TÁJÉKOZTATÓ
A DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM IV. BÉLA TAGINTÉZMÉNYÉBEN
TERVEZETT KÉPZÉSRŐL

Kedves Szülők és Diákok!

Ezzel a tájékoztatóval az a célunk, hogy felhívjuk figyelmüket azokra a speciális lehetőségekre,
amelyeket iskolánk, a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium IV. Béla Tagintézménye biztosítani tud a
nálunk továbbtanulóknak. Intézményünkbe elsősorban olyan tanulni vágyó fiatalok jelentkezését
várjuk, akik a középiskola elvégzése után valamelyik magas színvonalat biztosító felsőoktatási
intézményben szeretnének továbbtanulni itthon, vagy akár külföldön, illetve pályaválasztásukhoz az
érettségi megszerzése szükséges.

Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvoktatásra, hiszen távolabbi céljaink között – a
jogszabályi előírások teljesítését követően – szerepel egy kéttannyelvű oktatási program bevezetése.
Elképzeléseink szerint új módszerekkel, egyetemek támogatásával és külföldi pályázatokkal segítenénk
diákjaink nyelvtanulását.

Intézményünk – a tagintézmény indítási engedély rendelkezésre állása esetén – a 2022/2023-as évben
2 kilencedik évfolyamos nyelvi előkészítő osztályt fog indítani intenzív angol nyelvi csoportokkal. Ezen
osztályok mindegyike az első évben kiemelt óraszámban tanulja az idegen nyelvet és az informatikát.

Iskolánkban két idegen nyelvet kötelező tanulni. Az angol mellett a német nyelv tanulását fogjuk
biztosítani úgy, hogy az angolt lehet – első nyelvként – intenzív szinten tanulni, azonban a német nyelvi
csoportot csak kezdő szinten fogjuk elindítani, mely a magasabb évfolyamokon emelt szintűre változik.
Az eddigi felvételi tapasztalatok azt mutatták, hogy az intenzív csoportba jelentkezők nyelvi
tudásszintje nagyon eltérő, ezért ebben az évben is minden felvételt nyert tanulónak – a működési
engedély kézhezvétele után, várhatóan 2022. június második felében – nyelvi szintfelmérőt kell írnia
az intenzív nyelvből (angolból). A szintfelmérő a nyelvi csoportba való besoroláshoz szükséges.
Elérendő cél a 12. évfolyam végéig, hogy az első idegen nyelvből a tanulók több mint 80%-a, míg a
második idegen nyelvből a tanulók közel 50%-a középfokú nyelvvizsgával rendelkezzen.

A 9/Ny. évfolyamon az idegen nyelvek és informatika mellett a tanulók a nyelvi előkészítő évfolyamra
meghatározott kerettanterv szerinti tantárgyakat is tanulják.

Heti óraszámok:
I. idegen nyelv — 12 óra
II. idegen nyelv — 6 óra
Informatika — 3 óra
Magyar nyelv és irodalom — 1 óra
Matematika — 2 óra
Történelem — 2 óra
Testnevelés — 5 óra
Osztályfőnöki — 1 óra

Dunakeszi, 2022. április 27.
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