a német nyelv tanulását a
12. évfolyam végéig. A magas óraszám biztosítja, hogy a motivált tanulók
középfokú B2 nyelvvizsgát tehessenek. Német, lengyel és francia
cserekapcsolatunknál is az angol és a német nyelv a közvetítő nyelv.
Minden tanulónak biztosítunk a 11-12. évfolyamon szabadon választható
fakultációs tárgyakat.
Az emelt szintű érettségihez az alábbi tárgyakat választhatják a tanulók:
magyar nyelv és irodalom,
történelem,
matematika,
biológia,
kémia,
fizika,
angol nyelv,
német nyelv.
A középszintű érettségi vizsgára az alábbi tárgyakból készülhetnek a tanulók:
magyar nyelv és irodalom,
történelem,
angol nyelv,
német nyelv,
olasz nyelv,
francia nyelv
matematika,
biológia,
kémia,
fizika,
földrajz
ének-zene
informatika,
testnevelés
rajz és vizuális kultúra,
A tanulás mellett iskolai hagyományaink és a
gazdag diákélet biztosítani fogja számotokra az élménydús középiskolai éveket.

