
Miért válaszd az Avasit? 
Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés

Tagozatkód: 7900



Képzésünk:

A diákok három tantárgyat tanulnak angol nyelven 

9-12. évfolyamon:

Államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga (C1) 

megszerzése lehetséges az érettségivel

A második idegen nyelvet (német nyelv) a 

9. évfolyamtól tanulják kezdő szinten emelkedő óraszámban. 

(Több sikeres középfokú nyelvvizsga)



Óraszámok -

célnyelvi órák:

Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés 

(Kód: 7900) 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

I. Idegen nyelv: Angol kéttan 5 5 6 6

Angol célnyelvi civilizáció 1 1 2 2 

II. Idegen nyelv: Német  3 3 4 4 

Történelem (angolul) 3 3 3 3 

Biológia (angolul) 3 2 1 1



Kiket várunk?

A magyar-angol két tanítási nyelvű csoport 

angol és magyar nyelven tanulja 

a tantárgyakat. 

Jó angol nyelvismerettel rendelkező 

tanulók jelentkezését várjuk, 

akik érdeklődnek az 

angolszász kultúra iránt.



Felvételi vizsga:

Tervezett felvehető létszám: 17 fő

Szóbeli Írásbeli 



Érettségi eredményeink:

Az államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga (C1) 

megszerzésének feltételei:

• legalább 60%-os emelt szintű angol nyelvi érettségi

• sikeres érettségi vizsga két célnyelven tanult 

tantárgyból.
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Miért válaszd az Avasit? 
Emelt szintű angol nyelvi képzés

Tagozatkód: 7800



Új képzésünk:

• emelt szintű nyelvi oktatás

• lektori óra anyanyelvi tanárral

• mind az öt nyelvi készség folyamatos fejlesztése 

• korszerű, modern tankönyvek és oktatási módszerek 

használata,

• lehetőség a nyelvtudás gyakorlására célnyelvi 

környezetben (tanulmányi kirándulások)

• nyelvvizsga-felkészítő előadások (EuroExam

partneriskola).



Nyelvi óraszámok

Idegen 

nyelv 

órák 

száma

9. 

évfolyam

10. 

évfolyam

11. 

évfolyam

12. 

évfolyam

Angol 

nyelv

6 6 6 5

Német 

nyelv

3 3 4 4



Kiket várunk?

Jó angol nyelvismerettel rendelkező 

tanulók jelentkezését várjuk, 

akik érdeklődnek az 

angolszász kultúra iránt.

Ez a képzéstípus lehetőséget nyújt a diákoknak 

angol nyelvből középfokú (B2), 

illetve felsőfokú (C1) 

nyelvvizsga-bizonyítvány 

megszerzésére.



Felvételi vizsga:

Tervezett felvehető létszám: 17 fő

Szóbeli Írásbeli 



Miért válaszd az Avasit? 

Iskolán kívüli események, 

közösségi programok



Iskolánk…



Szaktantermeink



Sikereink -

tanulmányi versenyek

Juvenes Translatores

Debate vitaverseny

IPSC szónokverseny

Langwest



Iskolai nyelvi programok

Amerika-nap Európa-nap

Christmas party

Nyílt nap / kiállítás

St. Patrick’s day



Tanulmányi kirándulások

Anglia



Nemzetközi programok

Strasbourg

Dél-Korea

Brüsszel



EP Nagykövetiskola



Miért tanulj angolul?



Angol órák

Képzés Angol 

óraszá

m

Csoport-

bontás

Egyéb

Hat

évfolyamos

emelt  heti 6 óra, lektor

Francia 

NYEK

emelt  növekvő 

óraszám, lektor

Német 

kéttan

emelt  növekvő 

óraszám, lektor

Rajz tagozat emelt  heti 5 óra, lektor

Biológia 

tagozat

emelt  heti 5 óra, lektor



Miért tanulj angolul?

A nyelv nem cél, 

hanem eszköz.

Nyelvvizsgáért többletpontok 

járnak a továbbtanulásnál.

A diploma feltétele a nyelvvizsga.



Találkozunk az Avasiban!

Thank you for your kind attention! 

See you soon!


