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Mit szeretnél elérni 
az életben? Mit választanál?

Mi leszel, ha 
nagy leszel?

Milyen társaság 
vonz?Mit vársz a 

középiskolától?

Milyen céljaid 
vannak?



Mi tudjuk a megoldást!





Induló osztályaink

Természettudomány–Kétnyelvű angol 

Tanító-, óvóképző osztály



Természettudomány–Kétnyelvű angol 

Helyek száma: 26



Tantárgyak Óraszámok/ hét

Matematika 4

Angol 5+1

Biológia 2 

Kémia 2

Fizika 3



Mit kapsz tőlünk?

• általános műveltségre 
és tudásra tehetsz 
szert, amellyel a 
későbbiekben 
bármelyik egyetemen 
megállhatod a helyed

• széleskörű 
továbbtanulási 
lehetőséget



• Az angolórák 
csoportbontással 
vannak megtartva

• Iskolánkban alkalmatok 
lesz Cambridge 
nyelvvizsgákat tenni



Angol nyelvvizsga

• Tervezett vizsgaidőpont: 2021. májusa

• http://pedaudv.ro/

http://pedaudv.ro/


A bejutás feltételei:

• Angol vizsga (szóbeli és írásbeli) –
bármilyen Hargita megyében letett 
vizsga érvényes

• Az angol nyelvvizsga átmenő jegye: 
6-os

• EZ A JEGY NEM 
BEFOLYÁSOLJA A BEJUTÁSI 
ÁLTALÁNOST!

• A Cambridge KET vagy PET 
vizsgák kiváltják az angol 
képességvizsgát



Jól felszerelt termek segítik tanulmányainkat



Tanító-, óvóképző osztály

Helyek száma: 24



Mit kapsz tőlünk?

Érdekes tantárgyak:

• korai beszédfejlesztés

• fejlődéslélektan

• gyakorlat heti rendszerességgel

• gyógypedagógia

• értékelés- és oktatáselmélet



Gyakorlat óvodában, iskolában



Tantárgyak Óraszám/Hét

Pedagógiai gyakorlat 3–4 (óvoda/iskola)

Egyéni gyakorlat 1–2 tanítási nap/félév

Pedagógia 2 (9. osztályban)

Pszichológia 3 (10. osztálytól)



Képességvizsgák időpontjai

• Tervezett vizsgaidőpont: 2021. 
májusa

• Naprakész információk: 

http://pedaudv.ro/

http://pedaudv.ro/
http://pedaudv.ro/


Zene képességvizsga

Zenei hallás és
előadóképesség felmérése:

• egy népdal előadása az 
elemi és általános 
iskolában tanultak közül

• ritmusgyakorlat
gyermekdalok segítségével



Testnevelés képességvizsga

Általános fizikai képességek 
felmérése a következő próbákkal:

• bemutatott gyakorlatok ismétlése

• az V-VIII. osztályokban gyakorolt 
talajtornaelemek bemutatása

• 600 méter leszaladása időkorlát 
nélkül



Rajz képességvizsga

Csendélet készítése adott téma 
alapján

Megfigyelt képességek:

• színek megkülönböztetése, 
keverése

• tárgyak közötti arányok 

helyes használata 

• a tárgyak térben való 
ábrázolása



Beszédkészség vizsga

• választott vers 
előadása

• szövegolvasás 
(ismeretlen szöveg)

• Interjú 

Megfigyelt képességek:

- fejlett kommunikáció

- pontos szövegértés

- tiszta beszédejtés



Rendezvényeink: Gólyabál



Kirándulások





Testvériskolai kapcsolat

▪ Budapest, Szombathely, Pusztaszabolcs, 
Hajdúdorog, Győr





Képződmény (Iskolaújság) Diáktanács (DT)



Jelenlegi honlapunk: 

http://pedaudv.ro

Benedek Elek Pedagógiai Líceum titkársága:

Márton Áron tér, 2 sz.

Tel: 0266-218282

http://pedaudv.ro/


Reméljük, hogy találkozunk!


