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A 2019/2020-as tanévre hirdetett tanulmányi területek és kódjaik:
 4 évfolyamos német nemzetiségi gimnáziumi képzés

0001

(nemzetiségi nyelvoktató nevelés-oktatás)
Emelt óraszámban oktatjuk a német nyelvet.
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a német nyelv
mellett az angol nyelv. 2019/2020-as tanévtől
változtatunk a képzési kínálatunkon! A nemzetiségi
kétnyelvű képzés helyett a nemzetiségi nyelvoktató
nevelés-oktatást alkalmazzuk. A nyelvórák és a
nemzetiségi népismeret kivételével az összes többi
tantárgy képzése magyar nyelven történik.

 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés

0002

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelvek a német
nyelv és az angol nyelv.

 4 évfolyamos általános gimnáziumi képzés
A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű (egyéb
pszichés fejlődési zavarral küzdő, mozgásszervi
fogyatékos,
beszédfogyatékos,
hallássérült)
és
beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek.
Oktatott idegen nyelvek: az angol nyelv és a német nyelv.

0003

Gimnáziumunkba és kollégiumunkba olyan fiatalokat várunk, akik
nyitottak az új oktatási formákra, szeretnének helyben nyelvvizsgát
szerezni, külföldi kapcsolatokat kialakítani, segítséget szeretnének tanulási
problémáikban, illetve szívesen bekapcsolódnak sporttevékenységekbe.

A felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi
eredmények alapján döntünk.
 A 4 évfolyamos német nemzetiségi nyelvoktató gimnáziumi képzésre
(0001) valamint a 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi
képzésre (0002) jelentkezők rangsorolása a 7. évfolyam év végi, illetve
a 8. évfolyam félévi tanulmányi eredmény átlaga alapján történik.
 A 4 évfolyamos általános gimnáziumi képzésre (0003) jelentkezők
rangsorolása a 7. évfolyam év végi, illetve a 8. évfolyam félévi
tanulmányi eredmény átlaga valamint a pedagógiai szakszolgálat által
kiadott szakvélemény alapján történik.
Az átlagszámításkor az alábbi tantárgyakat vesszük figyelembe: magyar
irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika,
kémia, biológia.

Nyílt napok:
2018. 11. 10. (szombat) 8 00- 1130 (óralátogatási lehetőséggel)
2018. 11. 24. (szombat) 8 00- 1130 (óralátogatási lehetőséggel)
2018. 12. 15. (szombat) 8 00- 1130

Valamennyi képzési formában az utolsó két évfolyamon emelt szinten
biztosítjuk a továbbtanulásra való felkészülést a következő tantárgyakból:
magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia,
informatika.
A tanórán kívüli lehetőségek:
 Újságíró és iskolarádiós szakkör,
foglalkozások, színjátszás, tánc

ökokert

projekt,

kézműves

 Modern sportcsarnokunk edzőhelye a kézilabda csapatainknak, de más
sportágak gyakorlására is rendelkezésre áll: röplabda, kosárlabda,
labdarúgás, íjászat, karate, fit-ball, kondizás

Nyelvvizsgák helyben:
 ÖSD (osztrák egynyelvű)
 DSD (német egynyelvű)
Németországi ösztöndíjak – nyelvgyakorlás:
 3 hetes nyári Goethe ösztöndíj
 6 hetes ösztöndíj Baden - Württembergben
 Cserekapcsolatok testvériskolákkal (Ausztria, Németország)
Rendszeres színházlátogatás a szekszárdi német színházba (DBU).

A tanórák szervezésében kiemelt szerepet kap a kompetencia alapú
oktatás.
Az intézmény nyitott új pedagógiai innovációkra, amiben segítséget nyújt
jó technikai felszereltségünk (tanulói netbookok, interaktív táblák, nyílt
wifi) a gimnáziumban és a kollégiumban egyaránt.
Diákjaink tanítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk személyiségük
fejlesztésére és gyógypedagógiai támogatásukra is.
Kalandparkunkban tanulóink új módon fejleszthetik mozgáskultúrájukat.

Kollégiumunkban minden igénylőnek elhelyezést és
menzánkon étkezést tudunk biztosítani.

„Nálunk mindenki valaki!”
Legyen a célod továbbtanulás, szakmaszerzés, külföldi tanulmányok,
mi segítünk felkészülni rá!

Várjuk az érdeklődőket!

