
 
 

Üdvözlünk Téged, középiskolát választó diák! 

A Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy legnagyobb hagyományokkal rendelkező 
magyar tannyelvű középiskolája. Iskolánkban széleskörű általános  műveltségre tehetsz szert 
és kiváló szakmai hozzáértéssel rendelkező tanárok irányítása alatt bontakoztathatod ki 
képességeidet. 
 
Ha a 2021--2022-es tanévtől tanulmányaidat a Székely Mikó Kollégiumban – egy nyitott, 
barátságos, befogadó  közösségben -  szeretnéd folytatni, akkor mi ezt kínáljuk számodra: 

A.MATEMATIKA-INFORMATIKA osztály: 

Kétnyelvű (magyar-angol) csoport – 13hely; Intenzív informatika csoport – 13 hely 

Ez az osztálytípus megalapozott elméleti tudást biztosít a reáltantárgyakból. A matematika, 
fizika, kémia tanítása mellett ugyanolyan hangsúlyt kap a számítástechnika elméleti – és 
gyakorlati tanítása valamint az angol nyelvtudás gyarapítása is. 

A kétnyelvű (magyar-angol) csoportba való bejutáshoz kizáró jellegű angol nyelvvizsga 
szükséges. Az angol nyelvet emelt óraszámban fogod itt tanulni, mi több, lehetőséged lesz 
Anglia és az A.E.Á. földrajzát, történelmét, kultúráját angol nyelven megismerni (heti 5+1 
óra). 
 XII. osztály végén felkészülésed alapján felső középfokú (FCE azaz B2 szintű), vagy haladó 
(CAE, azaz C1 szintű) angol nyelvvizsgákból nagyobb az esélyed kitűnően vizsgázni. 
Ugyanakkor érettségin a legtöbb B2 szintű bizonylatot ebből az osztályból szereznek. Külön 
szaknyelv kompetencia vizsgát is lehet letenni. XII. osztály végén számítástechnikai 
szakvizsgára is van lehetőség (felhasználói szint). A kétnyelvű csoport IX. és X.osztályban 
heti 1 óra programozást tanul, XI-XII. osztályban pedig heti 4 órát. 
 
Az intenzív informatika csoportban a törzsanyagnak megfelelő reál – humán tantárgyak 
mellett emelt óraszámban történik az informatika oktatása a  következő ábra szerint: 
 

 
Programozás  

Felhasználói szint (TIC), szövegszerkesztés, 
táblázat- és adatbázis kezelés  

IX. oszt.  4  2  

X. oszt.  4  1  

XI. oszt.  7  0  

XII. oszt.  7  0 

 



 
 
Ezen kívül a diákoknak lehetőségük van Angol nyelv (heti 2 óra), ill. második idegen nyelv, 
Német (heti 2 óra) tanulására is.  

XII. osztály végén diákjaink számítástechnikai szakvizsgát (segédprogramozói szint) tesznek. 

B.TERMÉSZETTUDOMÁNY  osztály:  

Kétnyelvű (magyar-angol) csoport – 13 hely 

Intenzív angol csoport – 13 hely 

Ha vonzalmat érzel az egészségügyi pálya iránt, ha elszánt környezetvédő vagy, ha 
izgalmasak számodra a kémiai-biológiai kutatások, - itt a helyed. A természettudomány 
osztály  tantárgystruktúrája rokon a matematika-informatikáéval. Emelt óraszámban 
tanulhatsz itt matematikát, fizikát, kémiát, biológiát, az informatikát pedig a következő ábra 
szerint: 

 
Programozás  

Felhasználói szint (TIC), szövegszerkesztés, 
táblázat- és adatbázis kezelés  

IX. oszt.  1 2 

X. oszt.  1 1 

XI. oszt.  0 2 

XII. oszt.  0 1 

A szaktantárgyak oktatása jól szervezett laboratóriumi gyakorlatokkal egészül ki, 
részletesebb bepillantást nyerve ezáltal a természettudományok világába.  

A kétnyelvű (magyar-angol) csoportba való bejutáshoz szintén kizáró jellegű angol 
nyelvvizsga szükséges. Az angol nyelvet és irodalmat emelt óraszámban fogod itt tanulni, mi 
több, lehetőséged lesz Anglia és az A.E.Á. földrajzát, történelmét, kultúráját angol nyelven 
megismerni (heti 5+1 óra). A XII. osztály végén letehető nyelvvizsgákra ugyanazok 
érvényesek mint az A. osztály kétnyelvű csoportjára. 
Megj. Míg IX. és X. osztályban - úgy a Matematika-Informatika osztályban, mint a 
Természettudomány osztályban, a törzsanyag ugyanaz, XI. osztálytól a Matematika- 
Informatika osztályban emeltebb óraszámban történik a matematikaoktatás. 
 
Ha reál szakon végzel, a következő felsőoktatási lehetőségek közül választhatsz inkább: 
közgazdasági szak, marketing, management, biztosítás, bank- és pénzügy, külkereskedelem, 
turisztika és szolgáltatás; reál-tanári pálya, műszaki egyetemek, mérnöki szakok; alkalmazott 
idegen nyelvek; egészségügyi pálya: orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti egyetem. 

 



 
 
C.TÁRSADALOMTUDOMÁNY OSZTÁLY – intenzív angol. Osztálylétszám: 26. 

 Ha élénken foglalkoztat téged az, ami a társadalomban, különböző országokban, 
kultúrákban, történelmi korokban, emberi jogokban, a politikában, a mass-mediában történik 
vagy történt, - ebben az osztályban lehetőséged van az ezzel kapcsolatos elképzeléseid, 
képességeid kibontakoztatására. Itt emelt óraszámban fogsz tanulni olyan tantárgyakat, mint: 
történelem, közgazdaságtan, földrajz, pszichológia, szociológia, stb. 

A matematika heti 2 órában ugyan, de része marad a törzsanyagnak érettségiig. Informatikát 
felhasználói szinten IX., X. osztályban heti 1-2 órában tanulnak itt a diákok. 

Az angol nyelv oktatása heti 4 órában történik, a második idegen nyelv a német (heti 2 ó.) 

Ha humán szakon végzel, a következő felsőoktatási lehetőségek közül választhatsz inkább: 
Európa-tudományok, politológia, történelem, jog, régészet; pszichológia, szociológia, 
gyógypedagógia, szociális gondozás; bölcsészkarok, idegen nyelvek, idegenforgalom, 
turizmus. 

 

Szeretettel várunk iskolánkba! 

www.szekelymikokollegium.ro 

 



 
 

Mit kínál a Székely Mikó Kollégium? 

 

• Magas színvonalú oktatás, korszerűen felszerelt szaktermek, megújuló 
iskola 

• Tehetséggondozás – TEHETSÉGPONT 

• Aktív részvétel az Erasmus+ mobilitási programokban, tanár-diák 
tanulmányi utak az Európai Unió különböző országaiba 

• Rangos tantárgyversenyek, szakversenyek, tudósklub (robotika, CanSat)  

• Aktív sportélet: kosár, foci, atlétika, kézilabda  

• Néptáncoktatás, a Székely Mikó Kollégium néptánccsoportja 

•  Iskolai diákkórus, kamarakórus 

• Sulirádió, DT – diáktanács, pezsgő diákélet, diákrendezvények 

• Túrák, osztálykirándulások, közösségépítés 

• „BOLDOG ISKOLA”  minősítés 

• Testvériskolai kapcsolatok magyarországi iskolákkal 

• És mindezekhez te is hozzáadhatsz... 

 

Légy TE is iskolánk diákja, szeretettel várunk! 

www.szekelymikokollegium.ro 

Tel. 0267-312793 

 

 

 

http://www.szekelymikokollegium.ro/

