IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG
Iskolánkban évtizedes hagyományai vannak az idegen nyelv oktatásának. Az idegen nyelvi oktatás
célja a mindennapi életben jól alkalmazható idegennyelv-tudás biztosítása a tanulóifjúság számára.
Ez egyre inkább előfeltétele a munkavállalásnak, a felsőfokú tanulmányoknak és a mindennapi élet
is számtalan olyan helyzetet teremt, amelyben idegennyelv-tudás nélkül nehezen lehet boldogulni.
Ezért a nyelvtudásnak ma igen magas a társadalmi értéke.
Iskolánkban minden évfolyamon folyik idegennyelv-oktatás. A tanulók a német és az angol nyelv
közül választhatnak.
A 2004/2005-ös tanévben lehetőséget kaptunk nyelvi előkészítő osztályok indítására, ami minőségi
változásokat hozott a nyelvoktatás területén. A nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegen
nyelvoktatás általános célja, hogy a középiskolát elvégző fiatalok közül minél többen magas szintű,
használható nyelvtudással hagyják el a közoktatást. A nyelvtanulásra szánható év lehetőséget ad a
különböző háttérrel érkezők tudásának összehangolására, intenzív fejlesztésére, így esélyt teremtő és
hátránykompenzáló jelentősége is van. Ezen az évfolyamon magas óraszámban, heti 14 órában,
tanítjuk a diákok által választott első idegen nyelvet. Az öt év során felkészítjük a diákokat a közép-,
illetve az emelt szintű nyelvi érettségire. Diákjaink jelentős része államilag elismert nyelvvizsgát is
tesz, különböző szinteken.
Az idegen nyelvet alap óraszámban tanulók célja a középszintű érettségi vizsga letétele.

A nyelvi munkaközösség minden tagja arra törekszik, hogy a tanulók az iskola befejezésekor biztos
nyelvi tudással rendelkezzenek, s azt használják kommunikációs céljaiknak megfelelően mind
írásban, mind szóban.
A munkaközösség egyik legfontosabb törekvése, hogy a tanulási-tanítási folyamat mind a
színvonal, mind az alkalmazott módszerek és a felhasznált tananyagok tekintetében
alkalmazkodjon az Európa Tanács idegennyelv-oktatásra vonatkozó ajánlásaihoz. Éppen ezért
legfőbb feladatunknak tekintjük az igényes, minőségi oktatómunka végzését.
További célunk, hogy megismertessük és begyakoroltassuk az eredményes nyelvtanulás módszereit.
Úgy gondoljuk, hogy az idegen nyelvek tanításának igen fontos területe a jellemalakítás és a
személyiség formálása is.

„A nyelvtanulás befektetés a jövőbe!”
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