Tisztelt Szülők! Kedves pályaválasztás előtt álló Nyolcadikosok!
Engedjék meg, hogy a Mátyás Király Gimnázium nevelőtestülete és
a magam nevében is megköszönjem megtisztelő érdeklődésüket
intézményünk iránt. Tisztában vagyunk az Önök előtt álló pálya-, illetve
iskolaválasztáshoz kötődő döntés fontosságával, annak minden
nehézségével. Az információ hatalom. Hisszük, hogy egy olyan fontos
kérdésben, mint a továbbtanulás, jól dönteni csak a tények, a lehetőségek
alapos megismerését követően lehet. Pályaválasztási kiadványunk célja
ezért éppen az, hogy röviden bemutassuk a térség egyik meghatározó
középfokú intézményét, a Mátyás Király Gimnáziumot.

Szilasi Gábor
intézményvezető

A következő néhány oldalon igyekszünk tömör, ám mégis átfogó képet adni az itt folyó szakmai
munkáról, a sokszínű képzési kínálatunkról, és ízelítőt adunk a változatos tanórai, illetve tanórán
kívüli lehetőségekről. Röviden megkíséreljük a lehetetlent: egy nyomtatott kiadványban
megmutatni mindazt, ami immáron 60 éve diákok nemzedékeit vonzza ebbe az iskolába, és amire
mi, Mátyásosok olyan büszkék vagyunk. 14 évesen iskolát választani kemény dió. Nincsenek könnyű
helyzetben Önök sem, Tisztelt Szülők! Gyakorló szülőként is tudjuk, hogy mindannyian a legjobb,
legmegfelelőbb iskolát szeretnénk választani. A pályaválasztás nehézségét az adja, hogy ebben az
életkorban sokan még keresik önmagukat, nem tudják biztosan, hogy mit is szeretnének, milyen
irányban induljanak tovább. Hiszünk abban és egyben kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a ránk
bízott gyerekeket segítenünk kell egyéniségük kibontakoztatásában, el kell juttatnunk képességük
maximumáig. Célunk, hogy a nálunk töltött éveket követően tanítványaink magasan képzett, idegen
nyelveket beszélő, folyamatos megújulásra képes, testileg és lelkileg kiegyensúlyozott fiatal
felnőttként megállják a helyüket a 21. század gyorsan változó, kihívásokkal teli világában.
Kérem, fogadják olyan szeretettel pályaválasztási füzetünket, mint amilyen lelkesedéssel és
hittel készítettük.

HOGYAN ÉPÜL FEL KÉPZÉSÜNK?
A diákok az első 2 évben az informatikai alapképzés mellett kétfajta grafikai
programot, valamint a vágás alapjait sajátítják el.

A következő 2 évben a diákok vagy az informatika vagy
a vizuális kultúra fakultáció irányát választanák érdeklődésük, irányultságuk szerint, ez lenne a
választott, 5. érettségi tantárgyuk. Azonban + két
órában a képzésük folytatódna – a választott irány
(választott iskola) szerint.

Az informatikai/vizuális vonzódás
már meghatározza a további
felkészítés jellegét. Itt már haladó
módon folytatódna a képszerkesztés,
valamint a filmvágó program
megismerése
mellett
a
weblapszerkesztés.

(Informatikából a közép vagy választhatóan emelt szintre való hagyományos
felkészítés folyna párhuzamosan.
Vizuális kultúra fakultáción pedig a számítógépes grafika iránt érdeklődő, ezzel
továbbtanulni vágyó fiatalok a felvételi követelményeknek megfelelő, speciális képzést
kapnának.)
(Kiegészítő work shopok keretében a fotózás, filmkészítés területével és specialitásaival
ismerkednének meg a diákok, a 3D-s grafika és az animáció modern kérdése kapcsán
pedig vendég előadókat tudunk hívni, már végzett, és e területen dolgozó volt diákjaink
köréből.)

Idegen nyelvi munkaközösség
Amellett, hogy magas színvonalú tanórákon mélyítheted nyelvtudásodat:


Olyan tanárok tanítanak,. akik:
o elkötelezettek és magasan képzettek
o tapasztalt vizsgáztatók
o elfogadók és nyitottak



Fonyódi gimnazistaként könnyebben felkészülsz az emelt szintű
érettségire és az államilag elismert nyelvvizsgára.



Ismerj meg velünk más országokat, kultúrákat és szerezz barátokat a világban:
o Államilag támogatott nyelvgyakorlás 9. és 11. évfolyamon
(Egyesült Királyság, Írország, Málta,
Németország, Ausztria)
o Cserekapcsolatok célnyelvi országokkal: Bamberg

NICE

„Let’s learn from one another”







MAGYAR-TÖRTÉNELEM
ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TAGOZAT
MIRE JÓ?
Fejlesztheted a kommunikációs
képességedet (írásban és szóban).

A drámajátékok segítségével
önismeretre tehetsz szert.

Erősítheted a szövegértési
kompetenciádat, amelyre minden
tantárgyból szükséged van.

Megismerkedhetsz a nemzeti és
az egyetemes történelem
mélyebb összefüggéseivel.

MILYEN PLUSZ TEVÉKENYSÉGEK VÁRNAK RÁD?

Színjátszó szakkör tagja lehetsz

Tanulmányi versenyeken
vehetsz részt

Művészetek – együtt táborozunk

Projektek

HOGYAN TOVÁBB?
A tagozat segítségével könnyebben felkészülsz az emelt szintű érettségi
vizsgára, és sikeresen bejuthatsz
tanári szakra
közgazdasági
egyetemre

jogi karra
államigazgatási
karra,

bölcsészkarra,
közszolgálati
egyetemre

Lehetsz óvónő, szociális előadó, kitanulhatod a 16 egyetemen indított
kommunikáció és médiatudomány valamely divatos specializációját (például a
business és marketing szakot).

BÓNUSZ PLUSZ
A tagozaton megszerzett kompetenciákat, például a kommunikációt az élet
minden területén hasznosíthatod: a családi életben, a baráti körben és a
közösségi médiában.

RÓLUNK MONDTÁK

Ballér Bianka

„2013-ban érettségiztem a Mátyás Király Gimnáziumban.
Nagyon szerettem ezeket az éveket, jó szívvel gondolok
vissza rájuk. Kifejezetten örültem, amikor láttam, hogy indul
humán tagozat (magyar-történelem és kommunikáció)
(…). Élveztem, hogy emelt óraszámban volt magyar
nyelvtan, irodalom és történelem. Szerettem, hogy mindenre
volt idő a fakultációs órákon, hosszan elemeztünk verseket,
novellákat, bemutatót tartottunk egy-egy regényből,
elmélyülhettünk a magyar és a világirodalomban egyaránt.
(…) Tavaly a Vörösmarty Színházban színre vittük Madách
Imre Az ember tragédiája című művét, amelyben én
alakítottam Évát. Nagyon hasznos volt számomra, hogy
tisztán emlékeztem a gimis elemzésekre.”

…
…







Matematika
tagozat
Ami fontos lehet..
Napjainkban felértékelődtek a műszaki, informatikai és pénzügyi pályák. Az
ezekhez szükséges diploma megszerzéséhez általában az emelt szintű matematika
érettségin át vezet az út. Ehhez nyújt segítséget a matematika tagozat ahol heti 5
órában tanulhatsz matematikát. A fent említett végzettségekkel nem kell
elhelyezkedési gondokkal számolni.

Milyen plusz tevékenységek várnak rád?





Különböző tanulmányi versenyek

Logikai játékok megismerése és kipróbálása

Térbeli építőjátékokkal tágíthatod térszemléleted


Részt vehetsz a Kutatók Éjszakáján.

Tudtad?
A matematika tagozaton a matematikán kívül angolból van plusz
óra, ami segít a felvételihez szükséges nyelvvizsga megszerzésében.
Diákjaink rendszeresen tovább jutnak az Arany Dániel
matematika verseny és az OKTV második fordulójába.
Tagozatosaink eredményesen szerepelnek
a felsőoktatásbeli alapozó tárgyakban.

MIRE JÓ?



A logikus gondolkodásod erősödése
más tantárgyak tanulásában is
segítségedre lesz.

 A matematika fejleszti a logikát, a
folyamatok átlátását, a precizitást, így
hozzájárul a személyiség
alakulásához..



Fejlesztheted problémamegoldó készségedet

A tagozaton elsajátított számolási tudásodat minden
természettudományi területen használnod kell

Iván Balázs a „Bölcs+Ész” országos versenyen 6. helyezést ért el.
Gimnáziumunk csapata a MaTech versenyen országos 12. helyen végzett.
Temesvári Gábor két alkalommal jutott a Kenguru versenyen az
országos első 15 közé, 2018-ban országos 13., 2019-ben országos 11. lett.

„A matematika tagozaton töltött időszak sokat segített a
későbbiekben az egyetem során. A vizsgákra történő
felkészülés alatt kamatoztathattam a már megszerzett
tudásomat, melynek köszönhetően sikeresen vettem
minden akadályt, és szereztem meg a diplomámat
programtervező informatikus szakon az ELTE-n.
Minden segítséget, támogatást és motivációt megkaptam
a tanáromtól a gimiben töltött 4 évem alatt, mely
megfelelő alapot biztosított a későbbi sikereim számára.”

Göncz Mihály

…. ÉS MÉG EZ IS AZ MKG!
Nem döntöttél még az irányról? Ez NEM GOND, mert tagozataink mellett nálunk
olyan emelt és közép szintű, érettségire felkészítő képzések is várnak a 11.
évfolyamtól, melyeket más, környékbeli középiskolákban nem találsz meg! Mert
ha,
-

érdekel a közgazdaság, a pénzügy, a vállalkozási forma, akkor a
Gazdasági ismeretek tantárgy a megfelelő számodra! Megismered a
piacgazdaság működését, pénzügyi-vállalkozási ismeretekre teszel szert
és fejlődik együttműködési képességed a projektmunkák és az önálló
kutatási tevékenységek által!

-

szívesen énekelsz, zenélsz, akkor vár az ének-zene fakultáció, mely az
egyetemek tanító- és óvónőképző szakjaira készít fel. Oszlopos tagja lehetsz
az iskolai rendezvényeknek, élményeket szerezhetsz az Operakaland
budapesti előadásain!

-

életed a sport, akkor a tesi fakton a helyed! Változatos helyszíneken
sportolhatsz (vízitelep, tanuszoda, tornaterem, sportpálya), több mint 10
sportágban versenyeztetünk a Diákolimpián, és a gyakorlati képzés mellett
sport-elméletet is tanulhatsz!

-

jó kézügyességgel rendelkezel és szereted a művészeteket, akkor a rajz
fakultáció a Te tereped! Művésztanár segítségével készülhetsz országos
versenyekre, kiállításokra és számtalan kreatív pályára!

HA MÉG NEM TUDOD, MIT AKARSZ, GYERE HOZZÁNK, MI SEGÍTÜNK!

….. MEG EZ IS!
Csapatjátékos vagy? Fontos a közösség? Vár a Diákönkormányzat! Az iskolai
életben hangsúlyt fektetünk az érdekérvényesítésre és a szabadidő hasznos
eltöltésére, melyben a DÖK is tevékenyen vesz részt:
-

megszervezzük a diákigazgató-választást és a szecska napot,
részt veszünk a 24 órás „Aludj máskor!” megyei játékos vetélkedőn,
házi sport bajnokságokat indítunk (foci, röpi, kézi),
„Ki Mit Tud?”-ot szervezünk a diákoknak,
zenés-táncos bulikat rendezünk.

HA TEHETSÉGES VAGY VALAMIBEN, VÁLASSZ MINKET!

Lábas Viktória

„Utólag jövök rá mindig, hogy mennyire szerencsés vagyok. Szmogos,
városi betondzsungel helyett, egy kultikus és inspiráló helyen a Balaton
partján járhattam gimibe. A tanáraim nyitottak voltak őrült ötleteinkre,
s bár megvoltak harcaink, kezelni tudták kreativitásunkat legyen szó
gimis rock zenekarról, színpadi fellépésekről vagy diáknapokról. Egy
szép buborékban nőhettünk fel. A nagyvilág viszont nem ennyire
egyértelmű és könnyű. Úgy érzem, hogy felkészülten repültünk ki és
előbb vagy utóbb, de mindannyian megtaláltuk számításainkat és
helyünket az iskola falain kívül is.
S a legfontosabb: többségünk ember is tudott maradni.”

ÉS AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK:
-

az emelt szintű és középszintű érettségi eredményekre
a 70% feletti felsőoktatási felvételi arányra
a keszthelyi HELIKON-on elért eredményekre
az ERASMUS projektekre
a „Határtalanul!” programokra
a németországi diákcserére
a rendszeres paksi látogatásra az Atomerőműben
a nyárzáró művészeti-drámapedagógiai-nyelvi táborra
a Mátyás Király Gimnáziumért Alapítványra
Diákolimpia 1. hely / ökölvívás és kézilabda sportokban

... és még sorolhatnánk, de legyél az MKG tanulója és részese a számtalan
lehetőségnek!

Az iskola OM azonosítója: 034145
Intézményvezető: Szilasi Gábor
Elérhetőségek:
Fonyód, Hunyadi J. u. 3.
Telefon: 85/561-960,
fax : 85/561-966
E-mail cím:
titkarsag@liveedu.matyasfonyod.hu
www.mkgfonyod.com
Pályaválasztási felelős:
Hosszú Zoltánné
(iskola@liveedu.matyasfonyod.hu)

–

