A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium képzési szerkezete
OM azonosító: 031198
Telephely kód: 003
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6 ÉVFOLYAMOS
-

- speciális matematika
tagozat
Kód: 1000

4 ÉVFOLYAMOS
- matematika-fizika tagozat
Kód: 2000

- biológia-kémia tagozat
Kód: 3000

4 ÉVFOLYAMOS
általános tantervű
humán jellegű képzés
angol - spanyol nyelv,
Kód: 7000

angol- francia nyelv
Kód: 8000

5 ÉVFOLYAMOS
reál jellegű képzés
nyelvi előkészítővel
angol - német nyelv
Kód: 4000

5 ÉVFOLYAMOS
két tanítási nyelvű képzés
- magyar – francia két
tanítási nyelvű
Kód: 5000

- magyar – spanyol két
tanítási nyelvű
Kód: 6000
A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium az általános műveltséget megalapozó, a felsőfokú iskolai
tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelést és oktatást folytat.

Négy évfolyamos képzés
Az általános iskola 8. osztályának elvégzése után jelentkezhetnek ide a tanulók. A képzést a nemzeti
köznevelési törvény előírásainak megfelelően, a központilag kiadott kerettanterv alapján készített helyi
tanterv szerint végezzük. Tagozatos (emelt szintű) képzést biztosítunk matematika-fizika és biológiakémia tantárgyakból.
A hagyományoknak megfelelően tovább folytatjuk a matematika emelt szintű oktatását.
A 2000-kódú matematika-fizika tagozat indításával az a célunk, hogy a matematika és a műszaki
területek iránt érdeklődő diákok minél magasabb szinten tudják kibontakoztatni tehetségüket.
Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik e tárgyakból kívánnak emelt szinten érettségizni.
A 3000-kódú csoportunkban, a biológia-kémia tagozatra azoknak a tanulóknak a jelentkezését
várjuk, akik most úgy gondolják e két tantárgyból fognak emelt szintű érettségi vizsgát tenni. Ajánljuk
azoknak, akik orvosi, egészségügyi, természettudományos területen kívánnak továbbtanulni.
Az idegen nyelvek ismerete napjainkban nélkülözhetetlen, hisz több helyen a napi munkavégzéshez
szükséges. Minden diákunk számára biztosítjuk az angol nyelv tanulását. A második idegen nyelv
ezen csoportok számára választható.
Kínálatunk: német, spanyol, francia, orosz nyelvek.
A 10. osztály sikeres elvégzését követően megfelelő számú jelentkező esetén minden közismereti
tantárgyból helyben biztosítjuk annak lehetőségét, hogy az emelt szintű érettségire a tanulók
felkészülhessenek.
Négy évfolyamos képzés keretében indítunk egy általános tantervű, humán jellegű osztályt, ahol
magasabb óraszámban tanulják az idegen nyelveket /angol-spanyol (kód: 7000) és angol- francia
(kód: 8000) /, valamint a történelem tantárgyakat. A spanyol illetve a francia nyelv kezdő szintről
indul.
Az osztályt azoknak ajánljuk, akik még nem döntötték el, hogy milyen felsőoktatási intézményben
szeretnék folytatni tanulmányaikat a középiskola befejezését követően. Ajánljuk azoknak, akik
számára fontos az idegen nyelvek ismerete, érdeklődnek a történelem iránt, esetleg e tárgy szükséges
lesz a továbbtanulásukhoz.
A 10. osztály sikeres elvégzését követően megfelelő számú jelentkező esetén minden közismereti
tantárgyból helyben biztosítjuk annak lehetőségét, hogy az emelt szintű érettségire a tanulók
felkészülhessenek.

Öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzés
Az általános iskola 8. osztályának elvégzését követően jelentkezhetnek ide a tanulók.
A képzés öt éves (4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő). Magyar-spanyol, illetve magyar-francia
nyelven folyik az oktatás. Első évben (9/Kny évfolyam) a diákok az idegen nyelvet (spanyol, francia)
magas óraszámban (18 óra) tanulják.
A képzés (nyelvtanulás) kezdő szintről indul. A négy évfolyamos gimnáziumi anyag elsajátítása a
9 - 12. évfolyamon történik. Jelenleg a magyar-francia két tanítási nyelvű képzés keretében francia
nyelven tanulják a matematikát, a történelmet, a biológiát, a francia civilizációt.
A magyar-spanyol két tanítási nyelvű képzés keretében spanyol nyelven tanulják a matematikát, a
történelmet,
a földrajzot, a spanyol civilizációt.

A 10. osztály sikeres elvégzését követően megfelelő számú jelentkező esetén minden közismereti
tantárgyból helyben biztosítjuk annak lehetőségét, hogy az emelt szintű érettségire a tanulók
felkészülhessenek.
A középiskolában csak a két tanítási nyelvű képzés keretében tanuló diákoknak van lehetőségük arra,
hogy
C1 szintű (felsőfokú nyelvvizsgával) egyenértékű képesítést szerezzenek. A két tanítási nyelvű
képzésben résztvevők második idegen nyelvként az angol nyelvet tanulják.

Öt évfolyamos nyelvi előkészítő osztály
Az általános iskola 8. osztályának elvégzését követően jelentkezhetnek ide a tanulók.
A képzés öt éves (4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő). A képzés első évében (9/Ny évfolyam)
intenzív nyelvi és informatikai képzést biztosítunk a diákoknak.
A Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban egy nyelvi előkészítő osztály indul.
Az angolt 11 órában — németet 7 órában tanulják.
A 4000-kóddal jelzett osztályunkban, az első év sikeres befejezését követően általános tanterv szerint,
reál jellegű osztályban folytatják tanulmányaikat.
Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a matematika, a reáltantárgyak iránt, de még nem
döntötték el, hogy milyen irányban fogják folytatni felsőfokú tanulmányaikat. A kerettantervi
óraszámnál magasabb óraszámban tanulják a matematikát, biológiát, kémiát, fizikát. Az informatika a
11-12. évfolyamon választható tantárgy.
A 10. osztály sikeres elvégzését követően megfelelő számú jelentkező esetén minden közismereti
tantárgyból helyben biztosítjuk annak lehetőségét, hogy az emelt szintű érettségire a tanulók
felkészülhessenek.

Hat évfolyamos képzés
Az általános iskola hatodik osztályának elvégzése után jelentkezhetnek erre a képzésre a tanulók.
A 1000-kóddal jelzett osztályunkban kiemelt tehetséggondozás folyik. Az itt alkalmazott kerettanterv
az immár 50 éves hagyományokkal büszkélkedő speciális matematika tagozatos osztályok
hagyományait viszi tovább. Nagy figyelmet fordítunk az informatika oktatására is.
A képzésre elsősorban azok jelentkezését várjuk, akik a matematika, informatika és a
reáltantárgyak iránt érdeklődnek.
Az osztályban a matematikát, az informatikát és az idegen nyelvet csoportbontásban tanulják a
tanulók.
Minden diákunk számára biztosítjuk az angol nyelv tanulását. A második idegen nyelv választható a
9. osztálytól lehetséges.
Kínálatunk : német, spanyol, francia, orosz nyelvek.
A 10. osztály sikeres elvégzését követően megfelelő számú jelentkező esetén minden közismereti
tantárgyból helyben biztosítjuk annak lehetőségét, hogy az emelt szintű érettségire a tanulók
felkészülhessenek.

