Kedves Szülők!
Bár a jelen egészségügyi helyzet nem teszi
lehetővé számunkra, hogy a hagyományos módon
meghívjuk Önöket és Gyermekeiket suliváró
programjainkra,
mindent
megteszünk
annak
érdekében,
hogy
megismerjenek
bennünket,
iskolánkat és a leendő elsős tanító néniket.
A tanév folyamán különféle csatornákon
igyekszünk ízelítőt adni
arról a sokrétű
tevékenységről, ami működésünket jellemzi.
A gyermek tanulmányaiban való elindítása,
személyiségének fejlesztése, formálása nagy felelősség
mind a szülő, mind a pedagógus számára.
Az iskolába lépő gyermek új közösségbe kerül,
számára
ismeretlen
környezethez
és
szabályrendszerhez kell alkalmazkodnia, kötött
foglalkozási rendben kell végeznie a tevékenységeket.
Éppen ezért kollégáinkkal együtt nagyon fontosnak
tartjuk, hogy hatékony és az életkori sajátosságoknak
megfelelő módszerekkel segítsük a tanulók haladását.
Az alapozó szakasz színes tárházát nyújtja a gyerekek
fejlesztési lehetőségeinek. Első osztályainkban nem az
ismeretek mennyiségére, inkább a készségfejlesztésre
helyezzük a hangsúlyt a játékos tanulás eszközeivel.
Az általános iskolának nagyon fontos feladata, hogy
minden gyermeket hozzásegítsen ahhoz, hogy sikerrel
vegye az akadályokat az élet minden területén, ezért
osztályaink profilját úgy választottuk meg, hogy ennek
a célnak az elérését támogassuk valamennyi területen.
Vajon melyik életkor lenne ideális gyermeke számára
az idegen nyelv tanulásának megkezdésére? És hol,
milyen formában lenne az a leghatékonyabb?
A nyelvtanulás, egy újabb nyelv ismerete nagyon
fontos szerepet játszik az életünkben. A korai
nyelvtanulásnak ma már számos előnye ismert és

bizonyított. A gyermekek az új nyelvvel történő játékos
találkozás során nem csak magát a nyelvet sajátítják el,
megismerkedhetnek egy másik gondolkodásmóddal,
kultúrával is.
Az idegen nyelv bevezetésével a gyerekek logikai
képességét is fejlesztjük, és hozzásegítjük őket ahhoz,
hogy hasznos információkkal bővüljön tudásuk.
A kisiskolás korban elkezdett élmény alapú
nyelvtanulás ad lehetőséget arra, hogy tanulóink 8.
osztály végére alapfokú nyelvtudást szerezzenek, DSD
I. alapfokú nemzetközi nyelvvizsgát tegyenek saját
iskolánkban, és belekezdhessenek egy második nyelv
tanulásába.
Többen
középfokú
nyelvvizsga
bizonyítványt is szereznek.
Milyen lehetőségeket kínálunk?

• német nemzetiségi kétnyelvű oktatást
A német nemzetiségi kétnyelvű osztályban a
heti öt nyelvi órán a lehető legtöbb területre
kiterjedően fejlesztjük a nyelvhasználatot. Alsó
tagozaton a német népismeret, természetismeret,
ének-zene és testnevelés órákon is ismerkednek
tanulóink a német kifejezésekkel. Felső tagozaton a
történelmet, biológiát német nyelven is tanulják.
• német nemzetiségi nyelvoktatást
A nemzetiségi osztályban a heti öt német
nyelv és egy népismeret óra minimum alapszintű
ismerethez juttatja a tanulókat. A nyelv elsajátítása
mellett a matematikai logika fejlesztése fontos
szerepet kap táblás játékok segítségével.
• általános tantervű oktatást - angol nyelv tanulását
Az általános tantervű osztályban heti két
tanórában, további két óra angol szakkör keretében
tanulhatnak nyelvet a gyerekek.

Az osztályokban olyan tanító nénik tanítanak majd,
akik fontosnak tartják, hogy a gyerekek játékosan,
élmény alapú oktatás keretében sajátítsák el az
alapozó szakaszban mindazt, ami a továbbhaladáshoz
szükséges.
A nyelvtanulás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a
természettudományos és humán tárgyak tanítására, a
matematikai logika, kézügyesség fejlesztésére,
valamint a napi testedzésre. Hogy mindezt sikerrel
tesszük, azt a versenyeken elért eredményeink is
igazolják.
A készség- és képességfejlesztést számtalan formában
segítjük. Foglalkozások sora nyújt lehetőséget
tanulóink
számára
a
különféle
sportágak
kipróbálásához, és egyéb kreatív tevékenységek,
művészeti ágak megismeréséhez.
Szakköreinken – karének, kézműves és művészeti,
furulya, drámajáték, atlétika, kosárlabda, szivacslabda,
asztalitenisz, természetjáró – hasznosan tölthetik el
szabadidejüket.
Rendezvényeinken, programjainkon örömmel látjuk a
szülőket, nagyszülőket. Tudjuk, hogy igazán szép
eredményeket akkor tudunk elérni, ha Önökkel
összhangban tevékenykedünk.
Hogy feladatainkat eddig is sikerrel végeztük,
bizonyítja az a tény, hogy nyolcadikos tanulóink 70%-át
gimnáziumba, 20%-át szakgimnáziumba, 10%-át
szakközépiskolába vették fel, 100%-ban az általuk
megjelölt első helyen.

„Nekem végtelen gyönyörűség
volna, ha egy csomó emberben
felébreszthetném a gondolkodás vágyát.”
Dienes Valéria
„Mindenkinek adódik egy olyan pillanat az életében,
amikor választás előtt áll.
Amikor tudja, hogy lesz Előtte és Utána, és az a
bizonyos pillanat, vízválasztó.”
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