Spanyol – magyar két tanítási nyelvű képzés,
nyelvi előkészítő évvel
a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban
Felvehető: 17 fő

Kódja: 029261 07

A képzés időtartama 5 év, amely a két tanítási nyelvű képzés irányelveinek és kerettantervének megfelelően folyik. A
csoportba jó nyelvérzékkel rendelkező és a spanyol nyelvterület iránt érdeklődő tanulókat várjuk.
A képzés célja:
Egy olyan idegen nyelv magas szintű elsajátítása, amely egyre elterjedtebb a világon, ugyanakkor megtanulására
korlátozottak a lehetőségek. Az idegen nyelven történő tanulás képességének fejlesztése. A különböző kultúrák
megismertetésével toleranciára, együttműködésre nevelni.
Az előkészítő évben heti 18 órában intenzív spanyol nyelvi képzés folyik, amelyet heti 10 órában spanyolországi
anyanyelvi tanár tart. Emellett magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és testnevelés tantárgyak szerepelnek a
tantervben. A további években öt tantárgyat célnyelven tanulnak a diákok. Ezek: történelem1 (9-12. évf.), matematika
(0-12. évf.), informatika (9-10. évf.), földrajz (9-10. évf.), célnyelvi civilizáció (9-12. évf.). Két tantárgyból kell – a
spanyol nyelven kívül – spanyol nyelven érettségi vizsgát tenni, amely a jó és jeles spanyol nyelvi érettségivel felsőfokú
állami nyelvvizsgával egyenértékű.
Második idegen nyelvként csak angol nyelvet tanítunk 5 éven át emelt óraszámban. A továbbtanuláshoz szükséges
felvételi tantárgyak fakultációja az utolsó két évfolyamon magyar nyelven is folyik.
Partnerünk a képzésben a Spanyol Királyi Nagykövetség, aki spanyolországi tanárokat küld a nyelvoktatás és a
tantárgyak spanyol nyelven történő oktatásának segítésére.
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nyelvi kommunikációs készség fejlesztését segítik az alábbi programok:

ENIBE spanyol nyelvű versenyen való részvétel

spanyolországi utazások

alakuló cserekapcsolatok

spanyol nyelvű színházi fesztivál itthon és külföldön

A szóbeli felvételi vizsga témakörei: Kommunikációs gyakorlat, szóbeli szövegalkotási gyakorlat, leíró
nyelvtani gyakorlatok (a magyar hang- és betűrendszer, a mássalhangzók kapcsolódásainak törvényei,
szófajok, a szó alakja és szerkezete, az egyszerű mondat részei, az összetett mondat fajtái).
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Csak az egyetemes történelem részt tanulják angol nyelven.

