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A nyelvi előkészítő évfolyam elsődleges célja az, hogy a tanulók a „+ egy év” alatt lehetőséget kapjanak az alapvető
kommunikatív nyelvi kompetenciák (beszédkészség, beszédértés, olvasásértés és írás) kialakítására, azok
megszilárdítására és nyelvtudásuk továbbfejlesztésére. A tanulók az intenzív nyelvtanulás egy éve alatt
elsajátíthatják az eredményes tanulás stratégiáját és módszereit, valamint megismerkednek az angol nyelvet beszélő
emberek országaival, szokásaival és kultúrájukkal.
A képzés időtartama öt év, a csoportba A1 nyelvi szintű, vagy azt valamivel meghaladó tudású, az angolszász
kultúra iránt érdeklődő és a nyelvtanuláshoz kedvet érző tanulókat várunk.
A 0. évfolyam időkerete 444 óra / év; azaz 12 óra / hét. Az első évben az alaptankönyvek anyagát a két magyar és
egy anyanyelvi tanár a média, az Internet és egyéb autentikus források információjával egészíti ki.

Angol
5 óra a tankönyv alapján halad, szókincs- és beszédfejlesztés
4 óra nyelvi / nyelvtani ismeretek, készségfejlesztés,
automatizálás
2 óra társalgás anyanyelvi tanár segítségével
1 óra országismeret / civilizáció és autentikus szövegfeldolgozás
Magyar nyelv
Matematika
Informatika 4
Testnevelés 5
Osztályfőnöki 1
II. idegen nyelv (német nyelv) 6 óra
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A nyelvi előkészítő évfolyam 9-12 évfolyam tanterve megegyezik a 4 évfolyamos képzés helyi tantervével.
Évente szervezünk nyelvtanfolyammal egybekötött országismereti kirándulást Angliába, ahol a kötetlen iskolai
foglalkozások, a kurzus végi angol nyelvű prezentációk, az angol nyelvű idegenvezetők, és a fogadó családok,
tehát a mindennapi kommunikáció kiváló módot nyújtanak tanulóinknak a nyelvgyakorlásra.

Felvételi követelmények (NYEK)
A központi írásbeli mellett csak szóbeli vizsga van.
A vizsga menete:
 Felkészülés külön tanteremben – ismerkedés a 100-120 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, kapcsolatok, ünnepek, személyes tervek
2. Iskola: épülete, tanárok, tantárgyak, órarend, tanulás, baráti kör
3. Napirend, étkezések, délutáni elfoglaltságok, továbbtanulás
4. Az otthon, a lakóhely leírása; vásárlás, házimunka
5. Szabadidő, hobbi: olvasás, zene, színház és mozi
6. Egészséges életmód; Sport
7. Betegség – az orvosnál
8. Utazás, nyaralás, közlekedés
9. Időjárás, évszakok, öltözködés
10. Tudomány és technika: szerepe a mindennapi életben; a számítógép és az Internet
11. Alapvető ismeretek Nagy-Britanniáról, kultúrájáról, szokásairól
* Szükséges nyelvtani ismeretek
1. Igeidők: jelen, múlt, jövő – egyszerű és folyamatos alakok
2. A alapvető módbeli segédigék használata
3. A melléknevek és fokozásuk
4. Az előljárószavak 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)

