Angol - magyar két tanítási nyelvű képzés
a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban

Felvehető: 17 fő

Kódja: 029261 06

A képzés időtartama: 4 év, amely a két tanítási nyelvű képzés irányelveinek és kerettantervének megfelelően
folyik. A csoportba jó angol nyelvi képzettséggel rendelkező, az angolszász kultúra iránt érdeklődő, olvasni
szerető tanulókat várunk.
Célja: Az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egymással párhuzamosan fejleszteni, a tanulókat alkalmassá
tenni az idegen nyelven történő ismeretszerzésre, az idegen nyelvű információk feldolgozására.
A 4 év során négy tantárgyat célnyelven (angolul) tanulnak a diákok.
Ezek: történelem (9-12. évf.), informatika (9. és 10. évf.), célnyelvi civilizáció (11-12. évf.), matematika (912. évf.). Történelemből mind az egyetemes, mind a magyar történelmet angol nyelven tanítjuk A 10.
évfolyam végére felkészítjük a tanulókat egy középfokú akkreditált nemzetközi nyelvvizsgára. Az oktatást
angol anyanyelvi tanár segíti.
A két tanítási nyelvű osztályban kötelező két tantárgyból angol nyelven legalább középszintű érettségi vizsgát
tenni.
Ha angol nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tesz a tanuló, érettségi bizonyítványa felsőfokú „C” típusú
nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.
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Legtehetségesebb diákjaink eredményesen szerepelnek a különböző városi, megyei és országos versenyeken
(pl. OKTV, Miskolci Egyetem által szervezett nyelvi verseny).
Évente szervezünk nyelvtanfolyammal egybekötött országismereti kirándulást Angliába, mely a
nyelvgyakorláson túl a civilizáció tantárgy tanulásához nyújt sok ismeretet és élményt.
A kötetlen iskolai foglalkozások, a kurzus végi angol nyelvű prezentációk, az angol nyelvű idegenvezetők és
a fogadó családok kiváló alkalmat nyújtanak tanulóinknak a nyelvi környezet még jobb megismerésére.

Angol - magyar két tanítási nyelvű képzés
CSAK SZÓBELI VIZSGA VAN!
A vizsga menete:
 Felkészülés külön tanteremben – ismerkedés a 120-150 szavas idegen nyelvű szöveggel – kb. 20 perc
A vizsgabizottság előtt:
 Rövid, pár mondatos bevezető beszélgetés - ismerkedés a tanulóval a célnyelven
 A szöveg 2-3 mondatának felolvastatása
 A szöveg tartalmának magyar nyelvű összefoglalása
 A szövegben található nyelvi-nyelvtani jelenségekre* épülő magyar mondatok angolra fordítása
 Egy adott téma a célnyelven való részletesebb megvitatása a témakörök alapján
A felvételi vizsga ideje 10 perc, az időbeosztás a szóbeli vizsga előtt az iskola honlapján megtekinthető.
Felvételi követelmények
Témakörök:
1. Bemutatkozás és család: tagjai, rokoni kapcsolatok; családi és nemzeti ünnepek – tipikus angol
ünnepek
2. Iskola: épülete, tanárok, tantárgyak, órarend, tanulás, baráti kör, tanórán kívüli tevékenységek,
személyes tervek
3. Napirend, étkezések, délutáni elfoglaltságok, továbbtanulás
4. Az otthon, a lakóhely leírása; vásárlás, házimunka
5. Étkezések, jellegzetes magyar és angol ételek
6. Szabadidő, hobbi: olvasás, zene, színház és mozi
7. Egészséges életmód; Sport: nyári és téli sportok
8. Betegség – az orvosnál
9. Utazás, nyaralás, közlekedés – tömegközlekedés; külföldi utazás
10. Időjárás, évszakok, öltözködés – Nagy Britannia és Magyarország időjárása
11. Tudomány és technika: szerepe a mindennapi életben; a számítógép és az Internet
12. Alapvető ismeretek Nagy-Britanniáról, kultúrájáról, szokásairól
* Szükséges nyelvtani ismeretek
1. Igeidők: jelen, múlt, jövő – egyszerű és folyamatos alakok
2. A módbeli segédigék használata (can-could, must-had to, shall-will, should)
3. A melléknevek és fokozásuk; hasonlító szerkezetek
4. Az előljárószavak és gyakori vonzatos igék ismerete
5. Egyszerű mondatok: kijelentés, felszólítás, tiltás; kérdő és tagadó szórend
6. Összetett mondatok, kötőszavak
7. Mondatszerkezet: alany-állítmány-tárgy és határozók felismerése
8. Megszámlálható / megszámlálhatatlan főnevek
9. A határozott és a határozatlan névelő különbsége
10. Főnévi igenév és –ing-es alakok különbsége (egyszerűbbek)
11. A függő beszéd alapjai (kijelentés, felszólítás, tiltás időegyeztetés nélkül)
12. A feltételes mód

