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„Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt,
s csak ezekből lehet boldog ország.” (Kodály Zoltán)
Nevelési és pedagógiai elveink:
Munkánk célja, hogy intézményünk kialakult szellemiségét, értékrendjét megtartva minden
gyermeknek megadjuk a lehetőséget arra, hogy elérje teljesítőképessége maximumát, s a modern világ
számára oly fontos tulajdonságokkal rendelkezve egészséges és képzett felnőtté válhasson, aki hisz és bízik
önmagában, energikus, felelősséget érez környezete és embertársai iránt.
Pedagógiai tevékenységünket jellemzi a gyermekszeretet, a magas szintű követelményrendszer, a
következetesség, a rend és a pontosság.
Fejleszteni

kívánjuk

a

tanulók

értelmes,

kreatív,

kritikai

gondolkodását, a kommunikációs képességét és készségét, a
demokratikus és felelős döntési készséget, a másik emberre való
figyelést. Mindezt olyan iskolában kívánjuk elérni, ahol kellemes a
légkör, a tanuló és a tanára egyaránt jól érzi magát, a diákok ötletei,
játékai, írásai, rajzai, alkotásai, feladatai és kérdései beépülhetnek az
iskolai foglalkozásokba, ahol a gyermek a tevékenységében kedvét leli.
Így könnyebben megtalálja azt, ami majd felnőttként is érdekelni fogja, s hozzásegíti az örömmel végzett
munkához is. Csatlakoztunk a Boldog Iskola programhoz is, mely további ötleteket és módszertani segítséget
nyújt pedagógusainknak a boldogságra való képesség fejlesztéséhez.

Az iskola profilja:
Két tanítási nyelvű, nyolc évfolyamos magyar-német oktatási programunk több mint 30 éve
eredményesen működik. Célunk, hogy tanulóink az általános képzés mellett olyan nyelvi képzést is kapjanak,
melynek során magabiztosan tudnak a célnyelven kommunikálni, és melynek eredményeként a nyolc év
végén nem csak sikeres DSD I., de többen komplex B2 típusú középfokú nyelvvizsgát is tesznek.

Tehetséggondozásunk kiemelkedő, a Magyar Tehetségsegítő Tanácstól kapott Kiválóan Akkreditált
Tehetségpont címet évek óta büszkén mondhatjuk magunkénak.
Nyolcadik évfolyamon a beiskolázás igen eredményes, tanulóink többsége az első helyen megjelölt
gimnáziumban tanul tovább.
A tanulók első évfolyamtól heti öt órában (tehát mindennap) tanulják a német nyelvet. Ezt egészítik ki
a német nyelven (illetve két nyelven) tanított tantárgyak. Az oktatást német anyanyelvű pedagógus is segíti.
Az első évfolyamon még nem tanulnak németül írni-olvasni a gyerekek, a nyelvoktatás beszédközpontú, sok
játékkal, énekkel, mozgással, beszélgetéssel.
Leendő első osztályainkban az olvasást szótagoló módszerrel tanítjuk.
Az iskola szabadidős tevékenységei, szakkörei, tehetséggondozó foglalkozásai változatosak, a szülők, tanulók igényeit figyelembe vesszük.
A lassabban haladók felzárkózását differenciált foglalkozások keretében segítjük. Programunkban kiemelt szerepe van a németországi
kapcsolatoknak.

Évtizedek óta szervezünk felső tagozaton

diákcseréket, ezen kívül mind alsó, mind felső tagozaton projekt- és
témanapokat, részben német nyelven. Ezen kívül nyelvi tábort /
hétvégéket, melyek az élményszerű tanulást és a komplex módon
történő kompetenciafejlesztést segítik az iskola falain belül és kívül.
Microsoft Innovatív Iskolaként a korszerű digitális technikákra
építve, diákközpontú módszereket használva törekszünk olyan tanulási
környezet megteremtésére, amely támogatja az egyéni tanulási utakat és
lehetőséget ad a kollaborációra.

A 2021/2022-es tanévben is két párhuzamos, magyar-német két tanítási nyelvű osztályt indítunk.
Iskolánk speciális programja miatt nem körzetes. Programunk vonzó, így minden évben túljelentkezés
tapasztalható. A gyermekek ezért előzetes, a képességeik megismerését szolgáló, ismerkedő, játékos
foglalkozásokon vesznek részt.
Kérjük Önöket, hogy a bizonytalan járványügyi helyzetre való tekintettel kísérjék figyelemmel a honlapunkat,
ahol várhatóan 2021 januárjától tájékoztatjuk Önöket az ismerkedő foglalkozások helyéről, idejéről, az erre
való regisztrációról, annak határidejéről. Ugyanitt megtalálják majd az Önöknek szóló, iskolánkat bemutató
összeállítást is.

Szeretettel várjuk iskolánkba a leendő elsős gyermekeket!
Molnár Márta
intézményvezető

