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Gimnáziumi ág

matematika – fizika biológia – kémia

humán általános tagozat

idegen nyelvi tagozat matematika – informatika

Célja az intenzív felkészítés felsõfokú tanulmányokra, illetve 

az emelt szintû érettségire. A kötelezõ vizsgatárgyakon 

kívül a következõ tantárgyakból készítünk fel emelt szintû 

érettségire: fizika, biológia, kémia.

Szakgimnáziumi ág 

informatikai  tagozat

közgazdasági tagozat

Célja a szakirányú továbbtanulásra és emelt szintû 

érettségire való felkészítés, valamint a szakmai tudás 

megalapozása.

Választási alternatívák a 

11. évfolyamon:
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Az Arany program szerinti tanulmányok 5 éve alatt a tanulók 

iskolai és kollégiumi nevelésben, oktatásban részesülnek. Az 

elõkészítõ év célja az önismeret fejlesztése, a tanulás tanulása, 

a humán, a természettudományos, az informatikai mûveltség 

igényének elmélyítése. 

Az öt év során – az iskola segítségével és támogatásával – a 

tanulók az EU-ban is elfogadott ECDL számítástechnikai 

bizonyítványt, valamint „B“ kategóriás gépjármûvezetõi 

engedélyt szereznek.

A 9-10. évfolyamon fogják megismerni a tanulók azokat a 

lehetõségeket, melyeket a középiskola kínál a továbbta-

nuláshoz. Dönteniük kell, hogy az utolsó két évben 

gimnáziumi vagy szakgimnáziumi  tanulmányokat folytatnak.

A Neumann János Középiskola és Kollégium

Arany János Tehetséggondozó Programjának 

bemutatása

Az  Oktatási Minisztérium 2000 szeptemberében indította 

útjára ezt a programot, amelynek mottója:

„A XXI. század legjelentõsebb gazdasági 

erõforrása az emberi tehetség, a tudás…” 

Tapasztalatunk szerint sok tehetséges gyerek hátrányos 

helyzettel küzdve végzi általános iskolai tanulmányait. 

Számtalan esetben maguk az általános iskolák is hátrányos 

helyzetben vannak, mert nem rendelkeznek az oktatás, 

tanulás olyan feltételeivel, amelyek a mai kor követelményeinek 

megfelelnek (számítástechnikai eszközök, szaktantermek, 

szakkönyvek, magasan képzett szaktanárok stb.).

Az átlagosnál rosszabb szociális, családi, egészségügyi, anyagi 

körülmények, a települési hátrányok sok jó képességû tanulót 

elriasztanak attól, hogy felsõfokú tanulmányokról álmodjanak.

Emiatt nem is jelentkeznek a legjobbnak ítélt gimnáziumokba, 

szakközépiskolákba, ahonnan évrõl-évre tömegesen kerülnek 

az érettségizett fiatalok egyetemre, fõiskolára.

Az Arany program éppen az ilyen gyermekeknek segít a felzár-

kózásban, a hazulról hozott hátrányok leküzdésében, önbi-

zalmuk erõsítésében és a pályaválasztásban.

Aulai élet

Géptermi munka

Mindvégig kiemelt szerepet kap a tanítás, tanulás 

folyamatában az idegen nyelv (angol, majd választás szerint 

német vagy francia), valamint az informatika magas szintû 

elsajátíttatása. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részvevõ 

diákok számára a települési önkormányzatok ösztöndíjat 

biztosíthatnak. Emellett az iskola számos szociális támogatást 

ad (pl. étkezéshez, tankönyv és taneszköz vásárláshoz, 

kirándulásokhoz stb.)

A kollégiumi foglalkozások egységet alkotnak az iskolai 

tevékenységgel, ezért a programban kötelezõ a kollégiumi 

szolgáltatás igénybevétele.

A tanulás mellett színvonalas és mozgalmas diákéletet 

kínálunk. A gólyatábor és gólyabál felejthetetlen élményekkel 

indítja a neumannos éveket. De az érdekes mindennapok 

mellett meghatározó emlék marad az osztálykirándulás, 

diáknap, Neumann Napok.
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