
Móri Táncsics Mihály Gimnázium  

Angol nyelvi speciális képzés (0004) 

Mit jelent az angol nyelvi speciális képzés a mi iskolánkban? 

• emelt óraszámban tanulhatják diákjaink az angol nyelvet 6 tapasztalt 

pedagógus segítségével 

• kollégáink nagy hangsúlyt fektetnek az egyénre szabott nyelvvizsga 

felkészítésre és tanórán kívül foglalkozásokra 

• magas színvonalú tehetséggondozás, illetve egyénre szabott felzárkóztatás – 

igény szerint akár tanórán kívül is 

• szükség szerint differenciáltan is foglalkozunk a tanulócsoportokkal 

• a jelentkezéshez nem előfeltétel az angol nyelvtudás 

• multikulturális tevékenységek szervezése és koordinálása: külföldi 

tanulmányutak és cserekapcsolatok 

• tanulóink élvezhetik az itt megszerzett nyelvtudás esélyteremtő és 

hátránykompenzáló hatását 

 

Német nyelvi speciális képzés (0001) 

Miért jó a Móri Táncsics Mihály Gimnáziumban ez a  képzés: 

• mert emelt óraszámban tanulhatják diákjaink a német nyelvet 5 minősített 

pedagógus segítségével 

• mert tapasztalt kollégáink egyénre szabott nyelvvizsga-felkészítést végeznek 

tanórákon és tanórákon kívül is 

• mert szükség szerint differenciáltan is foglalkozunk a tanulócsoportokkal 

• mert a második idegen nyelv (angol) elsajátítására is minden lehetőség adott 

és akár nyelvvizsga is letehető az érettségi bizonyítvány megszerzéséig 

• mert a 11. évfolyamon heti plusz két óra is felvehető emelt szintű érettségi 

és/vagy nyelvvizsga megszerzéséhez 

• mert multikulturális tevékenységek megszervezését és koordinálását is 

vállaljuk: külföldi tanulmányutak és cserekapcsolatok 

• mert magas színvonalú tehetséggondozást, illetve egyénre szabott 

felzárkóztatást is vállalunk tanórán és tanórán kívül is 

• mert a jelentkezéshez nem előfeltétel a német nyelv ismerete 

• mert tanulóink élvezhetik az itt megszerzett nyelvtudás esélyteremtő és 

hátránykompenzáló hatását 

 

Megújult az informatikaképzés a Móri Táncsics Mihály Gimnáziumban 

Elérkezettnek láttuk az időt, hogy megújítsuk az iskolánkban 1992-es indulása óta 

komoly hagyományokkal rendelkező informatikaképzést. Számunkra is fontos, hogy 

lépést tartsunk az új technológiákkal és trendekkel, így figyelembe véve tanulóink 

igényeit, a 2021/22-es tanévvel kezdődően megújítottuk az informatika speciális 

képzést. 

  



Móri Táncsics Mihály Gimnázium  

Digitális kultúra (informatika) speciális képzés (0002) 

Miért válasszuk a Móri Táncsics Mihály Gimnázium képzését: 

• mert emelt óraszámban tanulhatják a diákok a digitális kultúra tantárgyat 3 

egyetemi tanári végzettséggel rendelkező informatikaoktatótól 

• mert a tanórák keretében tanulhatják az ECDL/ICDL 4, illetve 7 modulos 

vizsgájához szükséges tananyagot, úgy mint: számítógépes alapismeretek, 

online alapismeretek (MS Outlook és internetes böngészőprogramok 

használata), szövegszerkesztés (MS Word), táblázatkezelés (MS Excel), 

adatbázis-kezelés (MS Access), képszerkesztés (GIMP), illetve a 

webprogramozás alapjai (Visual Studio Code és SeaMonkey használatával a 

HTML és CSS alapjait) 

• mert iskolánk ECDL/ICDL vizsgaközpont, tehát nem kell vidékre utaznia külön 

a tanulóknak a vizsga letételéhez 

• mert 2024-től az ECDL/ICDL bizonyítványért 25-50-75 többletpont kapható az 

egyetemi felvételin bizonyos egyetemeken 

• mert gépírást tanulhatnak a diákok órarend szerinti órában  

Mit nyújtunk, amit csak kevesen mások? 

• Iskolánkban a diákok részt vehetnek közép- és emelt szintű informatika és 

digitális kultúra érettségi felkészítőn teljesen ingyen! 

Miért nagy dolog ez? 

• Mert a tanulók elsajátíthatják képzett szakemberektől a programozás alapjait a 

csoport választása alapján C# vagy Python nyelven. 

• Mert a tanulók modern adatbázis-kezelési ismereteket szerezhetnek SQL 

nyelven. 

• Mert a tanulók haladó képszerkesztési ismeretekre is szert tehetnek. 

• Mindezt ingyen, az órarendbe iktatva. 

• Minden tanuló egyedi felhasználónévvel és jelszóval használhatja a gépeket az 

iskolában, mindenki saját tárhellyel rendelkezik iskolánk szerverén. 

• Két géptermünk van, az egyikben felújított – Core i5 processzoros, SSD 

meghajtókkal felszerelt gépekkel. 

Milyen környezetben zajlik az oktatás? 

• Iskolánk egy kisvárosi iskola barátságos légkörrel, kedves emberekkel. 

• Az iskola előtt hatalmas fenyőfák állnak, van egy parkoló az autóknak, és kis 

padok a fák tövében kiülni vágyó diákoknak. 

• Van saját tornatermünk és sportpályánk is. 

• Az informatika órák csoportbontásban (max. 19 fő) kerülnek megtartásra.  

• Az idegen nyelveket csoportbontásban, a szintjüknek megfelelő csoportban 

tanulják a diákok. 

• Matematikából is csoportbontott osztályok vannak. 

• A digitális kultúrán kívül magyarból, történelemből, angol nyelvből, német 

nyelvből, kémiából, biológiából és fizikából is részt vehetnek a diákok emelt 

szintű érettségi felkészítőn. 

• Utazás és turizmus tantárgyat is tanulhatnak diákjaink. 


