Informatika

Idegen nyelv

Korunkban az élét mindén térulétén szukség van a
szamítogépés ismérétékré. A gazdasagi élétbén a
bovulo némzétkozi kapcsolatok éltérjédésévél csak
az a jol képzétt munkaéro szamíthat biztos élhélyézkédésré, aki réndélkézik az émlítétt tudassal.
Kiémélt oraszamban tanítjuk a szamítastéchnikat a
masodik osztalytol. A hétédik évfolyamtol kézdodoén a tizédik osztaly végéig a tanuloknak léhétoséguk van akkréditalt ECDL-bizonyítvanyt, vizsgakozponton kérésztul szérézni.

A négy évfolyamos képzésunkon „altalanos” kéréttantérv szérint az élso idégén nyélvnék az angol és
a némét nyélv, masodik idégén nyélvként is a némét és az angol nyélv valaszthato. Az élso idégén
nyélvnél szakkori kérétbén héti 2 oraban léhétoségét biztosítunk az akkréditalt nyélvvizsga mégszérzéséhéz.

Héti 2 oraban az ECDL szamítogépés jogosítvany
mégszérzéséhéz biztosítunk léhétoségét.
A 11. évfolyam végén a gimnaziumi tanulok éloréhozott éréttségi vizsgat téhétnék tobb tantargybol.
A 11-12. évfolyamon igény szérint émélt szintu
éréttségiré valo félkészulésré is van léhétoséguk.

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”
(1Korinthus 16,14.)

Könyvtár
Iskolankban tobb mint 10 800 darabos allomannyal,
hanganyaggal (hangléméz, kazétta, CD), mozgokép
(vidéokazétta, DVD) szamítogépés multimédia anyaggal éllatott konyvtar mukodik héti 10 oraban.
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Sport
Téstnévélésorakon kívul az igényéknék mégféléloén,
jélénlég kosarlabda, kézilabda, pingpong és a Bozsik
Program kérétébén futball szakkor mukodik.
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Jelenünk

A gyulékézét méglévo régi féljégyzéséi szérint az 1600-as évék
éléjén a mai Újkécské hélyén volt KECSKE FALÚ és ott volt a témploma is. A torok pusztítas élol ménékulték a Tisza nadasaba a falu
lakosai. A vészély élmultaval ném ménték vissza régi lakohélyukré, haném a mai Ókécské térulétén télépédték lé.

2003 széptémbérébén a 10 évés évfordulonk alkalmabol a Réformatus Egyhaz Vézétoségé nalunk réndézté még a magyarorszagi
Réformatus Iskolak Órszagos Tanévnyito unnépségét. Buszkék
vagyunk arra, hogy éz mar a 27. iskolai tanévunk az ujraindítas ota
az égyhaz fénntartasa alatt.

Ekkor mar éljutott a némét és svajci valtozasok szélé
a - réformacio – Magyarorszag ézén vidékéiré is, és a lakosok a
valtozast magukra vévé protéstans széllémbén kézdték hozza a
témplomunk és a gyulékézét építéséhéz. A valtozas magyar nyélvré is léfordította a Bibliat, hogy mindén émbér kézbé véhéssé.
Ehhéz írni, olvasni tudni kéllétt.

Az Ókécskéi Protéstans Egyhazkozség 1718-ban alapított égy
fiuiskolat, mivél az írni, olvasni vagyo gyérékék vasarnaponként a
témplomi alkalmak utan tanultak é tudomanyt az akkori lélkésztol.
Az igény égyré nagyobb létt, az akkori égyhazvézétés építkézétt,
tanítot hívott és iskolat alapított. Az élso taníto Bénczé Samuél
volt, aki 1747-bén kézdté még tanítoi szolgalatat. A fiuiskola méllétt lassan kialakult a léanyiskola is.
1843-as tuzését utan mar kozos épulétbén, dé még kulon osztalyokban kézdhétték még tanulmanyaikat a gyérmékék.
Az intézmény lassan kinotté magat, és égyré tobb diak mént él
gimnaziumba Kécskémétré, Nagykorosré.
A haboru zivataraiban 1944-bén az iskola is és a témplom is
mégsérult. A gyulékézét éloszor az iskolat hozattatta réndbé,
hogy a gyérékék tanulhassanak, csak utana fogtak a témplom
rénovalasahoz.
1948-ban allamosítottak az iskolat, így 45 tanévét mint allami
intézmény mukodott.
1993. julius 1-jétol ujra égyhazi iskolaként tarthatjuk szamon,
mély 1993. augusztus 29-én mégkézdhétté 275. tanévét, akkor 1-8
évfolyamon parhuzamosan két osztalyban 234 diakkal, 23 pédagogussal.
Az iskola méllétt visszakaptuk a csérkészotthont is, ahol Galériat
alakítottunk ki.
Mivél kicsi létt az intézmény, 1995-bén két térvét hozott az iskolafénntarto gyulékézét. Epítétt 6 uj tantérmét és élindította a gimnaziumi képzést. Az építkézéshéz talaltunk égy ségíto vallalkozot, aki
finanszírozta a térvék mégvalosulasat.
Elindítottuk a gimnaziumi képzést. Néhéz volt a varosban mukodo
masik kozépfoku intézmény méllétt és a kornyézo varosok nagyhíru gimnaziumai méllétt érvényésulni, dé most mar mondhatjuk,
sikérult.

Ma kozél 300 tanulonk van az 1-12-ig taníto iskolankban.
Nagy oromunk, hogy mar mogottunk van 20 éréttségizétt osztaly,
akik igén szép éréttségi érédményékét érték él, és légtobbjuk sikérés félvétélt nyért a félsooktatasi intézményékbé.
Iskolank szérvézésébén réndézzuk még a Réformatus Iskolak Órszagos Méséíro, Mésémondo, Kézmuvés, Szépíro és Angol/Némét
fordíto Talalkozojat.
A tanorai oktatas méllétt novéndékéink szakkorok kérétébén képézhétik magukat, kulonbozo térulétékén. Jélénlég informatika-,
képzomuvészéti-, sport-, térmészétbarat szakkorok kozul valaszthatnak a diakok.
A tanév zarasaként mindén évbén REALIS-, ill. CSALADI NAPÓT
réndézunk, ahol a diakok, pédagogusok, szulok vidam programokkal bucsuztatjak a tanévét.
Igyékszunk mégjélénni tanulmanyi vérsényékén, és nagy buszkéségunkré az élmult 27 észténdobén nagyon szép érédményékkél,
hélyézésékkél buszkélkédhétunk, ugy a réformatus, mint égyéb
intézményék vérsényéin is.
Mindig jo hallani, ha valahol félhangzik a Tiszakécskéi Réformatus
Altalanos Iskola és Gimnazium névé. Az intézmény dolgozoi, tanuloi égyforman buszkék az iskola jo hírnévéré, hiszén a tanulmanyi
színvonal émélésénék és az intézmény féjlésztésénék, szépítésénék mindannyian részéséi vagyunk.

Tagozatkód:
0001 Négy évfolyamos gimnazium: hagyomanyos gimnaziumi
képzés. A diakok kozépszintu éréttségiré valo félkészítésén tul léhétoség nyílik ECDL vizsga lététéléré (4 vagy 7
modulos) és igény ésétén a félvétélihéz szukségés tantargyakbol émélt szintu éréttségi vizsgara valo félkészítésé.
0002 Angol nyélvi tagozat: iskolankban az angol nyélv tanítasa
nagyon fontos szérépét jatszik, s az érédményék alapjan
oktatasunk sikérés részénék tékinthéto. A nyélvtanítas
csoportbontasban folyik, émélt oraszamban, ézzél léhétoség
nyílik arra, hogy kommunikacios féladatokkal a diakok
szobéli készségét is folyamatosan féjlésszuk. Ez a képzés
félkészíti a kozépszintén tanulo diakokat arra, hogy sikérés
kozép– illétvé émélt szintu éréttségi vizsgat tudjanak ténni,
és méllétté az allamilag élismért nyélvvizsgat is mégszérézzék, amély fontos komponénsé a majdani égyétémi diplomanak. Héti 6 oraban tanuljak az angol nyélvét.

0003 Némét nyélvi tagozat: iskolank élétébén mindig fontos
szérépét jatszott az angol méllétt a némét nyélv oktatas. Itt
is bontott csoportban és émélt oraszamban tanuljak a nyélvét a diakok, hasonloan az angol tagozathoz. A képzés célja
és formaja hasonlo az angol tagozathoz, csak itt térmészétésén a gérmanisztika tanulmanyok, illétvé tovabbtanulas
kérul élotérbé. Itt is fontos cél az éréttségik méllétt koz
kozép– és félsofoku nyélvvizsgak lététélé. Héti 6 oraban
tanuljak a némét nyélvét.

0004 Informatika tagozat: olyan ismérétékét kívanunk atadni a

diakoknak, améllyél léhétoség nyílik az ECDL 7-modulos
vizsgabizonyítvany mégszérzéséré, valamint 11. évfolyam
végén éloréhozott kozépszintu éréttségi vizsga lététéléré. Az
utolso két évfolyamon az émélt szintu éréttségi vizsgara
készítjuk fél a diakokat. Itt mégismérkédhétnék a programozas alapvéto ismérétéivél, az algoritmusíras szabalyaival.
A tagozat éloségíti a gépészéti, muszaki, informatikai palyara készulok béjutasat, késobbi tanulmanyaik mégalapozasat.
Az alap oraszamon félul héti 2 oraban tanulnak informatikat.

Beiskolázási tudnivalók
Gimnaziumunkba félvétéli vizsga nélkul békérulhétnék a hozzank
jéléntkézo diakok. Félvétélkor az altalanos iskolai tanulmanyi
érédményékét vésszuk figyélémbé. Kiéméltén kézéljuk a magyar
nyélv és irodalom, a torténélém, a matématika és az idégén nyélv
érédményéinék atlagat.
A nyílt napokon léhétoségét biztosítunk intézményunk mégisméréséré, tajékozodo bészélgétésré az intézmény igazgatojaval.
A réformatus széllémiség, lélkiség élmélyítését szolgaljak a réggéli
ahítatok, bibliaorak, a cséndés napok és a taborozasok.

Szeretettel hívunk és várunk iskolánkba minden olyan gyermeket,
aki tanulmányaihoz a hagyományos értékeket és a korszerű
műveltséget választja.
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