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Tájékoztató

Emelt óraszámú spanyol
Miért a Radnóti ?
A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziummal kapcsolatban talán mindenkinek egy reál-beállítottságú iskola jut eszébe,
ami nem is áll annyira messze a valóságtól. Iskolánk 1898 óta íródó történelme során tanulóink zöme valóban a
természettudományok terén érte el sikereinek többségét, azonban mindig erős volt az a humán irányultság, melynek
köszönhetően a nyelvoktatás terén is sokat léphettünk előre az idő folyamán. Az angol mellett évtizedek óta tanítunk német,
francia, olasz, orosz, és természetesen spanyol nyelvet is. A mai napig különlegességnek számít a Radnótiban a szabadon
választott idegen nyelv tanulásának lehetősége, azaz a diákok önálló döntésén múlik, hogy ki, milyen nyelvet szeretne
elsajátítani. Ez igaz a magasabb óraszámban tanított első nyelv és a másik idegen nyelv esetén is. Egy iskola sokszínűségét
emellett az is mutatja, ha minél több féle tanulási irányt próbál mutatni jövendőbeli diákjainak. Ennek szellemében, a 2013-as
tanévben új vállalásunk volt, hogy hagyományos tagozataink mellett bevezettük az emelt óraszámú spanyol nyelv tanulmányi
területet is. A korábban tisztán humán irányt jelentő "D" osztály egyik fele így 4 éven keresztül heti 5 órában tanulja a nyelvet,
másik idegen nyelvként pedig az angolt (esetleg a németet) választhatják.

Miért a spanyol nyelv ?
Napjainkban több, mint 400.000.000 spanyol anyanyelvű (e tekintetben a 3. nyelv a világon) ember él a Földön, öt
kontinensen beszélik, és ez 21 ország hivatalos nyelve. Érdekes megjegyezni továbbá, hogy 2050–re a világ lakosságának
már összesen 10%-a lesz spanyol anyanyelvű, az interneten pedig jelenleg is a 3. leggyakrabban használt nyelv. Spanyolul
tanulni egy jó ugródeszka is, hiszen aki már kicsit is beszéli, később sokkal könnyebben tanulhat meg más, szintén újlatin
nyelveket is, mint például a portugált, az olaszt vagy a franciát! Később, nem csak turistaként, hanem akár az egyetemi évek
alatt is kitűnő lehetőség adódik a nyelvtudás kamatoztatásához, elég ha a népszerű Erasmus+ ösztöndíj-programra
gondolunk, e tekintetben Spanyolország az európai hallgatók kedvenc célpontja! Az ország hatalmas turisztikai vonzereje
pedig további lehetőségeket kínál a megszerzett nyelvtudás alkalmazására, Latin Amerika sokszínű történelme és kultúrája
pedig csak hab a tortán :)

Miért lehet jó egy ilyen továbbtanulási lehetőség ?
Természetes dolog, hogy 14-15 éves korban a gyerekek egy részének még nem teljesen kristályosodik ki, mi is az ami
igazán érdekli őket, mely főbb szempontokat figyelembe véve válasszanak maguknak középiskolát, pláne, hogy milyen
vonalon tanulnának tovább az érettségi után. Döntő szempont lehet az általános iskolából hozott, majd a szóbeli felvételi
során szerzett pontszámokon túl (pontszámítás, lásd: az iskola honlapján! ), hogy a színvonalas oktatás mellett, milyen
szabadidős és közösségépítő iskolai programokat, nevelési elveket tud kínálni a gyerekeknek a választott intézmény, melyik
az az iskola, ahol a gyerekek tanulás mellett jól is érezhetik magukat.
Nem célunk csupán versenyekben mérni tanulóink sikerét, számunkra ugyanolyan fontos a gyermek önmaga, valljuk, hogy
aki hozzánk jön, olyan közösségben érezheti magát, ahol odafigyelünk egymásra. A hozzánk érkezett diákok tapasztalni
fogják, hogy egy olyan gimnázium tanulói lehetnek, ahol a tudás nem szégyen, a szorgalom nem kevesek kiváltsága, ahol az
osztályközösség életre szóló kapcsolatokat alakíthat ki, és ahol nincs akadálya annak sem, hogy 11-12. évfolyamon a
spanyol mellett, külön csoportokban zajló, emelt szintű órákat választhassanak, érdeklődésüknek megfelelően.
Spanyolosnak lenni ugyanakkor egyet jelent azzal is, hogy diákjainknak törekedniük kell, hogy nyelvet a tőlük elvárható
lehető legmagasabb szinten sajátítsák el, ez természetesen nem feltétlenül jelenti azt, hogy a továbbtanulást is ezen a
vonalon kell elképzelniük. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az érettségit követően tanulóinknak a legkülönbözőbb
irányokba sikerül egyetemi felvételt nyerniük (továbbtanulási arány: közel 100% , döntő többségüknek az elsőként megjelölt
helyen!), így, pl.: gyógypedagógia, pszichológia, kereskedelem és marketing, programtervező informatika, anglisztika,
gazdálkodás- és menedzsment, jogász, biológia–kémia tanár, MOME designkultúra, pénzügy és számvitel, vidékfejlesztési
agrármérnök, kertész,- bio-, élelmiszer - és építészmérnök vagy éppen gyógyszerész...

Elsősorban azoknak ajánljuk, akik ...
- érdeklődnek az idegen nyelvek és kultúrák iránt, általános iskolai tanulmányaik alatt is szívesen és eredményesen
foglalkoztak nyelvtanulással,
- nem riadnak vissza a nyelvtani szabályok megtanulása okozta kihívások elől, ugyanakkor írásbeli kifejező - és szóbeli
kommunikációs készségüket is szívesen fejlesztenék,
- elég motivációt éreznek önmagukban ahhoz, hogy gimnáziumi tanulmányaik végére, teljesen az alapoktól indulva
középfokú nyelvvizsgát, vagy emelt szintű érettségit tegyenek,
- még nem biztosak felsőfokú továbbtanulásuk irányában,
- a világra nyitott gondolkodásmóddal, érdeklődő odafigyeléssel viszonyulnak majd nemcsak a nyelvtanulás, de a többi
tantárgy irányába is,
- maguk is szívesen tagjai lennének a radnótisok nagy családjának.

Mit kínálunk ?
- magasan képzett oktatói háttér, 20 év tapasztalat a spanyol nyelv oktatása terén,
- tanórai lehetőségek biztosítása a legjobban felkészült tanulók számára a B2-es szintű nyelvvizsgára tanulmányaik
utolsó évében,
- kiemelt figyelem a tanulók közötti differenciálás biztosítására (korrepetálások, szakkörök, stb.), élményszerű
nyelvoktatás, módszertani sokszínűség,
- OKTV felkészítés (különösen büszkék vagyunk arra mintegy 30 tanulónkra is, akik spanyolból OKTV döntős helyezést
értek el az elmúlt években!),
- jól felszerelt tantermek, és kiegészítő létesítmények, eszközök (könyvtár, ebédlő, tornacsarnok, konditerem, szaklaboratóriumok, wifi, stb.),
- a digitális oktatás lehetőségeinek kiaknázása, rugalmas alkalmazkodás a kihívásokhoz (pl.: Google Suite intézményi
szintű használata). Szükség esetén az online oktatás hatékony alkalmazása , online tanítási órák előtérbe helyezése!
- a változatos közösségi diákélet feltételeinek biztosítása (Gólyapróba, DÖK : iskolaújság és iskolarádió, tanév-közi
programok; Őszi tudományos hét, Karácsonyi koncert, Tavaszi kulturális fesztivál, stb.),
- 4-5 napos (önköltséges) tanulmányi kirándulás lehetősége (Barcelona, Madrid),
- sportolási lehetőség az iskolában (kosárlabda, röplabda, stb.),
- nyitott, tanulóközpontú vezetői szemlélet.

Szeretettel várjuk a hozzánk jelentkezőket !
WWW.RADNOTI-SZEGED.SULINET.HU

