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I. A KÉPZÉS SZERKEZETE
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1. Emelt szintű német nyelvi képzés,
emelt szintű angolnyelv oktatással (Tagozatkód: 7800)
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www.avasi.hu
facebook.com/avasee.gimi
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Ebbe az osztálytípusba jó német nyelvi ismeretekkel rendelkező tanulók
jelentkezését várjuk. Az emelt szintű német nyelvi tagozaton mind
német, mind angol nyelvből emelt óraszámú képzést biztosítunk a
következő óraszámokkal:
német nyelvből
9. évfolyamon heti 7 óra,
10. évfolyamon heti 6 óra,
11. évfolyamon heti 5 óra,
12. évfolyamon heti 5 óra.
A második idegen nyelvet (angol) 9-12. évfolyamon heti 5 órában
tanulják a diákok.
A fenti óraszámok biztosíthatják a sikeres emelt szintű német és angol
nyelvi érettségi bizonyítvány megszerzését.
Ez a képzéstípus lehetőséget nyújt a diákoknak mindkét tanult nyelvből
középfokú (B2), illetve felsőfokú (C1) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére.
A 10. évfolyamon 10 napos német-diákcsereprogramban vehetnek
részt a tanulók.
A 12. évfolyamosoknak lehetőségük van a DSD II nemzetközi felsőfokú
nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére, amely ingyenes, a felkészítés
tanórai keretek között zajlik.
A DSD II nyelvvizsga-bizonyítvány lehetővé teszi a továbbtanulást a
német nyelvű országok egyetemein, főiskoláin.

Felvételi vizsga
Írásbeli: magyar, matematika (központi írásbeli)
Szóbeli: német nyelv
Tervezett felvehető létszám: 17 fő
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2. Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés (Tagozatkód: 7900)

2018-2019

4 évfolyamos képzések
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A magyar-angol két tanítási nyelvű csoport angol és magyar nyelven
tanul. Jó angol nyelvi ismerettel rendelkező tanulók jelentkezését
várjuk.
A diákok három tantárgyat – történelem, biológia, brit és amerikai
civilizáció – tanulnak angol nyelven a 9-12. évfolyamon.
Az államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga (C1) megszerzésének
feltételei:
• legalább 60%-os emelt szintű angol nyelvi érettségi,
• sikeres érettségi vizsga két célnyelven tanult tantárgyból.
A második idegen nyelvet (német) a 9. évfolyamtól tanulják kezdő
szinten emelkedő óraszámban.
Az ide járó tanulók angol nyelvterületre szervezett tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt.
Felvételi vizsga
Írásbeli: magyar, matematika (központi írásbeli)
Szóbeli: angol nyelv
Tervezett felvehető létszám: 17 fő

3. Rajz és vizuális kultúra emelt szintű képzés (Tagozatkód: 8400)
Erre a képzésre azokat a diákokat várjuk, akik rajzból tehetségesnek érzik
magukat, és általános iskolában már aktívan foglalkoztak vizuális
kultúrával. Emelt óraszámban tanulnak rajzolást, festést, de megismerkednek a mintázással, a rézkarckészítéssel, a betűírással és a
művészettörténettel is. Animációs és hagyományos ﬁlmet forgatnak, illetve az analóg és a digitális fotózás rejtelmeibe is betekinthetnek.
Az első idegen nyelvet (angol/német) heti 5 órában tanulják a diákok,
ami lehetőséget nyújt számukra középfokú (B2)
nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére.
A második idegen nyelvet (angol/német/francia/orosz) heti 3 órában
tanulják.
Az ide járó tanulók angol, illetve német nyelvterületre szervezett
tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt.
A nyelvi csoportok indítása a jelentkezők létszámának függvénye.
Felvételi vizsga
Írásbeli: magyar, matematika (központi írásbeli)
Gyakorlati: tanulmányrajz beállított testcsoportról,
csendéletfestés (színvázlat)
Szóbeli: elbeszélgetés, otthoni munkák bemutatása,
művészettörténet
Tervezett felvehető létszám: 17 fő
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4. Biológia emelt szintű képzés (Tagozatkód: 8500)
A diákok emelt óraszámban tanulják a biológiát a 9-12. évfolyamon. Ez
biztosítja a tudatos felkészülést az emelt szintű biológiaérettségire,
valamint a sikeres továbbtanulást természettudományos pályákon.
A korszerű biológiai, ökológiai ismeretek elsajátítását segítik a rendszeres terepgyakorlatok. A kísérletezéshez korszerű laboratórium áll a
tanulók rendelkezésére.
Az első idegen nyelvet (angol/német) heti 5 órában tanulják a diákok,
ami lehetőséget nyújt számukra középfokú (B2)
nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére. A második idegen nyelvet
(angol/német/francia/orosz) heti 3 órában tanulják.
Az ide járó tanulók angol, illetve német nyelvterületre szervezett tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt.
A nyelvi csoportok indítása a jelentkezők létszámának függvénye.
Felvételi vizsga
Írásbeli: magyar, matematika (központi írásbeli)
Szóbeli: biológia
Tervezett felvehető létszám: 17 fő

5 évfolyamos képzések
1. Magyar-német két tanítási nyelvű képzés
nyelvi előkészítő évfolyammal
(Tagozatkód: 8000)
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2. Emelt szintű francia nyelvi képzés nyelvi előkészítő
évfolyammal, emelt szintű angolnyelv- és történelemoktatással
(Tagozatkód: 8100)
Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik eddig még nem tanulták
a francia nyelvet.
A francia nyelvi órák száma magas, előkészítő évfolyamon heti 15 óra,
a 9-10. évfolyamon heti 6 óra, a 11-12. évfolyamon heti 5 óra.
Második idegen nyelvként haladó szinten az angol nyelvet tanulják
emelkedő heti óraszámban. Ez a képzéstípus lehetőséget nyújt a diákoknak mindkét tanult nyelvből középfokú (B2), illetve felsőfokú (C1)
nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére.
A történelem tanítása is kiemelt szerephez jut ebben a csoportban,
óraszáma 50%-kal magasabb, mint az általános képzésben.
Az ide járó tanulók francia nyelvterületre szervezett tanulmányi
kiránduláson vehetnek részt.
Felvételi vizsga
Írásbeli: magyar, matematika (központi írásbeli)
Szóbeli: angol nyelv
Tervezett felvehető létszám: 17 fő

6 évfolyamos képzés
Általános kerettantervű képzés,
emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 1300)
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A képzés 5 évfolyamos, azok jelentkezését várjuk, akik még nem tanulták a német nyelvet.
Az előkészítő évfolyamon a német nyelvi órák heti óraszáma 18.
Német nyelven tanulják az előkészítő évfolyamon és a 9-12. évfolyamon
a történelmet, a 9-12. évfolyamon a földrajzot és a célnyelvi civilizációt.
Az államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga (C1) megszerzésének
feltételei:
• legalább 60%-os emelt szintű német nyelvi érettségi,
• sikeres érettségi vizsga két célnyelven tanult tantárgyból.
A 12. évfolyamosoknak lehetőségük van a DSD II nemzetközi felsőfokú
nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére, amely ingyenes, a felkészítés
tanórai keretek között zajlik.
A DSD II nyelvvizsga-bizonyítvány lehetővé teszi a német nyelvű országok egyetemein/főiskoláin a továbbtanulást.
A 9. évfolyamon 10 napos német diákcsereprogramban vehetnek részt.
Második idegen nyelvként az angolt haladó szinten, emelkedő óraszámban tanulják az előkészítő évfolyamon és a 9-12. évfolyamon, ami
lehetővé teszi számukra a középfokú (B2), illetve felsőfokú (C1)
nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését.

A hat évfolyamos képzés előnye, hogy minden tantárgyból
lassabban és részletesebben dolgozzák fel a témaköröket, mint
a 8+4 évfolyamos képzésben.
Az osztály tanulóinak angol vagy német nyelvből biztosít
képzést emelt óraszámban. Második idegen nyelvet
(angol/német/francia/orosz) a diákok már 7. osztálytól kezdve
tanulnak, így lehetőségük van érettségiig akár két nyelvből a
középfokú (B2) nyelvvizsga szintjére eljutni. A német nyelvet
haladó szinten tanuló diákoknak a 12. évfolyamon lehetőségük
van a DSD II nemzetközi felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány
megszerzésére. A DSD II nyelvvizsga-bizonyítvány lehetővé
teszi a német nyelvű országok egyetemein/főiskoláin a továbbtanulást.
Az ide járó tanulók angol, illetve német nyelvterületre szervezett
tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt.
A nyelvi csoportok indítása a jelentkezők létszámának
függvénye.

Felvételi vizsga
Írásbeli: magyar, matematika (központi írásbeli)
Szóbeli: angol nyelv
Tervezett felvehető létszám: 17 fő

Felvételi vizsga
Írásbeli: magyar, matematika (központi írásbeli)
Szóbeli: magyar, matematika
Tervezett felvehető létszám: 34 fő
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II. A FELVÉTELI VIZSGÁKRÓL
1) ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS A 4 ÉS 5 ÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUMI KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA:
Minden jelentkező közös írásbeli felvételi vizsgán vesz részt. A feladatlapok magyar nyelvi és matematikai készségeket és ismereteket mérnek.
A központi írásbeli felvételi vizsga feladatlapjait minden tanuló abban a
középiskolában írja meg, ahol azt 2017. december 8-ig írásban jelezte.
A központi felvételi vizsga feladatlapjait egységesen javítják az országban.
A központi írásbeli vizsga időpontja:
2018. január 20. (szombat) 10 óra
A jelentkezési lapok leadása az Avasi Gimnáziumban:
2018. február 19. (hétfő)
A szóbeli vizsga helye és időpontja: Avasi Gimnázium,
2018. február 23. (péntek) 8 óra
2) ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS A 6 ÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUMI KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA:
Minden jelentkező központi írásbeli felvételi vizsgán vesz részt. A feladatlapok magyar nyelvi és matematikai készségeket és ismereteket
mérnek. A központi írásbeli felvételi vizsga feladatlapjait minden tanuló
abban a középiskolában írja meg, ahol azt 2017. december 8-ig írásban
jelezte.
A központi felvételi vizsga feladatlapjait egységesen javítják az országban.
A központi írásbeli vizsga időpontja:
2018. január 20. (szombat) 10 óra
A jelentkezési lapok leadása az Avasi Gimnáziumban:
2018. február 19. (hétfő)
A szóbeli vizsga helye és időpontja: Avasi Gimnázium,
2018. február 26-27. (hétfő-kedd)
Vizsgabeosztás az Avasi honlapján: www.avasi.hu

III. NYÍLT NAP
2017. november 9. (csütörtök) 7:30-tól, vidéki 6. és 8. osztályos tanulók számára
2017. november 10. (péntek) 7:30-tól, miskolci 6. és 8. osztályos tanulók számára

PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ
a felvételi eljárásról, iskolánk különböző képzési típusairól az iskola
színháztermében 2017. november 9-én (csütörtökön) 17 órától.
C í m : Av a s i G i m n á z i u m 3 5 2 4 M i s k o l c , K l ap k a G y. u . 2 .
OM kód: 029264
Te l e f o n : 4 6 / 5 6 2 - 2 8 9 ; 4 6 / 3 6 6 - 6 2 0
E-mail: titkarsag@avasi.hu
H o n l ap : w w w. av a s i . hu
facebook.com/avasee.gimi

