
Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 
képzései: 

 
• Nyolcévfolyamos gimnáziumi osztály 

• Emelt óraszámú angol nyelvi képzés 

• Emelt óraszámú német nyelvi képzés 

• Emelt óraszámú biológia-kémia képzés 

• Emelt óraszámú matematika képzés 

• Emelt óraszámú humán képzés 

• Emelt óraszámú digitális kultúra képzés 
• Általános tantervű képzés 

• Sportosztály - nemzeti utánpótlás-nevelés 
 

http://www.tancsicsoh.hu  
 

Emelt óraszámú digitális kultúra 
tanulmányi terület 

 
Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium az évtizedek alatt megszerzett 

gimnáziumi informatika képzési tapasztalatait gyűjtötte össze a képzésben, azok számára, 

akik közvetlenül, vagy közvetve az informatika területén szeretnének dolgozni, alkotni. 

 

Miért érdemes ebbe az osztályba 
jelentkezni? 
 

• Magas óraszámban (4 – 4 – 4 – 4 óra hetente) tanulhatod az informatikát. 
• Részese lehetsz egy egyedi, minden területet átfogó tehetségprogramnak. 
• A tanítási órák során felkészülhetsz a közép- és az emelt szintű digitális 

kultúra érettségire. 
• Sokoldalú informatikai képzést kapsz, amely kiterjed az alkalmazói 

szoftverek és a programozás mellett, az informatika izgalmas határterületeire is. 
elkalandozhatsz a hangtechnika, videotechnika, multimédia, web, design, stb. világába. 

• Lehetőséged van két idegen nyelv elsajátítására, előképzettségednek megfelelő szintű 
csoportokban. 

• Felzárkóztató programunknak köszönhetően nem maradhatnak fehér foltok a tudásodban. 
• Részt vehetsz a Táncsics pezsgő diák- és kulturális életében 
• Rendszeresen részt vehetsz az SZTE programjaiban  

  



Számos tanulmányi versenyen sikerrel 
vehetsz részt: 

• Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny alkalmazói és programozói 

kategória 

• Ifjú Tudósok középiskolai vetélkedő 

• ISZE által szervezett Kozma László Országos Informatikai Verseny  

• OKTV I. (alkalmazási ismeretek) kategória 

• OKTV II. (programozási ismeretek) kategória 

Mi irányban tanulhatsz tovább, ha 
ebben az osztályban érettségizel? 

• Informatikai Rendszergazda, gazdasági informatikus 

• Műszaki informatikus, Webmester 

• Web-programozó 

• Informatika tanár 

• Gazdaságinformatikus 

• Mérnökinformatikus 

• Programtervező informatikus 

Speciális lehetőségek a Táncsicsban: 
• ECDL vizsgaközpont az intézményben 

• Táncsics Tehetségprogram (fotó és videó szakkör) 

• DSD nyelvdiploma megszerzésének lehetősége 

• Részvétel a Táncsics Stúdió munkájában 

• Együttműködés a Budapesti Gazdasági Egyetemmel 

• Együttműködés az SZTE Mérnöki Karával 

• SZTE Junior Akadémia foglalkozásai 

• Fakultációk, érettségi előkészítők 

Elérhetőségeink: 
 Weblap: (www.tancsicsoh.hu) 
  5900 Orosháza Táncsics M. u. 2-4. 
  Tel: 06-68-411-362,  
  Fax: 06-68-416-515 
 @ E-mail: tancsics@tancsicsoh.hu 

Nyílt napok: 
2021. november  4. (csütörtök) és december 1.  (szerda)  8 – 11-ig  
a 9. évfolyamra jelentkezőknek 

mailto:tancsics@tancsicsoh.hu

