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1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 

Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium  

OM 028380 

5700 Gyula, Bodoky u. 10. 

Tel.:+36 66 463 118 | +36 30 427 64 47 

E-mail: titkarsag@erkel.hu 

Weboldal: www.erkel.hu 

2. MIÉRT JÓ VÁLASZTÁS A GYULAI ERKEL FERENC GIMNÁZIUM ÉS 

KOLLÉGIUM? 

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium Békés megyében, Gyulán található, 

fenntartója a Gyulai Tankerületi Központ. A gimnázium Gyula, valamint a környék 

oktatási és kulturális központja.  A gimnázium vonzáskörzete Békés megye, de 

távolabbról, akár az ország határain túlról is érkeznek növendékek. 

A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 

felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. A 

középfokú nevelés-oktatás szakaszának funkciója a korábbi képzési szakaszban 

kibontakozott képességek továbbfejlesztése, a készségek és a tudástartalmak elmélyítése és 

megszilárdítása.  

A gimnázium országos kompetenciamérésének eredményei évről évre meghaladták az 

országos átlagot mind a matematika, mind a szövegértés területén. Kimeneti mutatóink – 

továbbtanulás, érettségi, nyelvvizsgák száma, versenyeredmények – is a szakmai 

minőségét tükrözik.  

Gimnáziumunk 2020-tól elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. 

Intézményünk együttműködési megállapodás keretében működik együtt felsőoktatási 

intézményekkel: Szegedi Tudományegyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 

A 9-12. évfolyamon az emelt szintű (hagyományosan ún. „tagozatos”) szervezési forma a 

tehetséggondozás sajátos módja, amelynek során egy vagy több meghatározott tantárgy 

fejlesztési követelményeinek és ismereteinek elsajátítása a kerettantervek által 

meghatározott, magasabb szintű követelményekkel, emelt óraszámban valósul meg. Ebben 

http://www.erkel.hu/
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a szervezési formában kiemelt hangsúlyt helyezünk a humán, a reál, a természettudományok, 

az idegen nyelvek fejlesztésére. 

A 11. évfolyamtól lehetőség nyílik fakultációválasztásra: emelt és középszintű érettségire 

való felkészítést biztosítunk magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, 

matematika, biológia, kémia, fizika, földrajz, informatika, mozgóképkultúra és 

médiaismeret, testnevelés és sport tantárgyakból. 

Az intézmény számára fontosak a hagyományai. Példaértékű az iskola nemzetközi 

kapcsolatrendszere a ditzingeni gimnáziummal és Budrio város középiskolájával. Az iskola 

otthont ad nemzetközi, országos, regionális versenyeknek, rendezvényeknek, mint például 

az Implom József Országos Középiskolai Helyesírási Verseny vagy az 1963-ban útjára 

indult Erkel Diákünnepek. A gimnázium élen jár számos iskolai, tudományos rendezvény 

szervezésében is, ilyen például az „Egészségesen éld az életed!”, azaz a közkedvelt 

Salátanap. 2021-ben intézményünk ismét elnyerte az Ökoiskola címet. 

A gimnáziumban a tanulók az alábbi tanórán kívüli lehetőségek közül választhatnak: 

szakkörök (tantárgyi, művészeti), énekkar, diáksportkör, felzárkóztató, tehetséggondozó 

foglalkozások, önképzőkörök, diákszínjátszó kör. A közösségépítést szolgálják az egyéb 

szabadidős és sporttevékenységek, táborok, kirándulások, színházlátogatások, a Szemfüles 

című diáklap. 

A nevelési-oktatási feltételek rendelkezésre állnak: osztálytermek, szaktantermek, 

természettudományi labor („Öveges-program”), könyvtár, tanulócsoportos foglalkozásra 

kialakított kistermek, tornaszobák, tornaterem, sportpálya.  

A kollégium az iskola szomszédságában van. Az elmúlt időszakban zajlott külső, illetve 

belső felújításnak köszönhetően megújult, így jól felszerelt, kulturált környezetben 

biztosított a vidéki tanulók elhelyezése.  

3. IDEGEN NYELV OKTATÁSA AZ ERKELBEN 

Az idegen nyelvek oktatására nagy hangsúlyt helyezünk: emelt szinten (heti 5 óra), 

csoportbontásban oktatjuk az angol nyelvet, továbbá idegen nyelvi tagozatunkon a német 

nyelvet is (heti 5 óra). További lehetőségként heti 3 órában kínáljuk a német, a francia, az 

olasz, az orosz, a spanyol nyelvet, valamint tanórán kívüli foglalkozás keretében a latin 

nyelvet. 

Az angol, illetve az idegen nyelvi tagozaton a német nyelvet a hozzánk jelentkező tanulók 

emelt szinten tanulják heti 5 órában csoportbontásban. Célunk diákjaink felkészítése a 
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kétszintű érettségi vizsgákra, illetve a továbbtanulásra a hazai és külföldi felsőoktatási 

intézményekbe, melynek során kiemelt hangsúlyt kap az emelt szintű érettségire való 

felkészülés. Tanítványaink interaktív, beszédorientált tanórákon, differenciált oktatás 

keretében tanulják az idegen nyelveket, ahol a célnyelvi civilizáció és kultúra 

megismertetése is kiemelt szerepet kap. Pedagógusaink elkötelezettek a diákok 

nyelvvizsga-felkészítésében, intézményünkben akkreditált nyelvvizsgaközpont működik 

angol nyelvből, ahol tanulóink a megszokott légkörben, barátságos körülmények között 

vizsgázhatnak. A csoportokba sorolás szintfelmérő alapján történik. 

 

Második idegen nyelv 

Békés megyében egyedülálló, hogy gimnáziumunkban hét idegen nyelv oktatása 

biztosított. 

Második idegen nyelv az emelt angol csoportokban: heti 3 órában az alábbi lehetőségek 

közül választhatnak a jelentkezők: 

- francia nyelv 

- német nyelv 

- olasz nyelv 

- orosz nyelv 

- spanyol nyelv  

A második idegen nyelv oktatása – a német nyelvet kivéve – kezdő szintről indul. 

Tanórán kívüli foglalkozás keretében latin nyelv választható. 

4. SPORTÉLET AZ ERKELBEN 

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a testnevelés tantárgyra. Az egészség érték, melynek 

megőrzése az életminőség szempontjából alapvető. Fontos számunkra, hogy diákjainknak a 

minőségi testnevelés elsajátításához szükséges örömteli fizikai aktivitást biztosítsunk.  

Ezt a heti 5 testnevelésóra keretein belül tudjuk megvalósítani. Iskolánk évtizedek óta a 

városi diákolimpiák meghatározó résztvevője. A városi vándorkupát minden alkalommal 

gimnáziumunk nyeri el. A minőségi testnevelésoktatás és a szoros kapcsolat a városban 

működő egyesületekkel eredményezte azt, hogy évről évre sikeresen szerepelünk a megyei 

és országos diákolimpiai versenyeken. 
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A Magyar Diáksport Szövetség „A legaktívabb középiskola” díjjal jutalmazta iskolánkat 

immáron 2. alkalommal.  

A 2022/2023-as tanévtől csatlakozott gimnáziumunk a Magyar Diáksport Szövetség Aktív 

Iskola programjához, mely hozzájárul a mozgásgazdag iskolai környezet megteremtéséhez.  

A munka mellett a szórakozásra is lehetőség van az általunk szervezett sportprogramok 

révén, amelyekre a megye számos iskolájából jelentkeznek, mint például 6 órás röplabda, 

kosárlabda, labdarúgás. 

5. A 2023/2024-ES TANÉVRE MEGHIRDETETT TANULMÁNYI 

TERÜLETEK 

0001   

gimnázium 

4 évfolyam 

emelt szintű oktatás angol nyelv, magyar nyelv és irodalom tantárgy(ak)ból 

az oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol 

az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): francia, német, olasz, 

orosz, spanyol  

a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), 

hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi 

írásbeli vizsga eredménye alapján 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított 

0002   

gimnázium 

4 évfolyam 

emelt szintű oktatás angol nyelv, történelem tantárgy(ak)ból 

az oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol 

az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): francia, német, olasz, 

orosz, spanyol  

a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), 

hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi 

írásbeli vizsga eredménye alapján 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított 

0003   

gimnázium 

4 évfolyam 

emelt szintű oktatás angol nyelv, matematika tantárgy(ak)ból 

az oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol 

az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): francia, német, olasz, 

orosz, spanyol  
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a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), 

hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi 

írásbeli vizsga eredménye alapján 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított 

0004   

gimnázium 

4 évfolyam 

emelt szintű oktatás angol nyelv, digitális kultúra tantárgy(ak)ból 

az oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol 

az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): francia, német, olasz, 

orosz, spanyol  

a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), 

hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi 

írásbeli vizsga eredménye alapján 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított 

0005   

gimnázium 

4 évfolyam 

emelt szintű oktatás angol nyelv, biológia tantárgy(ak)ból 

az oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol 

az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): francia, német, olasz, 

orosz, spanyol  

a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), 

hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi 

írásbeli vizsga eredménye alapján 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított 

0006   

gimnázium 

4 évfolyam 

emelt szintű oktatás angol nyelv, német nyelv tantárgy(ak)ból 

az oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol 

az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), 

hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi 

írásbeli vizsga eredménye alapján 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított 

0007   

gimnázium 

4 évfolyam 

emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból 

az oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol 
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az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): francia, német, olasz, 

orosz, spanyol  

a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), 

hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi 

írásbeli vizsga eredménye alapján 

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított 

 

6. A 4 ÉVFOLYAMOS EMELT MAGYAR-EMELT ANGOL TAGOZAT 

(0001 KÓDSZÁM), EMELT TÖRTÉNELEM-EMELT ANGOL 

TAGOZAT (0002 KÓDSZÁM) 

A tagozatokra többek között a jogi pálya, a bölcsészettudomány, a nemzetközi tanulmányok, 

a kommunikáció- és médiatudomány, az igazságügyi, a munkaügyi, a társadalombiztosítási, 

igazgatási szakok, a közigazgatási szakok, a pedagógia, a szociológia iránt érdeklődő 

tanulók jelentkezését várjuk. 

9-12. évfolyamon emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat magyar és angol, vagy 

történelem és angol tantárgyakból. 11. évfolyamtól fakultáció választásával biztosított a 

további tantárgyakból az emelt szintű érettségire való felkészítés. 

Emelt magyar-emelt angol tagozat 

Iskolánk tagozatos képzés keretében emelt szintű felkészítést nyújt magyar nyelv és 

irodalomból. A csoport általában 12-16 fővel működik. Az emelt óraszám lehetőséget 

biztosít a törzsanyagon kívüli ismeretek elsajátítására, azok elmélyítésére, a gyakorlásra, a 

tematika pedig a tanulók kérése alapján, valamint aktuális kulturális események kapcsán 

bővíthető.  

A tagozat tanulói speciális tanulmányi kirándulásokon és az ezekhez kapcsolódó múzeum- 

és színházlátogatásokon vesznek részt. A négy év során elsajátítják a kooperatív tanuláshoz 

szükséges készségeket, megtanulnak csapatban és egyénileg is hatékonyak lenni. A projekt-

módszer segítségével olyan tudásra tesznek szert, mely lehetővé teszi számukra egy téma 

igényes színvonalon történő feldolgozását, a témához fűződő látványos prezentáció 

elkészítését és bemutatását.  Diákjaink állandó résztvevői különböző szavalóversenyeknek, 

nyelvi-irodalmi csapatversenyeknek, melyeken rangos helyezést érnek el.  

Mindezeknek köszönhetően tanulóink jó eredménnyel érettségiznek közép- és emelt szinten 

is. A magyar nyelv és irodalom szükséges vagy választható tantárgy nagyon sok egyetemi 
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karon: jogi egyetemek, államigazgatás, bölcsészkarok, nemzetvédelem, pszichológia, tanító- 

és óvóképzés, kommunikáció és média. Mindemellett egykori tanulóink visszajelzései 

szerint a nálunk szerzett ismeretek könnyebbé teszik a későbbiekben a felsőoktatásban 

történő sikeres helytállást.  

Elsősorban azokat a nyolcadikosokat várjuk, akik szeretnek olvasni, szeretnek beszélgetni, 

nyitottak a világra, és médiatudomány, kommunikáció, bölcsészettudományi, illetve jogi 

pályára készülnek. De ajánljuk azoknak is, akik még nem döntötték el, hogy milyen irányban 

tanulnak tovább, hiszen az itt elsajátított készségek hasznosíthatók más tantárgyak érettségi 

követelményeinek magasabb szintű teljesítésében is. 

Emelt történelem-emelt angol tagozat 

A történelem tagozat iskolánk egyik színfoltja, mely az elmúlt évtizedekben magas 

színvonalú szakmai munkával és kiemelkedő képességű diákokkal tudott stabil pontja lenni 

a továbbtanulni szándékozó és a történelem iránt érdeklődő fiataloknak. 

Az emelt óraszámú képzés során lehetőség adódik a történelmi ismeretek mélyebb, 

élményszerű elsajátítására, melyeket színes, iskolai és iskolán kívüli programok támogatnak: 

 rendszeres tanulmányi kirándulások a tananyagokhoz kapcsolódóan (Aquincum, 

Hadtörténeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Holokauszt Emlékközpont, Terror 

Háza stb.) 

 múzeumpedagógiai órák (gyulai vár, Almásy-kastély), levéltárlátogatás 

 évenként megrendezett háziverseny 

 történelmiregény-írók vendégül látása, akik nem csupán íróként foglalkoznak 

választott történelmi időszakukkal, de már-már szakavatott történésznek is 

mondhatók (pl. Trux Béla – 2017, Bíró Szabolcs – 2019) 

 írók rendhagyó órái – egyes írók a múlt századi történelem nagy pillanatainak 

részesei voltak, és erről meséltek (pl. Ferdinandy György 1956-ról – 2016). 

Az érettségire történő felkészítés során lehetőség van a tanultak mélységelvű feldolgozására, 

a témák megértését támogató filmek megtekintésére, elemzésére, és a kisebb létszámú 

csoportok okán a képességfejlesztésre, egyéni odafigyelésre is. 

Történelem tantárgyból emelt szinten érettségiző tanulóink rendre felvételt nyernek az 

általuk megjelölt egyetemi szakokra. Az elmúlt években a történelem tagozaton tanult 

diákjaink jogászképzésre, pszichológia, politológia, nemzetközi tanulmányok, közgazdász 

szakra, általános bölcsészkarra, illetve történész és történelemtanári irányokra nyertek 

felvételt. 
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Rendszeres versenyfelkészítés zajlik, és tanulóink a különböző típusú versenyeken 

eredményesen szerepelnek. Az elmúlt 5 évben minden alkalommal részt vettek a Savaria 

Országos Történelem Versenyen, jól szerepelnek az Országos Középiskolai Tanulmányi 

Versenyen, illetve egyéni és csapatversenyeken, amivel szakmai tudásuk mellett 

kommunikációs készségüket és kreativitásukat is bizonyítják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

6.1. A 4 ÉVFOLYAMOS EMELT MAGYAR-EMELT ANGOL TAGOZAT 

(0001 KÓDSZÁM) ÓRAHÁLÓJA 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyak 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 5 6 6 6 

I. idegen nyelv: angol 5 5 5 5 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 4 

Történelem 2 2 4 3 

Állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány   2  

Biológia  3 2   

Fizika 2 3   

Kémia 1 2   

Földrajz 2 1   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és színház/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

   1 

Művészetek   1  

Digitális kultúra 2 1 2  

Testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

ÖSSZESEN 36 36 32 29 
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6.2. A 4 ÉVFOLYAMOS EMELT TÖRTÉNELEM-EMELT ANGOL  

TAGOZAT (0002 KÓDSZÁM) ÓRAHÁLÓJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyak 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 

I. idegen nyelv: angol 5 5 5 5 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 4 

Történelem 4 4 6 5 

Állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány   2  

Biológia  3 2   

Fizika 2 3   

Kémia 1 2   

Földrajz 2 1   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és színház/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

   1 

Művészetek   1  

Digitális kultúra 2 1 2  

Testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

ÖSSZESEN 36 36 32 29 
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6.3. A 4 ÉVFOLYAMOS EMELT MATEMATIKA-EMELT ANGOL 

TAGOZAT (0003 KÓDSZÁM), EMELT DIGITÁLIS KULTÚRA-

EMELT ANGOL TAGOZAT (0004 KÓDSZÁM) 

A tagozatokra többek között a közgazdász, a pénzügy, a kereskedelem és marketing, a 

gazdálkodási és menedzsment szak, az informatikus, a mérnöki szakok iránt érdeklődő 

tanulók jelentkezését várjuk. 

9-12. évfolyamon emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat a matematika és angol, 

vagy digitális kultúra és angol tantárgyakból. 11. évfolyamtól fakultáció választásával 

biztosított a további tantárgyakból az emelt szintű érettségire való felkészítés. 

Emelt matematika-emelt angol 

Az emelt matematika tagozaton a fő célunk, hogy tanítványaink megtapasztalják a 

matematika értékeit, hasznosságát, fejlesszük a tanulók önálló, rendszerezett, logikus 

gondolkodását. A 9. évfolyamtól kezdve a spirális felépítésnek megfelelően fokozatosan, 

egyre absztraktabb formában építjük fel a matematika belső struktúráját (fogalmak 

definíciója, tételek, bizonyítások). A matematika tanulásának-tanításának egyik célja, hogy 

fejlődjön a tanuló mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését 

lehetővé tevő készségek rendszere. 

A matematika segítséget ad a természettudományok, az informatika, a technika és a humán 

tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák, a 

természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez.  

A tagozat eredményességét mutatják az emelt szintű érettségi eredmények. A 

tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetünk, tanítványaink megyei, országos 

eredményekkel büszkélkedhetnek. 

Emelt digitális kultúra-emelt angol 

A digitális kultúra tagozat elsősorban azok számára ajánlott, akik informatika irányban 

terveznek továbbtanulni. A tagozaton végzett diákjaink rendszerint gazdasági informatika, 

pénzügyi-számviteli informatika, üzemmérnök-informatika stb. szakra adják be 

jelentkezésüket. A tanítás során a fókusz a gyakorlati problémák megoldásán van. A tagozat 

magas óraszáma lehetővé teszi egyrészt az alapos felkészülést az emelt szintű digitális 

kultúra érettségire, másrészt az előkészítést az egyetemi tanulmányokra (pl. programozási 

nyelvként az egyetemen is oktatott C és C++ nyelvet tanítjuk, részletesen foglalkozunk 3D 

modellezéssel stb.). 
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6.4. A 4 ÉVFOLYAMOS EMELT MATEMATIKA-EMELT ANGOL 

TAGOZAT (0003 KÓDSZÁM) ÓRAHÁLÓJA 

 

 

 

 

 

Tantárgyak 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 

I. idegen nyelv: angol 5 5 5 5 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 5 5 5 6 

Történelem 2 2 4 3 

Állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány   2  

Biológia  3 2   

Fizika 2 3   

Kémia 1 2   

Földrajz 2 1   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és színház/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

   1 

Művészetek   1  

Digitális kultúra 2 1 2  

Testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

ÖSSZESEN 36 36 32 29 
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6.5. A 4 ÉVFOLYAMOS EMELT DIGITÁLIS KULTÚRA-EMELT ANGOL 

TAGOZAT (0004 KÓDSZÁM) ÓRAHÁLÓJA 

 

 

 

 

 

Tantárgyak 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 

I. idegen nyelv: angol 5 5 5 5 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 4 

Történelem 2 2 4 3 

Állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány   2  

Biológia  3 2   

Fizika 2 3   

Kémia 1 2   

Földrajz 2 1   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és színház/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

   1 

Művészetek   1  

Digitális kultúra  4 3 4 4 

Testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

ÖSSZESEN 36 36 32 31 
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6.6. A 4 ÉVFOLYAMOS EMELT BIOLÓGIA-EMELT ANGOL TAGOZAT 

(0005 KÓDSZÁM) 

A tagozatra többek között az orvos, a gyógyszerész, a vegyész, a biológus, az agrár 

szakirányok iránt érdeklődő tanulók jelentkezését várjuk. 

9-12. évfolyamon emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat biológia és angol 

tantárgyakból. 11. évfolyamtól fakultáció választásával biztosított a további tantárgyakból 

az emelt szintű érettségire való felkészítés. 

Emelt biológia-emelt angol 

Intézményünkben 2009 őszén indult el az emelt szintű biológia oktatása tagozat formájában. 

18 fővel indulnak csoportjaink. Az oktatás szakmai és infrastrukturális háttere maximálisan 

biztosított. Felszerelt labor várja a tanulókat, szakképzett laboráns segíti a szaktanárok és a 

tanulók munkáját. 

A tanulók négy tanéven keresztül heti 4 órában sajátítják el az emelt szintű érettségi 

követelményekben rögzített kritériumokat, kompetenciákat. A diákok sikeres érettségi 

vizsgát tesznek, eredményeik sokszor meghaladják a megyei vagy országos átlagot. 

Országos biológiaversenyeken vesznek részt, és az országos döntőkbe jutva a legjobbak 

közé kerülnek be. Az érettségi eredményeiknek köszönhetően a tagozatos tanulók minden 

évben sikeresen felvételiznek az általuk választott egyetemi szakokra: orvosi, fogorvosi, 

állatorvosi, gyógyszerész, gyógytornász, agrárképzés, biológusképzés, tanárképzés 

szakokra, biomérnök-, környezetvédelmi mérnök-, szakápolói, mentőtiszti képzésekre. 

A tanórákon az elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt kap a gyakorlati képzés is. 

Laborgyakorlatokon mikroszkopizálás, állat-, növényfelismerés, boncolás, 

kémcsőkísérletek, élettani vizsgálatok, környezetvédelmi vizsgálatok történnek. 

Rendszeresen szervezünk tanulmányi kirándulásokat. Tanítványaink aktívan vesznek részt 

projektek megalkotásában, az „Egészségesen éld az életed!” programban, a Fenntarthatósági 

Témahéten, a víz világnapjához vagy a Föld napjához kapcsolódó rendezvényeken. 
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6.7. A 4 ÉVFOLYAMOS EMELT BIOLÓGIA-EMELT ANGOL TAGOZAT 

(0005 KÓDSZÁM) ÓRAHÁLÓJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyak 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 

I. idegen nyelv: angol 5 5 5 5 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 4 

Történelem 2 2 4 3 

Állampolgári ismeretek    1 

Biológia  4 4 4 4 

Fizika 2 3   

Kémia 1 2   

Földrajz 2 1   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és színház/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

   1 

Művészetek   1  

Digitális kultúra 2 1 2  

Testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

ÖSSZESEN 35 36 32 31 
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6.8. A 4 ÉVFOLYAMOS EMELT ANGOL-EMELT NÉMET TAGOZAT 

(0006 KÓDSZÁM) 

A tagozatra többek között a nemzetközi tanulmányok, a turisztika-vendéglátás, 

bölcsészettudomány, az idegenforgalom, a tolmács, a fordító szakok iránt érdeklődő tanulók 

jelentkezését várjuk. 

9-12. évfolyamon emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat angol és német 

tantárgyakból. 11. évfolyamtól fakultáció választásával biztosított a további tantárgyakból 

az emelt szintű érettségire való felkészítés. 
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6.9. A 4 ÉVFOLYAMOS EMELT ANGOL-EMELT NÉMET TAGOZAT 

(0006 KÓDSZÁM) ÓRAHÁLÓJA 

 

 

 

 

Tantárgyak 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 

I. idegen nyelv: angol 5 5 5 5 

II. idegen nyelv: német 5 5 5 5 

Matematika 3 3 3 4 

Történelem 2 2 4 3 

Állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány   2  

Biológia  3 2   

Fizika 2 3   

Kémia 1 2   

Földrajz 2 1   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és színház/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

   1 

Művészetek   1  

Digitális kultúra 2 1 2  

Testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

ÖSSZESEN 36 36 32 29 
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6.10. A 4 ÉVFOLYAMOS EMELT ANGOL TAGOZAT (0007 KÓDSZÁM) 

A tagozaton az angol nyelvet oktatjuk emelt szinten. A többi tantárgyból az utolsó két 

évfolyamon a fakultációk biztosítják az emelt szintű érettségire való felkészülést. A 

továbbtanulás biztosított minden szakirányba. 
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6.11. A 4 ÉVFOLYAMOS EMELT ANGOL TAGOZAT (0007 KÓDSZÁM) 

ÓRAHÁLÓJA 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyak 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 

I. idegen nyelv: angol 5 5 5 5 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 4 

Történelem 4 4 6 5 

Állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány   2  

Biológia  3 2   

Fizika 2 3   

Kémia 1 2   

Földrajz 2 1   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és színház/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

   1 

Művészetek   1  

Digitális kultúra 2 1 2  

Testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

ÖSSZESEN 34 34 32 29 
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7. IDŐPONTOK 

• Szülői értekezlet: 2022. november 14., 17 óra (Helyszín: Zeneiskola, 5700 Gyula, 

Bartók Béla u. 3.) 

• Bemutatkozik az Erkel – nyílt napok: 2022. november 16-17. között (Helyszín: 

5700 Gyula, Bodoky u. 10.) (a technikai és tartalmi információk elérhetők lesznek az 

intézmény honlapján: www.erkel.hu) 

8.  FONTOS DÁTUMOK 

• Jelentkezés a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára: 2022. december 2-ig 

• Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja, helyszíne: 2023. január 21. 10 óra; 

Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium, 5700 Gyula, Bodoky u. 10. 

 

• Felvételi jelentkezési határidő: 2023. február 22. 

• A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánossá tétele: 2023. március 17. 

• Értesítés a felvételi eredményről: 2023. április 28. 

 

A felvételi jelentkezési lap kitöltéséhez szükséges információk:  

Iskolánk OM azonosító kódja: 028380 

Neve: Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium 

Címe: 5700 Gyula, Bodoky u. 10. 

Kérjük, a jelentkezési lapon MINDENKÉPPEN adjanak meg szülői e-mail-címet, mert a 

felvételi eredményről elektronikus úton is küldünk tájékoztatást. 

Fontos, hogy a jelentkezési lapon jelöljék az első és a választott második idegen nyelvet. 

 

A középfokú felvételi eljárás információiról szóló bővebb tájékoztatás:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_intezmenyekne

k/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi 

 

 

http://www.erkel.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_intezmenyeknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_intezmenyeknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi
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9.  A FELVÉTELI MÓDJA 

 

 

Az iskolánkba jelentkezőknek az egységes központi, a felvételi eljárást megelőző írásbeli 

vizsgán részt kell venniük. 

Hozott pontok: az általános iskolai év végi osztályzatok összege: 5-6-7. év vége, 8. osztály 

féléve. 

Szerzett pontok: központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből (100 pont) és 

matematikából (100 pont). 

 

 

Sok sikert a felkészüléshez! 

Szeretettel várjuk a leendő erkeles növendékeket! 

 

Gyula, 2022. október 4. 

Zámori Ida 

intézményvezető 

FELVÉTELI

HOZOTT 

PONTOK

200 pont

SZERZETT 

PONTOK 

200 pont


