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MIÉRT A GIMNÁZIUMI KÉPZÉS?

egyetemen, főiskolán lehet továbbtanulni

természettudományos tantárgyak tanulása

emeltszintű érettségi vizsgákra felkészítés 

minden tantárgyból

felkészítés a diplomához szükséges 

nyelvvizsgára

2018-tól DExam nyelvvizsgahellyé váltunk

az érettségi alap minden munkakörhöz



Milyen kimeneti lehetőség van a 

gimnáziumból?

felsőfokú szakképzés

szakgimnázium, 

szakközépiskolai képzés

főiskola

egyetem

egyetemen duális képzés

külföldi egyetem



Melyek a főiskolára, egyetemre való 

bejutás feltételei:

emeltszintű érettségi kötelező 1 
tárgyból

jó eredményű középszintű 
érettségi

nyelvvizsga – pluszpontot ér és kell 
a diplomához

Ha kellő szorgalommal rendelkezel, mi erre 
felkészítünk!



Kiknek ajánljuk a gimnáziumi képzést?

a 3.0 feletti tanulmányi eredményűeknek

akik tenni akarnak a jövőjükért

 időt akarnak kapni hogy eldöntsék, 

hogyan alakítják jövőjüket

nem kell 14 évesen szakmát, 

továbbtanulási irányt választani, elég 18 

évesen

diplomás emberek szeretnének lenni

karriert akarnak építeni

diplomás bért szeretnének keresni



Milyen feltételekkel lehet bekerülni?

központi írásbeli

hozott pontok

Magyar 
nyelv és 
irodalom

Matematika
Szerzett 

pont



Hozott pontok (8. osztályosok számára)

7. osztály év végi, 8. osztály félévi jegyek összege (maximum 100 pont)



Miben tudunk segíteni?
8. osztályosoknak magyarból és matematikából 

ONLINE felvételi szakkör

FOLYAMATOSAN lehet csatlakozni

INGYENES a részvétel

Részletek: www.hogyes.hu

http://www.hogyes.hu/


Miért a Hőgyes?

mindenhova eljuthat tőlünk bárki aki 
elég szorgalommal rendelkezik

 diákjaink tehetségének 
kibontakoztatására 
tehetségprogrammal rendelkezünk

 a gimnázium tanári közössége 
rendelkezik azzal a szakmai tudással, 
ami a tehetség kibontakoztatásához 
szükséges

 jól felszerelt, modern iskola

 igényekhez igazodó képzési kínálat

 A digitális oktatásban elért tapasztalat 
szakmai megújulást hozott

 Pozitív szülői és tanulói visszajelzés



Képzési szerkezet



Négy évfolyamos képzés



Történelem- kommunikáció képzés:

Emelt óraszám 9. és 10. évfolyamon történelemből, 

magyarból

11-12. évfolyamon a választott tantárgyakból heti 2-2 

óra fakultációs foglalkozás

Élménypedagógiai órák: tanmenetbe épített 

kirándulások, kreatív történelmi foglalkozások, 

kommunikációs gyakorlatok, médiagyakorlat, 

egyetemi tehetséggondozás, táborozási lehetőség

Humán érdekeltségű tanulóknak ajánljuk, akiknek ezen 

tantárgyakkal van hosszútávú terve

Továbbtanulási irány: egyetemen média, 

kommunikáció, jogász, bölcsész, tanárképzés



Felfedező természettudományok képzés:

Alapja az emelt biológia és az ehhez kapcsolódó 

természettudományok

Gyakorlatorientált órák, azoknak ajánljuk akik szeretik a természetet, az 

állatokat és a kísérleteket

9-10. évfolyamon heti + 4 óra természettudományi gyakorlat

Élménypedagógiai foglalkozások: tantervbe épített kirándulások: 

Állatkert, Hortobágy – darules, Bükk-hegység, természettudományos 

táborozási lehetőség, laborórák, egyetemi tehetséggondozás

11-12. évfolyamon a választott tantárgyakból heti 2-2 óra fakultációs 

foglalkozás

 Továbbtanulási irány: egyetemen agrárképzés, természettudományi 

kar (kémikus, biológus, fizikus), tanárképzés,  egészségügyi kar (ápoló, 

képalkotó diagnoszta, gyógytornász), állatorvosi -, gyógyszerész, orvosi 

képzés



Nyelvi tagozat

Emelt szintű, 4 évfolyamos angol nyelvi képzés – 9. és 10. évfolyamon heti 6 
óra, 11. és 12. évfolyamon 5 óra

Szintfelmérő alapján: A1,A2 és B1,B2 szintről induló csoportok – igazodva a 
kéttannyelvű képzéshez

Második idegen nyelv: német, francia vagy orosz, 9. - 12 évfolyamon 4 óra a 
választott nyelvből

A nyelveket szerető és azt hasznosítani akaró diákoknak ajánljuk

Kimeneti szint: emelt szintű érettségi és felsőfokú nyelvvizsga angolból, a 
második idegen nyelvből középszintű érettségi, középfokú nyelvvizsga

Előrehozott érettségi lehetősége 10. évfolyamot követően

Harmadik nyelv tanulási lehetőség fakultációs keretben

11-12. évfolyamon a választott tantárgyakból heti 2-2 óra

Erasmus programon belül külföldi utazási lehetőség

Nyelvi táborok, ingyenes nyelvvizsgafelkészítők, egyetemi 
tehetséggondozás

 Iskolánk a Debreceni Egyetem Nyelvvizsgaközpontjának DExam a 
nyelvvizsgahelye – a gimnáziumban lehet nyelvvizsgát szerezni



Normál gimnáziumi képzés

 Általános gimnáziumi képzés.

 Azoknak, akik még bizonytalanok és időt akarnak, hogy eldöntsék milyen 

irányban tanulnak tovább

 Akiknek elsődleges céljuk az érettségi megszerzése (ami ma már 

nélkülözhetetlen minden munkakörhöz)

 A képzésen belül biztosítunk lehetőséget a versenyszerűen sportolóknak, 
hogy heti 5 órát egyesületben edzéssel töltsenek

 Két idegen nyelv tanulása: első idegen nyelv: az angol, második 

választható nyelv: német, francia, orosz, latin

 11-12 évfolyamtól 2-2 órában tanulhatják az általuk választott tantárgyakat

 Az érdeklődési irány megtalálása érdekében kirándulások, témahetek, 

pályaorientációs foglalkozások, felkészítő órák

 Továbbtanulási lehetőség: szakmák szerzése, felsőfokú szakképzés, a 11-

évfolyamtól választott tantárgy esetében egyetemi alap és mesterképzés



Minden 8. osztályos 

tanulót biztatunk a 

központi írásbeli vizsga 
megírására!



HŐGYES FUTÓVERSENY 



ERASMUS ÉS TERM.TUDOMÁNYOS TAGOZAT 
A DARULESEN



ELSŐSÖK HETE



Felfedező természettudományok



Online, interaktív nyíltnap, 

bemutató órákkal

Időpontok: 

 2020. november 11. szerda 16.30

 2020. november 25. szerda 16.30

Online kerül megrendezésre

Regisztrációhoz kötött, a megadott 

e-mail címre kerül a belépési kód 

kiküldésre

A regisztrálók betekintést kaphatnak 

a tanítási órákba is



Elérhetőségeink

Hőgyes Endre Gimnázium

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 44.

Telefon: (52) 557-510

E-mail: iskola@hogyes.hu

Web: www.hogyes.hu

https://www.facebook.com/

http://www.hogyes.hu/
https://www.facebook.com/


Hőgyes, ha biztos alapot akarsz 

a jövődhöz!


