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 Érdekelnek az idegen nyelvek?
 Az érettségi után a felsőoktatásba készülsz?
 Szeretnél a középiskolai évek alatt két nyelvvizsgát
szerezni?
 Élményekben gazdag középiskolai évekre vágysz?
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Ha terveid között szerepel az, hogy felsőoktatási intézményben szeretnél diplomát
kapni, akkor bizonyára tudod, hogy a felsőoktatási képzésekre való bejutásnak és a
diploma megszerzésének alapfeltétele a középfokú B2 nyelvvizsga megszerzése.
Iskolánk nyelvi tagozata két idegen nyelvből
biztosítja az emelt óraszámú képzést a
nyelvvizsgára
való
felkészüléshez.
A
tagozaton az első idegen nyelv az angol.
Nyelvi tagozatunk képzésén heti öt órában
folytathatjátok angol nyelvi tanulmányaitokat
válogatott nyelvi csoportokban a 12. évfolyam
végéig. A magas óraszám biztosítja, hogy
középfokú B2 vagy akár felsőfokú C1
nyelvvizsgát
tehessetek.
Tanulóink
a
középszintű érettségi vizsgát is kiváló eredménnyel teszik le, és helyt állnak az
emelt szintű érettségin is. A tagozatos tanulók gyakran már a 10. vagy 11.
évfolyamon sikeres előrehozott érettségit tesznek.
Ezen kívül a nyelvi tagozat biztosítja a második
idegen nyelv emelt szintű oktatását is.
Választhatjátok az olasz vagy a német nyelvet is.
A heti ötórás képzésben a motivált tanulók 2.
nyelvből is eljuthatnak az érettségiig és a B2-es
szintig. Intézményünkben letehető német nyelvből
az ún. DSD nyelvvizsga.
A sikeres nyelvtanulást digitális tananyagok
segítik. Elsősorban az írásbeli és szóbeli
kommunkációra fókuszálunk.
Német, lengyel és francia cserekapcsolatunknál
is használhatod az angol nyelvet közvetítő
nyelvként.
Iskolánkban a nyelvi munkaközösségek tanárai rendszeresen szerveznek olyan
programokat, amelyek kapcsolódnak az angolszász, a német és az olasz kultúra
szélesebb körű megismeréséhez. Ilyenek például az országismereti vetélkedők, a
prezentációs, a szépkiejtési és a fordítási versenyek. Németből iskolai nyári
tábort is szervezünk.
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.

