Tájékoztató a nyolcadikosoknak szervezett felkészítő foglalkozásokról

Tisztelt Szülők! Kedves Nyolcadikosok!
A Berettyóújfalui SzC Arany János Gimnázium és Technikum felvételi felkészítőt szervez
nyolcadik osztályos tanulóknak magyar nyelv és matematika tantárgyakból. A foglalkozások
2020. október 2. és 2021. január 15. között zajlanak.
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a járványügyi előírások szerint a szokott formában nem
szervezhetjük a felkészítőket, de iskolánk elkötelezett a felkészítés iránt, ezért az általános
iskolások számára is ismert online csatornákat használjuk a gyakorlásra. A felvételizők a
Redmentában ütemezve kapják a feladatokat, minden héten három feladatlapot, amelyet
kitöltésére egy hét áll rendelkezésre. A részletes megoldást magyarázattal pedig e-mailben
megküldjük a jelentkezéskor megadott e-mail címre.
A Redmentában a feladatlapokat mappákba rendeztük. A tanuló az ütemezésnek megfelelő,
dátummal ellátott mappában találja a feladatlapokat. A mappában 3 feladatlap található:
-

Szövegértés
Nyelvtan
Matematika

Az egyes feladatlapokat háromszor lehet kitölteni. Az értékelésnél a legmagasabb eredményt
vesszük figyelembe.
A mappák folyamatosan kerülnek feltöltésre.
Minden esetben a szaktanárok értékelik a megoldásokat, a pontszámokat havonta összesítjük
és tájékoztatást küldünk e-mailben a jelentkezéskor megadott e-mail címre, így a szülő is
nyomon tudja követni gyermeke előrehaladását.
Figyelem! A felkészítőn részt vevő diákok között versenyt is hirdetünk. Az 1-10. helyezett
tárgyjutalomban részesül, amit a szóbeli meghallgatás során vehet át. Továbbá az a diák, aki
mind a 10 mappában lévő valamennyi feladatsort (30 db) összességében legalább 80%-os
eredménnyel megoldja, az intézményünkben szervezett szóbeli meghallgatás során
maximálisan adható 50 pontból 25 vizsgapontot kap.
Természetesen a felkészítő továbbra is ingyenes.

Jelentkezés:
A felkészítőre online űrlap kitöltésével vagy az aranyjgimn@gmail.com e-mail címre küldött a
honlapunkról letölthető jelentkezési lappal lehet jelentkezni Jelentkezés felvételi felkészítőre
tárgy megnevezéssel. A jelentkezési lap letölthető honlapunkról. (www.ajg.hu – Felvételi Nyolcadikosoknak fül – Letölthető jelentkezési lap)
Az online űrlap linkje: https://forms.gle/mDNCxYW9QwoEfXHC9
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 30.
A foglalkozások ütemezését és a felvételi eljárás rendjét is megtalálja honlapunkon.
Várjuk minden érdeklődő jelentkezését.
Bízunk benne, hogy együttműködve ebben a helyzetben is sikeres lesz a felvételi.
Örülünk, hogy iskolánkat választották céljaik eléréséhez.
Jó egészséget és sikeres felkészülést kívánunk!
Mihucz Sándorné
igazgató

A felkészítő foglalkozások ütemezése

A feladatlapok közzétételének időpontja
Október

OKTÓBER 2.

OKTÓBER 9.

OKTÓBER 16.

November

NOVEMBER 6.

NOVEMBER 13.

NOVEMBER 20.

December

DECEMBER 4.

DECEMBER 11.

Január

JANUÁR 8.

JANUÁR 15.

