Nyolc évfolyamos képzés
a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban
Felvehető: 68 fő

Kódja: 029261 10

A képzés célja elsősorban a tehetséggondozás. A nagy érdeklődésnek köszönhetően felvételi vizsgát
szervezünk, és így kiváló képességű diákok tanulnak együtt a nyolc évfolyamos osztályokban. Kiemelt
figyelmet szentelünk a versenyekre való felkészítésre, szakköröket és egyéni tehetséggondozó programokat
kínálunk a tanulók számára. Sok tantárgyból sok tanuló ér el kiemelkedő eredményt a városi, megyei és az
országos versenyeken.
5-8. évfolyamon egy idegen nyelvet tanítunk, angolt vagy németet, de a német indításához legalább 10
jelentkezőre van szükség. A hosszú és színvonalas oktatásnak köszönhetően a tanulók fele felsőfokú
nyelvvizsgát szerez a képzés során. A második nyelv tanítása a 9. évfolyamon kezdődik, angol, német, francia
és spanyol nyelv közül választhatnak a diákok, de a csoport indításához legalább 10 fő jelentkezése szükséges.
A második nyelvet is emelt óraszámban (heti 4 óra) tanítjuk, ennek köszönhetően sok tanuló rendelkezik két
nyelvvizsgával a képzés végén.
A szakmai ismeretek elmélyítése, rendszerezése, a vizsgahelyzetek megismerése érdekében belső vizsgákat
szervezünk:
• 6. évfolyamon matematikából két év anyagából
• 7. évfolyamon: magyar nyelv- és irodalom három év anyagából, a kijelölt témakörökből
• 8. évfolyamon matematikából és történelemből
• 9. évfolyamon első idegen nyelvből
• 10. évfolyamon az emelt szintű képzés tantárgyaiból
• 12. évfolyamon matematikából
Az emelt szintű képzés mellett színes programokkal gondoskodunk a vidám gyermekkorról.
Diákjaink nagyon sikeresek a felsőfokú továbbtanulás terén. Egy-két tanuló kivételével valamennyien
bejutnak a főiskolára vagy egyetemre, 80 %-uk az általa első helyen megjelölt intézménybe.
A képzésben való részvételhez felvételi vizsgán kell részt venni.
Az írásbeli központi feladatsorokat tartalmaz magyarból és matematikából, amelyek elsődlegesen a
készségeket, képességeket, szövegértést, szókincset, kreativitást, rendszerező gondolkodást és térszemléletet
mérik.
A szóbeli vizsgát az iskola szervezi.
Magyar:
 egy ismeretlen szöveg (mese, monda) hangos olvasása és értelmezése, kifejezések magyarázata,
szereplők kiemelése, tanulság értelmezése
 nyelvtani, helyesírási ismeretek számonkérése
Matematika:
 műveletek, műveleti sorrend ismerete
 mértékegységek átváltása
 logikai feladatok megoldása és a megoldás indoklása
 összetett szöveges feladat megoldása és a megoldás indoklása
A felvételinél az írásbeli dolgozatok, a szóbeli felelet pontszámait és az általános iskolai eredményt vesszük
figyelembe (egyéb eredményeket nem).

