
Szülői értekezlet a 
6. osztályosok szüleinek

Témák: 
Menjünk vagy maradjunk?

Diákcsere

2022. november 15. 17.00 óra



Mi a legjobb gyermekünknek?

Hatosztályos felvételi: 
- vizsgarutin – csak rákészüléssel

- eredmények – országos átlag (a 8. 

évfolyamosoknál jóval alacsonyabb!

- visszajelzések – tanulóknak, szülők-

nek, iskolának

- felkészülés.



Gondolatok

Hat évvel ez előtt miért választották ezt az iskolát?

O Fontos volt a német nyelv tanulása.

O Jó alap a német nyelv tanulása a további 
nyelvtanuláshoz. (7.-ben angol tanfolyam helyben)

O A testvér is ide járt (ismerték iskolánk nevelési-
oktatási módszereit).

O Eredményeink ismertek voltak.

O Képességvizsgálat.



Programunk

O 8 évre tervezett a 8. év végére teljesedik ki.

O 13-14- évesen fejlettebb gondolkodás 
egyre komolyabb témában és szókinccsel  

fejleszthető a nyelvtanulás.

O Érettebbek bizonyos összefüggésekre.

O Kialakul az önálló véleményalkotás készsége,
véleménykifejtés a témákban (vizsgán elvárás).

O A nyelvi készségek ilyen intenzív, komplex
fejlesztése pozitívan hat a többi tanulási készség
fejlődésére, ez az energia befektetés később
nagyon megtérül!!



Kínálat 7. évfolyamtól

O Továbbra is heti 5 németóra + célnyelven taní-

tott tantárgyak + egyéb lehetőségek: szakkör 7.-

ben, nyelvvizsga előkészítő szakkör 8.-ban, nyel-

vi programok (versenyek, témanapok, projektek )

O Diákcsere ???

O Kérdés: 

- Él-e a szakköri lehetőséggel a tanuló?

- Komolyan veszi-e a szakkört a tanuló?

O Összesen: heti 10 óra. 

O Tud-e ennyit „ingyen” adni a középiskola?



DSD I. eredmények az elmúlt 11 évben



B2– középfokú nyelvvizsga eredmények 8. év után (%)



Visszajelzések
O A gimnáziumi első/második évben többen 

elmesélik, hogy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt 

szereztek úgy, hogy másik két nyelvet tanultak 

közben. NYELVTANÍTÁSI MÓDSZEREK ☺

O Volt tanítványok eredményei: Köszönöm a 

visszajelzéseket a szülőknek!

O Középiskolai eredmények – keveset kapunk vissza...

O Jegyeket tartják, tudnak viselkedni (öltözet, 

közösségben vállalt szerep), tanítási módszerek…

O Mérlegeljék, fontos-e ez a cél.



Összesített felvételi eredmények 8. 



Felvételi eredmények: matematika



Felvételi eredmények:magyar



Egyéb átgondolandók…..
O Jól érzi-e magát itt a tanuló? Sokan 8. után is 

maradnának

O Szorongó gyerekek:  szabad-e őket korábban kiemelni a 
megszokott környezetből?

O A négyéves gimnázium is ad annyit, mint a hatéves. (A 
tananyag rendszere: itt koncentrikus, sok gyakorlással, 
ismétléssel, ott inkább lineáris, bizonyos dolgokat 18 
évesen hall először.)

O 12 évesen mentálisan sérülékenyebbek a tanulók. (18 
évesekkel együtt lenni nem mindig pozitív.)

O Testvéreknél lehet, hogy egyiknek jó, a másiknak nem jó.



Gyakran választott gimnáziumok a 
8. osztályban:

O Szent István Gimnázium

O Kőbányai Szent László Gimnázium

O Kölcsey Ferenc Gimnázium

O Madách Imre Gimnázium

O Teleki Blanka Gimnázium

O Eötvös József Gimnázium

O Szerb Antal Gimnázium

O Szinyei Merse Pál Gimnázium

O Xantus János Gimnázium (két tanítási nyelvű)

O Berzsenyi Dániel Gimnázium

O Veres Pálné Gimnázium

O Könyves Kálmán Gimnázium

O Egyházi gimnáziumok (Deák Téri, Fasori, Szent Imre,)



8.-ban iskola választásakor legyen majd

- egy „álomiskola” legelöl és

- egy „biztos iskola” is a lista végén.

OMinden esetben lényeges: önismeret!!!

ONem biztos, hogy minden tanulónak a 
gimnázium való.

Owww.szakkepzes.ikk.hu (technikum, 
szakképző iskola)

O Amit mi várunk  a szülőktől: további 
őszinteség és bizalom az iskolánk iránt.

http://www.szakkepzes.ikk.hu/


DIÁKCSERE

https://www.realschule-miesbach.de/





O 2023. április 17-24. fogadás

O 2023.május 2-9. kiutazás

O Írásbeli jelentkezés – pályázattal

O Túljelentkezés esetén szempontok:

- a tanuló együttműködési-, szociális készsége (alkalmazkodás)

- kapcsolatteremtő készség, kommunikativitás, nyitottság

- magaviselet, szorgalom

- németnyelv-tudás  

- alapítványi befizetések az elmúlt tanévekben

- tanulói pályázat (igényesség, feladatvállalás, ötletgazdagság, 

határidő)

- a fogadó intézmény létszáma, fiú-lány aránya

- a fogadást és a kiutazást is vállalók aránya.



Költségek
Kiutazás

O vonatjegy

O biztosítási költségek

O apró ajándék

Fogadás

O kirándulási és program költségek

O Közlekedés

O belépők



Szülői feladatok

O Napirend

O Vendéglátás (gyerek!)

O Délutáni, esti program (egyénileg vagy többen?)

O Hétvégi program

O Beszélgetés

O Bíztatás 

Nem szabad túlzásokba esni!



Köszönöm a figyelmet!

Molnár Márta

intézményvezető

www.zugloihajos.hu

zugloihajos@zugloihajos.hu

http://www.zugloihajos.hu/
mailto:zugloihajos@zugloihajos.hu

