MISKOLCI ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM
3530 Miskolc, Nagyváthy J. u. 5. Tel. 06 46 504 352

Angol két tanítási nyelvű képzés
Az angol-magyar két tanítási nyelvű képzés öt évfolyamos képzést jelent, melynek
alapja a hagyományos-magyar nyelvű- gimnáziumi oktatási program. Ezt egészíti ki az
angol célnyelv egyedi tantervi anyaga.
A tagozatra való jelentkezéskor előzetes nyelvismeret nem szükséges.
Az első tanév (9.Kny) az előkészítő év, a tanulók szellemi és érzelmi
ráhangolódásának az éve; ekkor heti tizennyolc órában oktatjuk a célnyelvet.
Célunk, hogy tanulóink olyan biztos nyelvtudásra (B1-es szint) tegyenek szert az
előkészítő év végén, mely alapját képezi a következő évtől kezdve bizonyos tantárgyak
célnyelven történő oktatásának.
A 9-12. évfolyamokon, angol nyelven tanítjuk a történelmet, földrajzot és a
célnyelvi civilizációs ismereteket.
A 12. évfolyam végén kétnyelvű érettségi vizsgát tesznek a jelöltek: angolból, mint
célnyelvből kötelezően emelt szintűt, valamint történelemből, földrajzból és/vagy
célnyelvi civilizációból választhatóan közép- vagy emelt szintűt.
Második idegen nyelv a német nyelv, a 9.Kny évfolyamtól tanulják a tanulók heti 3
órában.
A sikeres kétnyelvű érettségi vizsga államilag elismert felsőfokú (C1-es szintű)
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű dokumentumnak minősül.
Hogyan történik az angol nyelv tanítása?





A 9.Kny évfolyamon általában két magyar anyanyelvű angoltanár és az idegen
nyelvi lektor, angol anyanyelvű tanár tanít heti tizennyolc órában.
A 9-12. évfolyamokon heti 5, illetve 6 órában folyik tovább az oktatás, az órák a
magyar anyanyelvű angoltanár és a lektor között továbbra is megoszlanak.
Az általános és kötelező tantervet a tanulók adottságaitól és érdeklődésétől függően
kiegészíthetik a modulprogramok és projekt-munkák.
A nyelvoktatás a legmodernebb tankönyvek, segédanyagok és módszerek
felhasználásával történik.

Mit kínál még a képzés az ide jelentkező tanulóknak?







Angliai tanulmányi kiránduláson való részvétel lehetőségét, az öt év alatt legalább
egy alkalommal a célországba való eljutás lehetőségét iskolai utazás keretében.
Diákcsere programokba való bekapcsolódás lehetőségét az Erasmus Plus
program és/vagy testvériskolai kapcsolatok keretében.
Cserediák fogadásának lehetőségét a fenti program magyarországi szakaszában.
Angol nyelvi tanulmányi versenyekre való felkészítést.
Könyvkiadók által szervezett programokon, versenyeken való részvétel
lehetőségét.
Idegen nyelvi vetélkedőkön, dalversenyeken és szavaló versenyeken
való részvétel lehetőségét.
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Felvételi pontszámítás:


Hozott pont az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján: 7. osztály év
végi és 8. osztály félévi tantárgyak eredményének (magyar nyelv ÉS irodalom,
történelem, matematika és idegen nyelv) az összegének a fele, azaz maximum
20 pont.



Központi matematika és magyar írásbeli eredmények beszámítása:
A matematika írásbelin szerezhető maximum 50 pont, illetve a magyar írásbelin
szerezhető maximum 50 pont, azaz összesen maximum 100 pont.



A jelentkezőknek magyar nyelvből kell szóbelizniük, ahol 40 pont érhető el. A
szóbeli felvételi feladattípusai: a szóbeli felvételi feladattípusai: szövegértési
feladat (szöveg értő, hangos felolvasása, összefoglalása saját szavakkal),
valamint a szöveghez kapcsolódóan szófajfelismerés és mondatelemzés.

A felvételi eljárás során összesen 160 pontot szerezhetnek a jelentkezők.
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