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Nevelési és pedagógiai elveink: 

A szülőkkel közösen megfogalmazott és elfogadott emberi értékekre kiemelt 

figyelmet fordítunk. Nagyon fontos feladatunk, hogy tanulóink alapos tudást 

szerezzenek, a tanulási technikákat megismerjék, és kialakuljon bennük az egész életen át tartó tanulási igény. 

Az iskola komoly felelőssége a tanulók számára az optimális terhelés biztosítása is.  

Az iskola profilja:   

Két tanítási nyelvű, nyolc évfolyamos magyar-német oktatási programunk több mint 30 éve 

eredményesen működik. Az országban elsőként indítottuk általános 

iskolai szinten a két tannyelvű képzést, melynek sikere a mai napig 

töretlen.  

Tehetséggondozásunk kiemelkedő, a Magyar Tehetségsegítő Tanácstól 

másodszor is elnyertük a Kiválóan Akkreditált Tehetségpont címet. 

A tanulók első évfolyamtól heti öt órában (tehát mindennap) tanulják a 

német nyelvet. Ezt egészítik ki a német nyelven (ill. két nyelven) 

tanított tantárgyak. Az oktatást német anyanyelvű pedagógusok is 

segítik. 

Az első évfolyamon még nem tanulnak németül írni-olvasni a kicsik, 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. 

Nyolcadik évfolyamon a beiskolázás igen eredményes, tanulóink többsége az első helyen megjelölt 

gimnáziumban tanul tovább.  

 

 



Programunkban kiemelt szerepe van a németországi csereutazásoknak. Ezeken kívül szervezünk a 

gyerekeknek mind alsó, mind felső tagozaton projekt- és témanapokat, nyelvi 

tábort / hétvégéket, melyek az élményszerű tanulást és a komplex módon 

történő kompetenciafejlesztést segítik az iskola falain belül és kívül.   

Programunk nem csak vonzó, de eredményes is. Nyolc éve tagja vagyunk a 

DSD - iskoláknak, így megszereztük a vizsgáztatási jogot is, így 

nyolcadikosaink helyben nemzetközileg elismert DSD I. vizsgát tesznek 

(Deutsches Sprachdiplom). Ez a vizsga a német állam által akkreditált, a 

Közös Európai Referenciakeret B1-es szintjének felel meg. Igazolja, hogy 

tulajdonosa rendelkezik olyan szintű nyelvtudással, amely elegendő a 

németországi felsőoktatási előkészítő tanfolyamok megkezdéséhez, előnyt 

jelent különböző pályázatoknál és németországi felsőoktatási intézménybe 

jelentkezés esetén.     Nyolc év némettanulás után több tanulónk államilag elismert, 

egynyelvű, komplex B2-es szintű nyelvvizsgát tesz.  

A 2020/2021-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. Ezeket a foglalkozásokat a következő 

napokon délutáni időpontban tartjuk:  

2020. március 5-6., 9-11. Jelentkezési határidő: 2020. március 2. (hétfő). 

Részletes tájékoztatást tartunk február 7-én, 14-én és 21-én (péntekenként) 

14 órakor az érdeklődőknek, bemutatjuk iskolánkat, s ekkor is lehet jelentkezni 

a játékos, ismerkedő foglalkozásokra. Ehhez jelentkezési lap az iskola honlapjáról 

letölthető (http://zugloihajos.hu/hu/iskolánkról/beiskolázás-elsősöknek), vagy a titkárságon kérhető. 

Nyílt órák 2020. március 4-én, szerdán lesznek, ahol 07:55 és 10:35 óra között 30 perces tanítási órákat 

látogathatnak a szülők az első és második évfolyam osztályaiban, illetve a leendő osztályfőnököknél. Az órák 

közötti időszakban lehetőségük lesz a tanítókkal beszélgetni, és az aulában az iskola életével kapcsolatos 

kisfilmeket és életképeket megtekinteni. 

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket a tájékoztatónkra és a nyílt napunkra, a gyermekeket 

az iskolánkba! 

Molnár Márta 

intézményvezető 


