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!

Induló osztályok a 2016/2017. tanévben
 Május 25-án 9:00 órai kezdettel:
 a bilingv osztályba felvételiző tanulók

nyelvvizsgáznak (írásbeli és szóbeli)
 Május 26-án 9:00 órai kezdettel:
 Képességvizsgát tesznek a vallás

osztályba felvételiző tanulók
(írásbeli és szóbeli)

Iskolánkban ECDL (informatikai)
és ECL (idegen nyelvi) vizsgaközpont
működik, ahol diákjaink nemzetközileg
elismert számítástechnikai és idegen nyelvi
kompetenciát igazoló diplomát
szerezhetnek a líceumi évek alatt.

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 2016/2017 tanévre:
LÍCEUMI OSZTÁLYOK (IX.)
A: Természettudomány - angol intenziv
B: Matematika - informatika intenzív
C: Filológia - angol bilingv
D: Római katolikus teológia

28 hely
28 hely
28 hely
28 hely

Néhány gondolat induló osztályainkról - Kínálatunk a 2016/2017. tanévre
IX. C. Filológia - angol bilingv

IX. A. Természettudomány - angol intenziv
28 hely
 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
Osztályfőnök : Dáni Zsuzsa

IX. B Matematika - informatika intenzív








28 hely
M1-es szintű matematikaoktatás (teljes tananyag)
Programozás. Weboldalak. Adatbázisok
Két idegen nyelv. Informatikai szakdiploma
Kiemelt cél a logikus gondolkodás fejlesztése
Iskolánk az Oracle Academy, a CISCO Networking Academy, az ECDL és az IC3 informatikai
képzésrendszert működtető nemzetközi szervezetek tagja
A tanult tárgyak előnyt jelentenek az informatika,
szoftvermérnöki, automatizálás, matematika, építészet, robotika, térinformatika, villamosmérnöki,
gépészmérnöki, út-híd tervező, autómérnöki, gazdasági informatika és sok más egyetemi szakon.
Osztályfőnök: Budai Edit









28 hely
Bilingv rendszerű angol nyelvoktatás, hogy
megnyíljon a világ a diákok előtt, és a szerzett
ismeretek Európaszerte értékesíthetőek legyenek.
Játekos tanulás csapatszellem-építés, idegennyelv
vizsgákra való alapos felkészítés
Korszerű laboratóriumok és didaktikai felszerelés,
amelyek elősegítik a nyelvi kompetenciák
(készségek) kialakítását
A diákok a modern technika segítségével ismerkedhetnek meg idegen nyelvekkel és kultúrákkal
Nyelvi szakdiploma XII-ben, kiváló továbbtanulási lehetőségek
Osztályfőnök: Dr. Rancz Teréz

IX. D. Római katolikus teológia (28 hely)
 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
Osztályfőnök: Damó Csaba

