
HATOSZTÁLYOS 

/5        Tagozatkód: 1300 



6 évfolyamos általános kerettantervű 

képzés emelt szintű idegen nyelv és 

magyar nyelv és irodalom oktatással 

Felvételi :  

                 magyar + matematika központi írásbeli 

                 magyar + matematika szóbeli 

 

 

 

 



      Tananyagelsajátítás:     

                                      részletesebb, alaposabb, lassabb,  

                                            mint a 8+4 évfolyamos képzésben 

Emelt szintű nyelvoktatás: 

   1. nyelv (angol vagy német) 6 óra minden évfolyamon 

   2. nyelv (angol, német, francia) 3 óra minden évfolyamon                               

 

B2, C1-es nyelvvizsgáig is el tudnak jutni 

 

DSD-vizsga lehetősége = nemzetközi német nyelvvizsga, a 
külföldi továbbtanulás kiváló alapja 
 

 

                                  



A magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámai a hat évre elosztva: 

 

 7. évfolyam: 3 óra csoportbontásban  

 8. évfolyam: 3 óra csoportbontásban  

 9. évfolyam: 3+1 óra  

 10. évfolyam: 4 óra 

 11. évfolyam: 4+1 óra, 
ehhez 2 óra emelt érettségire felkészítő óra, ha ezt választja a tanuló, felvehető.  

 12. évfolyam: 4+1 óra, 
ehhez 2 óra emelt érettségire felkészítő óra, ha ezt választja a tanuló, felvehető.  

A magyar tagozat? (Ez tiszta matek): 



 

 

 

 

 

 

Miért fontos ez? 

Az Avasiban nem csak idegen nyelveken beszélnek, de a magyar irodalmat, nyelvet és a 

magyar kultúrát is megismerik.  

 

 Az idegen nyelvek elsajátításának alapja a nyelvtani fogalmak alapos ismerete. (Hiszen 

alanyban és állítmányban gondolkodunk, ha nem is tudunk róla.)  

 A magyar nyelv és az irodalom alapos ismerete belépőjegy egy tartalmasabb életbe, és 

persze a felsőfokú oktatási intézményekbe.  

 



Miért a /5? 

 Kedvező-hatékony tananyagbeosztás, magas óraszám a közismereti 
tárgyakból, EMELT óraszám nyelvekből, több tárgyból csoportbontás 
(pl. matematikából is) 
 

 7. évfolyamon képességfejlesztés, tantárgyi tanulásmódszertanok 
 

 12. évfolyamon rendszerezés, ismétlés, felkészülés az érettségire 
 

 Választható 11-12. évfolyamon plusz óraszámban az emelt szintű 
felkészítés 
 

 Mindezek eredményeképp országos átlag feletti középszintű érettségi 
eredmények 
 

 Nagy számú, sikeres emelt szintű érettségi 



Amitől még hatékonyabb 

 Tudáscentrikus, korszerű és élményközpontú oktatás 
 

 Kiváló tanárok, jól felszerelt szaktantermek 
 

 Tanulmányi kirándulások lehetősége (pl.: Strassbourg, Brüsszel, Kárpátalja, Erdély, 
Felvidék, Anglia, Franciaország, Németország, stb.) 
 

 Témanapok (pl. Európa-nap, Amerika-nap, Lengyel-nap, Természettudományos 
témahét, stb.) 
 

 Részvétel lehetősége helyi, városi, regionális, országos és nemzetközi 
versenyeken, eddigi rangos eredmények 
 

 Hagyományőrzés és –tisztelet, méltó megemlékezés nemzeti ünnepekkor 
 

 az Avasi Kiváló Tehetségpont, Bázisintézmény, az Európai Parlament 
Nagykövetiskolája… 



Nálunk jó tanulni… 







…jó ünnepelni… 



…jó kirándulni… 





Jó itt lenni! 



is várunk, ha… 

 a célod egy egyetemre vagy egy főiskolára való bekerülés 

 alapos, biztos tudást szeretnél a közismereti tárgyakból 

 a készségtárgyakat is örömmel szeretnéd tanulni 

 élményközpontú oktatásra vágysz 

 gyermekbarát környezetben, 

    jó közösségben szeretnéd eltölteni a kamaszkori éveidet 

 színes, változatos, eseménydús, emlékezetes diákévekre vágysz 

 ... 

 

 




