
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Tudjon meg többet 
iskolánkról!



A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma a város szívében található. A Re-
formátus Kollégium alapításának éve 1538, mivel a mai Kollégium helyén egy-

koron állott városi iskola ebben az évben került reformátori vezetés alá. A magyar 
irodalom csillagai közül itt nevelkedett többek között Szenci Molnár Albert, Csokonai 
Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Arany János, Ady Endre, Móricz Zsigmond és Szabó 
Lőrinc is. A Kollégium a természettudományok terén hasonló értékekkel büszkél-
kedhet. Méliusz Juhász Péter Herbá riuma hagyományt teremtett, amely Diószegi 
Sámuel és Fazekas Mihály füvészkönyvéig hatott. Maróthi György jóvoltából a XVIII. 
század legsikeresebb matematikatankönyve is debreceni kiadvány.
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A parkosított udvar és az 
emeletes tornacsarnok biztosítja 
a mindennapos testnevelés és 
sportolás méltó körülményeit.

A gimnázium minden 
osztálytermében van digitális 
tábla, a diákok saját zárható 
szekrénnyel rendelkeznek. 

Az iskola bemutatása
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Nagy hangsúlyt helyezünk az idegen nyelvek ok-
tatására, jelenleg angol, német és francia nyel-

vek közül választhatnak a hozzánk jelentkező tanu-
lók. Mivel 2020-tól a felsőoktatási intézmények fel-
vételi követelménye lesz egy középfokú nyelvvizsga 
megléte, gimnáziumunk kiemelten fontosnak tartja, 
hogy ebben minden lehetséges segítséget megad-
jon tanulóinknak.

A négy évfolyamos osztályokban az első idegen 
nyelvet emelt óraszámban (heti 4 órában) tanulják 
a diákok négy éven keresztül.

A 11. és 12. évfolyamokon 2-3 órás emelt nyelvi 
fakultációt választhatnak a nyelvek iránt érdeklődő 
tanulók.

Az öt évfolyamos nyelvi osztályunkban a nyelvi 
előkészítő évfolyamon heti 12 angol nyelv és 
6 német nyelv órája van a tanulóknak. 
9. és 10. évfolyamokon heti 5 angol és 3 német órát, 
a 11. és 12. évfolyamokon heti 3 angol és 5 német 
órát biztosítunk az osztályba járó diákoknak.

Svájci, spanyol és német középiskolákkal szervezünk 
cserediákprogramokat minden évben.

Próbanyelvvizsgákat szervezünk.

Nyelvvizsgára felkészítő intenzív, nyár végi 
tanfolyamot szervezünk tanulóink számára.
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„Szerintem az iskolám 
legnagyobb értéke az 
idejáró emberekben rejlik. 
A közösségben, ami itt 
alakul ki.” (egy 11-es 
tanuló)

Nyelvoktatás

A 2017/18-as tanévtől 
francia nyelvoktatás!
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4 5Mit kínálunk?

A REÁL irányultságú négy évfolyamos osztályba 
a természettudományi tárgyak iránt érdeklő-

dő, illetve ilyen továbbtanulási tervekkel rendelkező 
tanulókat várjuk. Az osztály két csoportra bomlik, 
bIolóGIA–KéMIA és MATEMATIKA irányultság sze-
rint. A Biológia csoport elsősorban a természetvé-
delmi, egészségügyi, orvosi pályák felé vonzódókat 
várja. A Matematika csoportot a műszaki, mérnö-
ki, közgazdasági pályákra, valamint az egyetemek 
matematika-fizika jellegű szakjaira jelentkezőknek 
ajánljuk. A biológia csoport nagyobb óraszámban 
tanulja a biológiát, a Matematika csoport a mate-
matikát. 

Több mint húsz 
éves az emeltszintű 
biológiaoktatás a 
Refiben. A biológia 
tagozatos osztályokban 
a tanulók rendszeresen 
járnak terepgyakorlatra, 
végeznek kísérleteket és 
gyakorlatokat.
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Az ÁLTALÁNOS osztály általános tantervében a 
9. évfolyamon csak az első idegen nyelvből, a 

10. évfolyamon az első idegen nyelvből és történe-
lemből kap 1-1 többletórát az osztály. A 11. évfolya-
mon heti 4, a 12. évfolyamon heti 3 órában válasz-
tanak az iskola fakultációs kínálatából érdeklődési 
körüknek és továbbtanulási szándékuknak meg-
felelően. Ezt a négy évfolyamos osztályt azoknak 
a 8. osztályos tanulóknak ajánljuk, akik még nem 
döntötték el, hogy milyen irányban szeretnének 
továbbtanulni, melyik műveltségi terület áll igazán 
közel hozzájuk.

Diákjaink 
tehetségprogramokon, 
szakkörökön és 
sportkörökön 
kívül határon túli 
kirándulásokon is részt 
vehetnek. ta
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A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ osztály célja, hogy két 
idegen nyelvet magas szinten sajátítsanak el a 

tanulók nyelvtudásuk szintjének megfelelő csoport-
bontásban. A nyelvi előkészítő évfolyamon az an-
golt tanulják intenzíven (heti 12 órában), de heti hat 
német és három informatika órájuk is van. Egy év 
után az osztály a nyelvek kivételével az Általános, 
illetve Reál osztályok órahálóihoz hasonló rendszer-
ben halad. A tanulók érdeklődési körüknek megfe-
lelően választhatnak specializációt.

„A Refiben a legmeghatározóbb  
a közösség. Mindenkire jellemző a 
közvetlenség, aki ennek a közösségnek 
a tagja. bárhova megyünk, mindig 
találkozunk olyanokkal, akik valamilyen 
formában kötődnek az iskolához vagy 
a Kollégiumhoz és régi ismerősökként 
tudjuk egymást üdvözölni. A másik 
meghatározó elem a reggeli áhítat. 
Rengeteg erőt kapunk a napunkhoz  
egy-egy ige által.” (egy 10-es tanuló)

„Ez az iskola sok 
mindent adott nekem: 
tapasztalatot, tudást és 
nagyon sok barátot.” 
(egy 11-es tanuló)

Svájc



M ivel mind több felsőoktatási intézmény meg-
követeli legalább egy emelt szintű érettségi 

vizsga letételét, a 11. és a 12. évfolyamon emelt 
szintű (11.-ben heti két órás, 12.-ben heti két- vagy 
három órás) érettségi vizsgára felkészítő fakultatív 
csoportokat indítunk. Ezekre az osztálykerettől füg-
getlenül jelentkezhetnek a tanulók továbbtanulási 
szándékuknak megfelelően.

angol német történelem társadalomismeret matematika fizika kémia
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A leány- és a fiúinternátus (diákotthon) 2016. szeptember 1-től közös épületbe, a 
több mint 40 éven keresztül gimnáziumi oktatási célra használt konviktusi épü-

letbe költözött. A teljesen felújított, egységes, esztétikus bútorzattal ellátott épü-
let minden pontján elérhető a nagysebességű WIFI hálózat. Sportpálya, könyvtár, 
kondicionáló terem, számítógépterem, modern teakonyha és mosókonyha segíti a 
tanulást és a szabadidő hasznos eltöltését. Jelenleg ez az épület az ország egyik 
legmodernebb és legjobban felszerelt középiskolai diákotthona.
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„Az internátusban a szobám olyan, 
mintha a második családom lenne.” 
(egy 10-es tanuló)

„Ami igazán tetszik nekem az 
a sok érdekes megemlékezés, és 
azok az órák, ahol megtanítanak 
bennünket gondolkodni és 
fejlesztik a világképünket.” 
(egy 11-es tanuló)

Internátus
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Kezdeményezői és résztvevői vagyunk a refor-
mátus középiskolák közötti szaktárgyi és sport-

versenyeknek. évente iskolánk rendezi a református 
középiskolák matematika szaktárgyi versenyét, at-
létika, röplabda- és tornaversenyét.

„Könnyen találtam 
barátokat, a légkör 
is családias… Máshol 
nem érezném ilyen jól 
magam.” (egy 10-es 
tanuló)

Versenyek



„Számtalan lehetőség 
áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy hitben 
megerősödhessünk és 
közelebb kerülhessünk 
egymáshoz. Közvetlen 
kapcsolatok alakulnak ki 
mind a tanárokkal, mind 
a diáktársakkal.” (egy 
10-es tanuló)
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T öbb alapítványunk célja a nehéz anyagi helyzetű 
diákok támogatása. Tanévenként segélyben és 

ösztöndíjban részesítjük a leginkább rászorulókat. 
Iskolánk a Református Egyház Tiszántúli Regionális 
Tehetségtanácsának Központja. A református peda-
gógiai szakmai szervezetekkel együttműködve te-
hetségszűrést végzünk, és több tárgyból (matema-
tika, biológia, fizika, történelem) tehetséggazdagító 
programokat kínálunk diákjainknak.

Szeretjük a színjátszást, a rendszeres színházláto-
gatás mellett iskolánk diákjai szívesen vesznek részt 
a színjátszókör alkalmain. Szeretjük a néptáncot. 
Hetente járhatnak tanulóink a néptáncszakkörre.

Miért jó refisnek lenni?



S zeretünk énekelni. Diákjaink a nagymultú Kán-
tus énekeseiként végeznek énekes szolgálatot 

határon innen és túl.

Miért jó refisnek lenni? 
„A kollégiumban olyan barátságok kötődnek, ame-
lyek nem csak átmenetiek. Más iskolákban nem ta-
pasztalható ilyen közösségösszetartó erő.” (egy 10-
es tanuló)

„Az iskolában családias a hangulat. Az osztályok 
ismerik egymást, és bizalommal fordulhatunk egy-
máshoz.” (egy 10-es tanuló)
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Minden évben 
megrendezzük a 12. 
évfolyamosok szalagtűző 
ünnepségét és bálját.

Miért jó refisnek lenni?
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„Amit a Refitől kapok: emlékek, kohézió, becsüle-
tesség, kitartás, humor az élethez, örök barátsá-
gok, alázat, elfogadás és Istenbe vetett hit erősö-
dése” (egy 10-es tanuló)

„Már több, mint 480 éve áll fenn az iskola… akár-
milyen vihar jött, az intézmény nem veszítette el 
a szellemiségét, menedék volt a diákoknak. A fizi-
kai nevelés mellett a lelki nevelés is fontos: áhíta-
tok, vallásórák, fakultatív lelki nevelési programok, 
vallásfakt, bibliakör.” (egy 11-es tanuló)

„Amikor több, mint 480 éve működőképes egy in-
tézmény, az ember akármilyen értékrend szerint is 
él, igenis fejet kell hajtson egy ilyen elképesztő tény 
előtt… Ha az ember félreteszi lázongó jellemét, ész-
reveheti, hogy sok mindent kaphat itt. Egy közössé-
get, ami aztán tovább él köztünk és rengeteg olyan 
élményt, amit más helyek nem adhatnak meg.” (egy 
11-es tanuló)

„Eddigi életem legszebb 5 évét töltöttem a Refiben. 
Itt ismertem meg a legjobb barátaimat, akikkel még 
most is tartom a kapcsolatot; jelentős mértékben a 
Refiben töltött éveimnek köszönhetem azt, aki most 
vagyok... az osztályközösségünk olyan volt, mint 
egy 33 gyerekes család, ahol az anyukánk az osz-
tályfőnökünk volt.” (egy volt Refis diák)

„Itt nem csak barátokat, 
hanem testvéreket 
szerezhetünk.” 
(egy 10-es tanuló)

Miért jó refisnek lenni?



A Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziuma és Diákotthona
4026 Debrecen, Péterfia utca 1–7.
Telefon: +36 52 614-896
Fax: +36 52 614-930
E-mail: refi@drkg.hu
Honlap: www.drkg.hu

AlApítványAink:
„Alapítvány a Refiért”
Számlaszám: 11738008-20184689
Adószám: 19128324-1-09

„Orando et Laborando Alapítvány”
Számlaszám: 11738008-20186258
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