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Bemutatkozás
Mélykúton 2005. szeptemberében indult az ingyenesen végezhetı négyosztályos gimnázium
esti tagozaton, így a 2008. szeptemberi tanévnyitáskor már 9-12. osztályig egészült ki a tanítás
A Felnıttoktatási Gimnázium és Szakképzı Iskola 2002 óta sikeresen mőködı középiskola, amely
felnıttek, azaz tanköteles kort betöltött tanulók iskoláztatásával foglalkozik. Legfıbb feladata a belépı
tanulók tudásához igazodó, az egyén élethelyzetének megfelelı, a szakmatanulást, szakmaváltást
elısegítı, átjárható, differenciált oktatási rendszer kialakítása, mőködtetése.
Négy évfolyamos gimnáziumi oktatásunk a középszintő érettségi vizsgára készít fel, illetve
lehetıséget biztosít azon ismeretek megszerzésére, amelyek szükségesek a 10. évfolyam után végezhetı
szakmák megtanulásához.
A korábban elvégzett középiskolai tanulmányokat beszámítjuk.
Tantárgyak:
matematika
magyar nyelv, irodalom és mővészeti ismeretek
történelem és társadalomismeret
idegen nyelv (angol)
informatika
biológia, kémia, fizika földrajz

Tanítási napok:
Heti 3 alkalommal, a helyi igényekhez alkalmazkodva Mélykúton hétfın, szerdán, csütörtökön 14:0019:00-ig.
Az órarend, a tantárgyak rendszere, az értékelés és számonkérés rugalmasan alkalmazkodik a felnıttek
munkarendjéhez, idıbeosztásához.

Érettségi:
Alacsonyabb évfolyamokon (10., 11.) lehetıség van elırehozott érettségi vizsga letételére. Így könnyebb
a vizsgákra való készülés, hiszen csak egyetlen tantárgyra kell koncentrálni, egyenletesebb a terhelés.
Az utolsó évben (12. évfolyam) csak érettségi vizsgára felkészítı tantárgyakat tanítunk.
Nagy könnyebbséget jelent, hogy a felnıttoktatásban 2010-ig nem kell érettségi vizsgatárgynak idegen
nyelvet választani.
Képzésünkben nagy figyelmet fordítunk az idegen nyelv tanulásának és az informatikai ismeretek
megszerzésének, bıvítésének.

Iskolai élet:
Iskolánkban felnıttoktatási tapasztalatokkal rendelkezı pedagógusok tanítanak, akik szakértelme
elengedhetetlen ahhoz, hogy segítsék tanulóinkat az eredményes tanulásban. A sikeres tanulmányok
mellett a tanár-diák viszonyt és a diákok egymás közötti jó kapcsolatainak alakulását is fontosnak tartjuk.

Tevékenységeink:
•

A tanköteles kort betöltött tanulók általános mőveltségét megalapozó, érettségi vizsgára való
felkészítése.
• Középszintő érettségi vizsga szervezése és lebonyolítása.
Mélykúton a gimnáziumi oktatás mellett a következı szakképzések indultak a 2008-2009-es
tanévben: Felzárkóztató szakiskolai képzés, Számítógép szerelı és karbantartó-, Élelmiszer és vegyi
áru eladó-, Ruházati eladó-, Szociális gondozó és ápoló-, Pénzügyi számviteli ügyintézı.
2008. szeptemberében beindult az angol nyelvtanfolyam kezdıknek és haladóknak.
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