
FORRAI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 

A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 

TÁJÉKOZTATÓ A 4 ÉVFOLYAMOS MŰVÉSZETI GIMNÁZIUM KÉPZÉSRŐL 

MÉDIA TAGOZATTAL  

Iskolánk 2017. szeptemberétől négyosztályos (9-12. évfolyam) képzésben egy művészeti gimnáziumi 
osztályt indít média szakiránnyal. Intézményünk a 3-as metró vonalán, a Forgách utcai megálló közelében 
található. 

 

Szakirány megnevezése és tagozatkód száma / fontos dátumok 

Tagozatkód: 0010 
4 évfolyamos médiatagozatos gimnáziumi képzés  

Felvehető létszám: 28 fő (1 osztály) 

Telephely-kódja: 001 

Nyílt napok időpontjai 

Nyitott kapuk: 2016. október 10-14. 8.00-8.30 közös tájékoztató 

9.00-12.00 óralátogatás (regisztrációhoz kötött – részletek a honlapon) 

2016. november 17. (csütörtök) 8.30-9.00 közös tájékoztató 
9.00-12.00 óralátogatás (regisztrációhoz kötött – részletek a honlapon) 

Első idegen nyelv angol 

Választható második idegen 
nyelv 

Megfelelő létszámú csoportok 
esetén! 

német, francia, olasz, spanyol 
 

Központi írásbeli vizsga 
van 

2017. január 21. 10.00 

 

Szóbeli vizsga: 
 

van 
2017. február 27 – március 3. 12.00-18.00 

Iskolánk alapadatai 

Forrai Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 
a Magyarországi Metodista Egyház Fenntartásában 

Budapest, 1139 Lomb utca 41. 
OM azonosító: 035491 

Telefon: 350-1782, 350-8326 
Honlap: www.forrai.hu 

E-mail: iskola@forrai.eu 
 

A 4 osztályos média tagozatos gimnázium erősségei  

 9. évfolyamon ének (2 óra), vizuális ismeretek (2 óra), média (2 óra) 

 Évenkénti stúdiógyakorlat. 

 Aktív nyelv- és beszédfejlesztés. A tanulók biztos alapokat kapnak ahhoz, hogy önmagukat, gondolataikat jól tudják 
kifejezni, megmutatni akár egy nagyobb közönség előtt, akár a személyes kommunikációk során. A gondolatait 
összeszedetten interpretáló, érthetően, tisztán, jól tagoltan beszélő tanuló nemcsak az iskolai feleletekben lesz 
sikeresebb, de a hétköznapi életben, a továbbtanulást eldöntő felvételin, vagy akár egy állásinterjún is. 

 10. évfolyamtól a média tantárgyat heti 4 órában tanulják, ill. 11-12. évfolyamon heti 5 órában. 

 Nem "kis médiamunkásokat" nevelünk, hanem a mai világban a médián keresztül érkező üzeneteket jól értelmező, 
azok szándékait biztonsággal felismerő, a hírek világában jól tájékozódó és a filmművészet valamint az egyetemes 
kultúra alapjait, majd jelentősebb alkotásait ismerő fiatalokat. A médiát, az internetet, a tömegtájékoztatást jól 
használó tanuló képes eligazodni a világ dolgaiban, képes önmaga kifejezésére, saját személyiségének és céljainak 
megismerésére illetve megtalálására. 

 A filmművészet legfontosabb állomásait is végigveszik a tanulmányaik alatt. 

 Jó átlageredmények az érettségi tantárgyakból, nyitott továbbtanulási lehetőségek reál és humán irányban. 

 Mozgókép- és médiaismeret érettségire és szakirányú felvételire felkészítés. 

 Angol- és művészeti tábor anyanyelvi tanárokkal, együttműködés külföldi önkéntesekkel, egyházakkal 

 emelt szintű érettségire való felkészítés, 

 iskolalelkészi jelenlét, 

 közvetlen kapcsolat a Magyarországi Metodista Egyházzal a diákok testi, lelki, szellemi egészsége érdekében. 

http://www.forrai.hu/


Kreativitás, értékteremtés, igényes környezet! 
 

Nevelési céljaink 

 széleskörű általános műveltség megalapozása, 
tehetséggondozás, 

 angol oktatás emelt óraszámban, kis 
csoportokban, anyanyelvi tanárral, 

 vizuális kultúra, kreativitás fejlesztése, 

 harmonikus, stabil értékrendű, magabiztos 
személyiséggé formálás, 

 környezettudatos, egészséges életmódra 
nevelés testi és lelki értelemben, közösségi 
szolgálat, 

 önálló és teamben végzett projektfeladatok. 
 

Szemléletmódunk, kapcsolatunk a diákokkal 

 élménygazdag, gyakorlatias oktatás, 

 támogató pedagógiai légkör, 

 középpontban az egyéni bánásmód, 

 hátrányokkal küzdők integrációja. 
 

Iskolai környezet 

 jó hangulatú, családias környezet, 

 barátságos épület, légkondicionált tantermek, 
korszerű felszereltség, 

 Internet.

Iskolánkba egyaránt szeretettel várjuk a kiugró tehetségű, vagy kissé „későn érő”, átlagos képességű 
diákokat is. Azt szeretnénk, hogy tanítványainkat a 12. évfolyam végén nemcsak a tantárgyi követelmények 
teljesítése szempontjából, hanem emberi tulajdonságaikat tekintve is érettnek nyilváníthassuk. Pedagógiai 
programunk további részletei iskolánk honlapján olvashatók (www.forrai.hu).  

INFORMÁCIÓK A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 

Iskolánkba jelentkezni a központi felvételi eljárás szerint az általános iskolában biztosított jelentkezési lapon 
lehet.  

A vizsgázók teljesítményének értékelése, a rangsorolás módja, pontszámítás 
 

A felvételi során megszerezhető pontok: írásbelin 100 pont, hozott pontok 50 pont, 
szóbelin elérhető szintén 50 pont. Összesen elérhető 200 pont. 

A pontok 50%-át adja a központi írásbeli vizsga eredménye (magyar/matematika), 
25%-ban vesszük figyelembe a 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredményeket 

(magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, informatika/biológia/földrajz 
tantárgyakból – utóbbinál a kedvezőbb jegyet vesszük figyelembe), további 25%-ban 

számít a szóbeli elbeszélgetés eredménye.  
 

A szóbeli vizsgára 2017. február 27 – március 3. között, 12.00-18.00 óráig kerül sor. 
A szóbelire beosztott tanulók névsorát folyamatosan frissítve a honlapon tesszük 

közzé. Kérjük, hogy a tanuló hozzon magával matematika és magyar füzetet, 
ellenőrzőt vagy az e-napló kinyomtatott változatát. Az elbeszélgetésre hozzon magával a jelentkező három 
újságcikket vagy internetes portálról nyomtatott cikket (bármilyen témában)– melyről szívesen beszélgetne. 

 

A felvételi eljárásban az iskola előnyben részesíti azokat a jelentkezőket, akik HHH-s besorolásúak, a kerületben 
laknak, ill. sajátos helyzetűként azokat, akiknek a testvére már az iskola tanulója. 

 

 
Az ideiglenes felvételi jegyzék 2017. március 10-től megtekinthető lesz honlapunkon vagy iskolánkban. 

2017. március 16-17-én tudnak változtatni a családok a választott középiskolák sorrendjén, az általános iskolában.   
A végleges felvételi jegyzék birtokában a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést írásban 2017. április 26-ig 

küldjük meg. 

 
 
 
Budapest, 2016. szeptember 

Szabadosné dr. Vargha Magdolna 
intézményvezető 

http://www.forrai.hu/

