Nem kell-e attól tartani, hogy a 15-18 éves „nagyok” rossz hatással
lesznek a „kicsikre”, vagy elnyomják őket?

Hatosztályos képzésre felvehető: 33 tanuló
A HMG azonosítója: 029737
Az osztály kódja: 10
Jelentkezési határidő: február 15.
Jelentkezés módja: az iskolákban beszerezhető jelentkezési lapokon (tanulói
adatlapot is ki kell tölteni).
A felvétel követelményei

„A nagyobb diákok nem sok különbséget tesznek hetedikes vagy kilencedikes
között. Ugyanúgy bánnak mindenkivel.” /Kiss Adrienn/
„Jó érzés az, hogy egyidős vagyok az elsősökkel, de otthonosabban érzem
magam a gimiben, mint ők.” /Hajdú Andrea/
„Most már meg tudom határozni azt, hogy mit is jelent „tanulni”. /DunásVarga Ildikó/
„Az elmúlt két évben többet megtanultam, mint a volt osztálytársaim, akik
nem jelentkeztek a hatosztályos gimnáziumba.” /Kovács Mária/
„A hatosztályos gimnázium a lehető legjobb választás. A tanárok úgy bánnak
az emberrel, mint egy középiskolással. A légkör és az osztályközösség is
sokkal jobb, mint az általánosban.” /Maczelka Márk/
Felvilágosítást telefonon vagy levélben adunk.
Címünk: Horváth Mihály Gimnázium
Szentes, 6600
Szent Imre hg.u.2., Pf.31.
tel.: 63/561-581; fax: 63561-596
E-mail: hmg@index.hu
Várjuk a tehetséges tanulók jelentkezését!

Felvétel: tanulmányi eredmény alapján: a magyar nyelv, magyar irodalom,
történelem, idegen nyelv, matematika tantárgyakból az 5. osztályban elért év
végi és a 6. osztályos félévi osztályzatokat vesszük figyelembe.

Kiknek célszerű ezt a képzési formát választani?
1. A jól megalapozott tudással rendelkező, tehetséges és szorgalmas
gyerekeknek
2. azoknak, akik a kor igényeinek megfelelően két idegen nyelvet
szeretnének elsajátítani magas szinten
3. azoknak, akik heterogén osztályban tanulnak, és a körülmények nem
biztosítják megfelelő ütemű fejlődésüket
4. akik szeretik a kihívásokat, az egészséges versenyszellemet, mely jobb
munkára ösztönöz
5. akik valami mást szeretnének, mint eddig
6. akik szűknek érzik az általános iskolai kereteket
7. akik 12 és 18 éves koruk között szeretnének hat éven át folyamatosan,
váltás és törés nélkül készülni az érettségire és a felvételire
8. akik bíznak magukban, tehetségükben
9. akik a 8. osztály elvégzése után mindenképpen gimnáziumban
szeretnének továbbtanulni.

Milyenek a nyelvtanulási lehetőségek?
Miért jobb a hatévfolyamos képzés a hagyományosnál?
- A négyosztályos képzésre jelentkező 9. évfolyamosok nagymértékben
eltérő tudásszintjének összehangolása idő- és energiaigényes feladat. Ez
a probléma nem jelentkezik a 7. osztályos, még sokkal egységesebb
tudásszintű osztályoknál.
- A négy éves alapozó szakasz után ki-ki érdeklődésének és továbbtanulási
elképzeléseinek megfelelően vesz részt emelt szintű képzésben.
- A tanulókat középiskolai tanárok tanítják, így már 7. osztálytól
kezdődően a kétszintű érettséginek megfelelően sajátítják el a
tananyagot.
- „A 9. osztályban nem kell mindent a nulláról kezdenünk, mint a 8+4-es
osztályoknak és így több mindent megtanulunk”. /Purgel Nóra/.
- „6 évünk van rá, hogy megtanuljuk azt, amit más osztályok 4 év alatt
tanulnak meg. /Soós Viktória /
Nem túl nagy megterhelés-e a 12 évesnek, hogy új, ismeretlen közegbe
kerül?
12-13 évesen sokkal könnyebb a váltás, hisz ez az életkor biológiai
értelemben is változást jelent, a személyiségfejlődés új szakaszba lép. A
gyerekek ekkor még sokkal nyitottabbak, rugalmasabbak, szívesebben
próbálják ki magukat új helyzetekben.
Nem jelenti-e ez a képzési forma azt, hogy így két évvel korábban dől el
a gyerek sorsa?
Nem. A négy éves alapozó szakaszban minden tárgy hangsúlyosan szerepel
az oktatásban.

Óraszám: heti 4 óra, csoportbontásban.
Választható nyelvek: angol, német és francia, az igényektől függően. Egy
osztály két nyelvi csoportot alkot.
A 9. évfolyamtól kötelezően választható a második idegen nyelv, angol,
német és francia nyelv.

