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Üdvözöljük a Creagh College / Fáilte go Coláiste na Craobhaí-ban 

  ً  歡迎光臨Bienvenido    Bienvenue Benvenuto Bem-vindo Bine ati  و أهالً   سهال

venitWelkom 

Hoş geldin Ласкаво просимо Dobrodošli Mirë se vini Bi xêr hatî Powitanie 

Üdvözlet Laipni lūdzam Sveiki atvykę Maligayang pagdating 

Добро пожаловать!  

Vitaj Dobrodošli გამარჯობა آمدیًد خوش  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Üdvözöljük a Creagh College Középiskolában. 

 

Iskolánkban Írországból, Szíriából, Pakisztánból, Ukrajnából, 

Spanyolországból, Brazíliából, Lengyelországból, Grúziából, 

Oroszországból,  Dél-Afrikából, Lettországból, Litvániából, Romániából, 

Magyarországról, Litvániából, Kínából, Philippinesből, Malajziából, 

Szingapúrból, Albániából, Szlovákiából, Törökországból,  Szerbiából és 

Horvátországból érkeztek diákjaink. 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

• Bevezető 

• Iskola Írországban 

• Az iskolai nap 

• Emberek és helyek az iskolában 

• Amire szüksége van az iskolához 

https://www.omniglot.com/soundfiles/arabic/welcome_ar.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/arabic/welcome_ar.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/arabic/welcome_ar.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/arabic/welcome_ar.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/arabic/welcome_ar.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/arabic/welcome_ar.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/arabic/welcome_ar.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/russian/welcome_ru.mp3
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• Büfé 

• Iskolabusz 

• Iskolai órák 

• Tantárgyak  

• Nyelvi felzárkóztató 

• Mi történik 14 és 16 éves korodban? 

• Klubok és iskolai kirándulások 

• Szabályok 

• Házi feladat  

• Hasznos telefonszámok 

 

Iskola Írországban: 

 

Óvoda (3-5 éves korig)    

Általános iskola (4/5-12 évesek)   

 

Iskola utáni (12-18 évesek)   

Junior ciklus: 

1. év:    12/13 éves 

2. év:                            13/14 éves→   Kötelező az iskola 

3. év:    14/15 éves 

 

Átmeneti év: 

4. Évfolyam: 15/16 éves→  Kötelező az iskola 

 

Senior ciklus 

5. év: 16/17 éves→     Az iskolában maradhatsz 

6. év: 17/18 éves 

 

Érettségi utáni továbbtanulási lehetőség  

Továbbképzési Főiskola Institute of Technology Egyetem (18 

éves kortól) 

 

Tanév:      szeptembertől májusig 
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Ünnepek:       június, július és augusztus 

 

 

Junior ciklus tanterv: 

 

Hat kötelező tantárgy van az első 3 évben melyek a lista 1-ben vannak felsorolva. 

Lista 2 tartalmazza a választható tantárgyakat amiből 3-mat kell választani. 

A 3. év  végén a diákok kilenc tantárgyból írásbeli és gyakorlati vizsgát  tesznek amit 

junior certificate-nek hívnak. 

 

Lista 1 - Kötelező:           Lista 2 -Választható  

 

• Ír          spanyol 

• Angol                 francia 

• Matematika         Famunka 

• Történelem         Fémipari  

• Tudomány          művészet 

• Spanyol / francia          műszaki grafika 

Nem vizsga tantárgyak:                              Háztartási ismeretek 

Wellbeing                klasszikus tanulmányok 

Testnevelés (P.E.)        

 

*1. év után a diákok  leadnak kéttőt a választott tantárgyak közül* 

A 3 éves Junior Cycle alatt a diákok választhatnak egy rövid tanfolyamot ami heti 80 

perc. 

• Kódolás 

• Digitális médiaműveltség 

• GAA Going Well  

• Előadó-művészet 

• Filozófia 

A diákoknak az alábbi listából választani kell egy tantárgyat  

• Művészeti Klub 

• Sütés 

https://curriculumonline.ie/Junior-cycle/Short-Courses/Coding/
https://curriculumonline.ie/Junior-cycle/Short-Courses/Digital-Media-Literacy/
https://curriculumonline.ie/Junior-cycle/Short-Courses/Artistic-Performance/
https://curriculumonline.ie/Junior-cycle/Short-Courses/Philosophy/
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• Kosárlabda 

• Dráma 

• GAA 

• Tudományos Klub 

 

Átmeneti év: 

Az átmeneti év (TY) nem kötelező a Creagh College-ban.  Választható, hogy 

megcsinálja a TY-t, vagy folytatja a tanulmányait. 

 

Az átmeneti év (TY) egy egyéves program, a Junior Cycle és Senior Cycle között. 

 

A diákok lehetőséget kapnak arra, hogy a tantárgyak széles skáláját megismerjék, 

és megalapozottabb döntést hozzanak arról, hogy milyen érettségi 

bizonyítványprogramot szeretnének követni az átmeneti év után. 

 

A TY időt, teret és helyett ad a diákoknak az érettségre és a fejlődésre. 

 

Az átmeneti év a diákok személyes fejlődésére összpontosít, és megtanítja a 

tanulókat, a hatékonyabb kommunikációra egymás között. 

 

Az átmeneti év munkájának nagy része projektalapú. Ez nagyon jó felkészülés az 

egyetemre és a felnőtt munkára. 

 

A szakmai gyakorlatok szintén az átmeneti év részét képezik, és lehetőséget 

adnak a diákoknak arra, hogy olyan környezetben próbáljanak dolgozni, amelyről 

úgy gondolják, hogy érdekelheti őket, és megtapasztalhatják azt amivel jár. 

 

SZENIOR CIKLUS 

A Leaving Cert established (LC) és a Leaving Certificate Applied (LCA) ajánlja a Creagh 

College. Mindkét Cert kétéves program.  A ciklus végén a diákok 5-7 tantárgyból 

tesznek vizsgát. A diákoknak legalább 5 tantárgyból kell sikeres vizsgát tenniük a 

Leaving Cert megszerzéséhez.  
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Kötelező tantárgyak:         2. lista - Vá 

 

• Ír          spanyol 

• Angol                  francia 

• Matematika         Famunka 

Nem vizsga tantárgyak:       Fémmegmunkálás 

Jólléti                 technikai grafika 

 Testnevelés (P.E.)        Művészet   

                 Háztartási ismeretek  

közgazdaságtan 

      Klasszikus tanulmányok 

        Építőipari tanulmányok 

          Technológia 

          Biológia   

Kémia   

Fizika 

Számítástechnika 

Agrártudomány 

Földrajz 

Könyvelés 

Közgazdaságtan 

Üzleti tanulmányok 

Az iskolai nap: 

 1st, 3rd és 5th év 

Elkezd 8,50 

Oktató: 8.50-9.00 

1. osztály 09.00 → 09.40 

2. osztály 09.40 → 10.20 

 

3. osztály 10.20 – 11.00 

 

SZÜNET 11-11.20 
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4. osztály 11. 20 → 1 2,00 

5. osztály 1 2. [VISSZA] 00→ 
12. 400. cikk 

6. osztály 1 2. [VISSZA] 40→ 
13. 20 

 

EBÉDIDŐ 

13.20-14.00 

7. osztály 14. cikket. 00 → 
14. 400. cikk 

8. osztály 14.40 -15.20 

KEZDŐLAP 15.20 

 

 

2., 4. és 6. év 

Elkezd 8,50 

Oktató: 8.50-9.00 

1. osztály 09.00 → 09.40 

2. osztály 09.40 → 10.20 

 

SZÜNET 10.20-
10.40 

 

3. osztály 10.4 0–11. 20-án 

4. osztály 11. 20 → 1 2,00 

5. osztály 1 2. [VISSZA] 00→ 
12. 400. cikk 

 

EBÉDIDŐ 

12.40-13.20 

 

6. osztály 13. [VISSZA] 20→ 
14. [VISSZA] 00 
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7. osztály 14. cikket. 00 → 
14. 400. cikk 

8. osztály 14.40 -15.20 

KEZDŐLAP 15.20 

 

Emberek és helyek az iskolában: 

 

Ez az iskola igazgatója: Mr. Glynn 

Ezek a helyettes igazgatók: Mr. O'Toole, Ms. Wallace & Ms. Furlong. 

Ez a Mr. / Ms. ____  Osztályfőnök. Bármilyen probléma esetén őt kell keresni. 

Ez Mr. / Ms. ____ felel az évfolyamért 

Ms Rossiter segít az angol nyelv felzárkóztatásában. 

 

 

 

 

Egyéb tanárok: 

Osztályfőnök: __ 

Angol tanár: ______ 

Matematika tanár: __ 

  

Történelemtanár: ____ 

  

Földrajztanár: ___ 

  

Természettudományos tanár: ____ 

  

Hittan tanár: ____ 

  

Üzleti gazdasági: ____ 

  

PE tanár: _____ 

  

Fémipari tanár: ___ 

  

Faipari tanár: __ 

  

Számítástechnika tanár: __ 

 

 

Helyek az iskolában: 
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Általános aula terület (GP terület): étkezésre kijelölt terület  

 

  

 

Szekrények  

Ide teheted a kabátodat és a tornazsákodat  

 

 

Amire szüksége van az iskolához: 

Iskolai egyenruha: 

Minden nap viselnie kell az iskolai egyenruhát az iskolában. 
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Lányok és fiúk: 

Fekete iskolai pulóver   

Fehér ing 

Kockás rakott szoknya 

Fekete zokni / harisnya  

Fekete cipő 

 

Iskolabusz: 

Az iskolabuszok minden nap 8.50 előtt érkeznek az iskola bejárathoz.  

A buszok az iskola bejárattól is indulnak, minden nap 15.20-tól kezdve. 

A busztársaságok..................... 

 

Iskolai órák: 

Iskolánkban hatéves csoportok vannak: 

1. év 

2. év  

3. év  

4. év  

5. év  

6. év 

Minden évfolyamban 6-8 osztály van, melyek fa típusok után vannak elnevezve   

 Hamu 

Bükk 

Szilfa 

Mogyoróbokor 

Juharfa 

Tölgyfa 

Madárberkenye 

Fűzfa 

Minden osztálynak van egy osztályfőnöke. Az osztályfőnök segít a diákoknak, ha 

problémáik vannak. Minden reggel 8.50-9.00 óra között van a találkozó az 

osztályban. 

Ha bármilyen kérdése van a gyermekével kapcsolatban, írhat 
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vagy hívja az osztályfőnököt. 

 

Iskolai tantárgyak: 

Iskolánkban a diákok ezeket a tantárgyakat tanulhatják junior cycle-ben: 

 

   

Tudomány, famegmunkálás, földrajz  
 

   

Matematika, Fémipari, Számításteknika 

 

  

  

Angol nyelv              Testnevelés  
 

 
  

Ír spanyol        grafika 

    

Francia történelem     üzleti ismeretek  

     

Művészet                           Háztartási ismeretek  Klasszikus ismeretek 

Ez a fotó 
ismeretlen 

szerzőtől CC 
BY-SA 

http://theconversation.com/why-universities-academic-english-courses-should-be-valued-not-vilified-60826
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://www.flickr.com/photos/adamkr/4784061512/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikiversity.org/wiki/French_II/The_simple_future
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Home_economics
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://netivist.org/debate/greatest-military-leaders
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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 Kódolás előadóművészeti  filozófia 

  

Hurling  kosárlabda 

 

Iskolai tantárgyak: 

Iskolánkban a diákok ezeket a tantárgyakat tanulhatják a Senior Cycle-ben: 

 

   

Tudomány, famegmunkálás, földrajz 

 

   

Matematika, fémipari, számításteknika 

 

  

  

Angol nyelv 
 

 
  

Ír spanyol        grafika 

https://www.bundabergnow.com/2019/10/25/tech-talk-all-you-need-to-know-about-coding/
https://www.flickr.com/photos/andrewc75/3143891921/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://www.flickr.com/photos/stevenfettig/1390275600
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://theconversation.com/why-universities-academic-english-courses-should-be-valued-not-vilified-60826
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://www.flickr.com/photos/adamkr/4784061512/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Francia  történelem    üzleti ismeretek 

     

Számvitel  közgazdasági   építészet  

     

Művészet             háztartási ismeretek  Klasszikus ismeretek  

  

 

 Technológia 

  

 

Segítség az angol nyelvhez: 

          

Az újonnan érkező diákok számára vannak extra angol nyelvű órák. A diákok heti 3-4 

alkalommal tudnak az ír óra helyett angol felzárkóztatást kapni. Vagy kisegítő tanár 

segíti a diákot az osztályban a tanóra alatt. 

 

Az újonnan érkező hallgatók a Wexford Központi Könyvtár tagjaivá válnak, amely 

hozzáférést biztosít a diákoknak az ingyenes online angol nyelvi forrásokhoz, 

beleértve a Transparent Language- melynek segítségével diákok az anyanyelvükön 

keresztül tanulhatnak angolul. 

Ez a fotó ismeretlen 

szerzőtől CC BY-SA 
licenc alatt van 

https://en.wikiversity.org/wiki/French_II/The_simple_future
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.pressenza.com/2016/08/money-economy-economics/
https://researchleap.com/research-project-success-factors-within-construction-industry-ghana-evidence-wide-horizon-ghana-limited/
https://en.wikipedia.org/wiki/Home_economics
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://netivist.org/debate/greatest-military-leaders
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.key-universal.com/new-feature-of-building-products/
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Mi történik a Junior Cycle-ben: 

 

Az 1,2 & 3-dik évet hívjuk Junior Cycle -nek (JC).  Az 1,2 & 3-dik évben (12-15 év) a 

diákok 8-9 tantárgyat tanulnak. 

 

Mi történik a Junior Cert után: 

 

3-dik év a Junior Ciklus vége.  

A diákok 3-dik év végén állami vizsgát tesznek.  

  

Ez egy nagyon fontos vizsga. Ezt követően választhat hogy az átmeneti évet kezdi el 

vagy azt kihagyva, a Senior Cycleba lép (5&6-dik év) 

Írországban a diákoknak 16 éves korukig az iskolában kell maradniuk. 

 

16 évesen eldöntheted: 

 

• Befejezed a tanulmányaidat 

 

• Maradsz az iskolában es elvégzed a Leaving Certet 

 

• Menjen a WYTEC-be (Waterford Youth Training and Education Centre) vagy a 

SOLAS-ba (The further Education and Training Authority) 

Ez a fotó ismeretlen szerzőtől CC BY-SA 

https://www.flickr.com/photos/infomatique/15790715200
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/un_photo/14794312765
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Ha az iskolában maradsz, még 2 éved lesz, 5 & 6- dik éved 

 5–7 tantárgyat fog tanulmányozni. 

A 6- dik év végén lesznek vizsgáid    

Szüksége lesz ezekre a vizsgákra, hogy egyetemre vagy főiskolára menjen (18 

éves korig)   

 

Iskolai klubok: 

Sok olyan iskolai klub van, amelyhez szívesen csatlakozna. A klubok hétfőtől 

péntekig különböző ebédidőben vagy iskola után találkoznak. 

Művészeti Klub 

Kosárlabda 

Szakácsklub 

Sakk &Társasjátékok 

Kórus 

Kreatív írás 

Vita 

Gaisce · 

Zöld iskolák 

Könyvtár 

Iskolai üzleti élet és nagyvállalat  

Tudományos &Technológiai Klub 

Szent Vincent de Paul 

Hallgatói Önkormányzat 

Tradicionális zenei klub 

 

Iskolai szabályok: 

1. A diákoknak 8.50-kor kell iskolába járniuk 

   

 

2. A diákoknak minden nap iskolába kell menniük.  Hétfő, kedd, szerda, csütörtök és 
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péntek. 

 
 

 

3. Ha gyermeke nincs az iskolában 

 

 telefonálnia kell, vagy írnia  kell az iskolának. 

4.  Ha ki akarja vinni gyermekét az iskolából    

5. Tilos a dohányzás    

 
 
 

 
6.  A diákok nem esznek és nem isznak az osztályban.  Lehet, hogy vizet isznak.  

7.  Nincs mobiltelefon az osztályban.       

 
8.  Nincs fülhallgató az   osztályban   

 
 
 
 

 

Házi feladat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikor kell befejezni a munkát? 

a dátum  

házi feladat 

Jelölje be ezt a négyzetet, amikor 

a munka befejeződött. 
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Hasznos számok: 

 

Creagh Főiskola, Gorey, Co. Wexford Y25 V6Y9 

Tel.    053 948 4035 

E-mail:  creaghcollege@wwetb.ie 

Honlap: https://creaghcollege.ie/ 

 

Gorey Könyvtár, Gorey Corporation Lands, Gorey, Co. Wexford 

Telefon:  053 942 1481 

E-mail:  goreylibrary@wexfordcoco.ie 

Honlap: https://www.wexfordcoco.ie/libraries/opening-hours-and-branches/gorey-

library 

 

 

Ferns Egyházmegyei Ifjúsági Szolgálat (FDYS), Francis Street, Wexford, Co Wexford. 

  Tel.053 9123262 

E-mail:  fdys@iol.ie 

Honlap: https://fdys.ie/ 

 

Funges, 17 Main St, Gorey vállalat földjei, Gorey, Co. Wexford, Y25 A7Y4 

Tel.  :(053) 942 1348 

E-mail:  https://fungesofgorey.wordpress.com/ 

 

https://www.google.com/search?q=Creagh+College+tel+no&rlz=1C1GCEA_enIE999IE999&oq=Creagh+College+tel+no&aqs=chrome..69i57j0i546l5.3950j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:creaghcollege@wwetb.ie
https://www.google.com/search?channel=nrow5&client=firefox-b-d&q=Gorey+library+tel+no
mailto:goreylibrary@wexfordcoco.ie
tel:053%209123262
mailto:fdys@iol.ie
https://www.google.com/search?q=funges+gorey&rlz=1C1GCEA_enIE999IE999&oq=Funges+gorey&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i512j0i22i30l3j0i390l3.3258j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Sally West, 42 Main St, Gorey vállalat földjei, Gorey, Co. Wexford, Y25 V4A4 

 

Tel.:   053 9421579 

 

Honlap: https://sallywest.ie/ 
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