Válaszd a Művelődést és a Tudományt!
Válaszd a legnagyobb múltú iskolát!

Általános tudnivalók a beíratkozásról
és a felvételi folyamatról

Kézdivásárhely, Kanta u. 23.
http://www.nmg.ro
“Ne félj, nem bántalak, mivel tanítani csak szépen akarlak…”
Nagy Mózes, 1680

Nagy Mózes Elmleti Líceum

Válaszd a Nagy Mózes Elméleti Líceumot!
V. osztályba jelentkezők:

Induló osztályok a 2013/2014. tanévben

 Iratkozás az iskola titkárságán: június 10-20.
 A beiratkozás szabad választás alapján

történik, a helyek függvényében
IX. osztályba jelentkezők:
 Május 27-29:
 beiratkozás a nyelvvizsgára és a

képességvizsgára
 Május 30-án 9:00 órai kezdettel:
 a bilingv osztályba felvételiző tanulók

nyelvvizsgáznak (írásbeli és szóbeli)
 Június 1-én 9:00 órai kezdettel:
 Képességvizsgát tesznek a vallás

osztályba felvételiző tanulók
(írásbeli és szóbeli)
 Június 3:
 A nyelvvizsga és a képességvizsga

eredményhirdetése
VIII. osztályok végzőseinek záróvizsgái:
 Június 25: Román nyelv és irodalom
 Június 26: Magyar nyelv és irodalom
 Június 27: Matematika

A Nagy Mózes Elméleti Líceum Kézdivásárhely és Felső-Háromszék legrégibb, legnagyobb hagyománnyal
rendelkező iskolája. Szellemi központ, amit 1680-ban
alapított Nagy Mózes. Jelenleg közel 900 tanuló és oktató tölti be élettel és munkával "a vallás, honszeretet és
tudomány e díszes csarnokát Isten dicsőségére és a nemzeti közművelődés javára". Óvodától egyetemig tanulhatnak itt a gyermekek és fiatalok, tapasztalt oktatók irányításával, jól felszerelt tantermekben, ösztönző tudományos és művelődési környezetben.

Az iskola oktatási ajánlata a 2013/2014 tanévre:
GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK (V.)
A: Angol
30 hely
B: Rajz
30 hely
LÍCEUMI OSZTÁLYOK (IX.)
A: természettudomány-bilingv angol
B: természettudomány-intenzív angol
C: matematika-informatika (intenzív)
D: katolikus vallás

28 hely
28 hely
28 hely
28 hely

Néhány gondolat induló osztályainkról - Kínálatunk a 2013/2014. tanévre
Kezdd az ötödiket a
Nagy Mózesben!

IX. A. természettudományokbilingv angol osztály

IX. C. matematika-informatikaintenzív informatiika osztály

Hogy miért is? Elmondják jelenlegi diákjaink:

 Környezettudatos világnézet kialakítása
 Természettudományok és matematika oktatása
modern módszerekkel
 Interdiszciplináris tevékenységek
 Korszerű laboratóriumok és didaktikai felszerelés,
amelyek elősegítik mind a nyelvi, mind a
természettudományos kompetenciák (készségek)
kialakítását
 Bilingv rendszerű angol nyelvoktatás
 Nyelvi szakdiploma XII-ben
 A diákok a modern technika segítségével ismerkedhetnek meg idegen nyelvekkel és kultúrákkal
 Idegennyelvű szakkifejezések elsajátítása
 Továbbtanulási lehetőségek minden irányba, reál
és humán szakokon
Leendő osztályfőnök:Nagy-Babos Edit

 M1-es szintű matematikaoktatás (teljes tananyag)
 Fizika oktatása emelt óraszámban
 Hangsúlyos informatikai képzés segíti a tanulókat
megérteni az informatizálódó társadalom titkait
 Két idegen nyelv heti 2+2 órában 4 éven át
 Kiemelt cél a logikus gondolkodás fejlesztése
 XII-ben ORACLE és CISCO rendszergazdai
oklevél és középfokú szakdiploma szerezhető
 A tanult tárgyak előnyt jelentenek az informatika,
szoftvermérnöki, automatizálás, matematika,
építészet, robotika, térinformatika, villamosmérnöki, gépészmérnöki, út-híd tervező, autómérnöki, gazdasági informatika egyetemeken
Leendő osztályfőnök:Bokor Ildikó

„Nagyon szerettem rajzosztályba járni, mert a
rajzórák mindig nyugodtak voltak. Zenét hallgattunk,
beszélgettünk. Művészet történetből olyat tanultunk,
amit más iskolában, más tagozaton nem lehetett
volna.” (Tamás Anna, VIII.B.)
„A Nagy Mózesben azért jó, mert sok kedves gyerek
van, néptánc is, és sok rendezvényt szerveznek. A
tanárok, tanárnők is nagyon kedvesek, megértőek és
nagyon jól tanítanak.” (Bíró Botond, V. A.)
„A négy év alatt a rajzosztályban tanultak alapján
olyan értékeket fedeztem fel a világban és
önmagamban, amelyeket csak a képzőművészeti
osztályos diákok érthetnek meg.”
(Kémenes Anna Boróka, VIII.B.)
„Azért volt jó rajzosztályba járni, mert megismertem
a színek világát. Másként gondolkodom és másként
látom a dolgokat :)” (Surdu Andrea, VIII. B.)
Leendő osztályfőnök:
Nagy Judit (V.A.) és Fehér Katalin (V.B.)

IX. B természettudományokintenzív angol osztály
 Reál tantárgyak oktatása kiegyensúlyozott tanterv
alapján
 Fenntartható fejlődés megalapozása, interdiszciplinaritás megvalósítása
 Választható órák érdeklődés szerint
 Diákjaink korszerű laboratóriumokban kutathatják a természet titkait, magyarázatokat keresve és
adva sok csodálatos jelenségre
 Hangulatos órák, érdekes kísérletezések, tapasztalatszerzés, több továbbtanulási lehetőség: gyógyszerészet, orvosi, biokémia szakok
 Sokoldalú képzés, kiváló szakmai és karrierépítési kilátások
 Biztos alap a sikeres jövôhöz!
Leendő osztályfőnök:Fülöp Rita

IX. D. katolikus vallás osztály
 Hitvallásunk: „…a gyermeknek két dolgot kell
adnunk: gyökereket és szárnyakat.” (Geothe)
 Közösségünket igényesség, felelősségvállalás,
kitartó munka, testvéri szeretet, segíteni akarás és
a megbocsátás szelleme hatja át
 A keresztény értékrend megismertetése, hogy
életünkben központi helyet foglaljon el a családhoz, szülõföldhöz, a nemzethez és Istenhez való
ragaszkodás
 Plusz nyelvórák biztosítása egyházi támogatással
 A legmodernebb eszközökkel ellátott szakterem
osztályteremként való használata
 Testvériskolai kapcsolat a Pannonhalmi Bencés
Főgimnáziummal
 Szerteágazó továbbtanulási lehetőségek: jog,
nyelvészet, irodalom, társadalom-tudományok,
vallástanári, művészettörténet, néprajz
Leendő osztályfőnök:Mészáros Ágoston

