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„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, 

szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. 

Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger 

iránt.”  

Antoine de Saint-Exupéry ma is érvényes értéket közvetít, mely iskolánk 

tartópilléreinek egyike. Tanulóink iskolai éveiket derűs, gyermekközpontú 

környezetben tölthetik el intézményünkben a tudás tengerén. Biztonságos 

és harmonikus körülmények között sajátíthatják el tudományaikat és a 

művészeteket, melyekkel teljesebbé és színesebbé válik életük. 

Iskolánkban választható oktatási formák 

Német nemzetiségi oktatás 

A város hagyományai alapján évtizedek óta folytatunk német nemzetiségi 

oktatást.  

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy diákjainknak használható nyelvtudást 

adjunk, amellyel a későbbiekben európai uniós polgárként is jól 

boldogulnak, ugyanakkor őrizzék és ápolják lakóhelyük német nemzetiségi 

hagyományait is.  

Ebben az oktatási formában tanulóink már az első osztálytól kezdve 

részesülnek nyelvoktatásban heti 5 órában. 

Elsőtől harmadik évfolyamig német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. 

Negyedik osztálytól a nyelv tanulása mellett az ének–zene és a 

természetismeret tantárgyakat is német nyelven tanulják diákjaink. Felső 

tagozaton a történelem és a természetismeret tantárgyakat magyar- és 

német nyelven is oktatjuk. 
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Fontos feladatunknak tekintjük, hogy tanulóink 8. osztály végére minél 

magasabb szintű nyelvtudással rendelkezzenek. 

A gyermekek német nemzetiségi identitástudatának megerősítésére a német 

nép- és honismereti órákon kerül sor. Ehhez kapcsolódnak a néptánc és 

honismereti szakköreink és az iskolai hagyományápoló programjaink 

(múzeumlátogatás, városi német nemzetiségi napok, nyelvi versenyek). Az 

Oktatási Hivatal Bázisiskolájaként módszertani konferenciát, 

jógyakorlatok bemutatóját, valamint Országos Népismereti versenyt is 

szervezünk intézményünkben. 

Az iskolai nyelvtanulás mellett törekszünk arra, hogy minél több tanuló 

kamatoztathassa, illetve gyarapíthassa tudását anyanyelvi környezetben is. 

Végzős diákjaink DSD I. nemzetközi nyelvvizsgát tesznek tanulmányaik 

végén. 
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Irányultságaink 

Ezeken az oktatási formákon 3. osztálytól tanulhatnak diákjaink. 

 

Ének–zene irányultságú oktatás 

„… sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket… 

Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskola 

kötelessége.”  

/Kodály Zoltán/ 

Iskolánk egyik legrégebbi hagyománya az ének-zene irányultságú oktatás. 

A zene olyan emberformáló erő, mely kihat az egész személyiségre. Az 

értékes zene pozitív érzelmi hatású, oldja a belső feszültséget, fokozza a 

gyermek érzelmi kiegyensúlyozottságát. A zenei nevelés hatására a gyermek 

értelmi képességei is fejlődnek: a figyelem, az emlékezet, a képzelet, a 

spontán alkotóképesség. A közös éneklés csiszolja, formálja a jellemet, 

fejleszti az alkalmazkodást, a társakra való odafigyelést és a közösségi 

érzést. Az énekórákat csoportbontásban tartjuk, valamint énekkari 

foglalkozásokon készülnek tanulóink a fellépésekre. A MÜPA 

partneriskolájaként rendszeresen látogatjuk, zenei előadásaikat, 

koncertjeiket. Az ének-zene tantárgyat tanulják magasabb óraszámban 

tanulóink, valamint heti két órában énekkari foglalkozáson vesznek részt. 

Hagyományos hangversenyünk az adventi koncert, amit a Nepomuki Szent 

János Plébániatemplomban tartunk. Tanulóink énekeltek már Pitti 

Katalinnal, a Ghymes együttessel, Nyári Károly karácsonyi koncertjén, 

valamint sikeresen felvételt nyernek zenei irányultságú középiskolákba. 

Az énekelni szerető és zenére fogékony gyermekek jelentkezését várjuk. 
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Informatika irányultságú oktatás 

 „A jó tanítás interaktív, egyénileg vonja be a gyereket a folyamatba, s 

minden érzékre hat, vagyis megfelel a gyerek személyiségének.” 

Malcolm Gladwell  

A hétköznapi életben is alapvető fontosságúvá vált a számítógép 

használatának ismerete, az információszerzési, tárolási, feldolgozási és 

átadási technikák elsajátítása. Ennek leghatékonyabb módját a több éven 

keresztül tanult digitális kultúra tantárgy és az iskola egészét átható 

informatikai nevelés biztosítja. A tantárgy célja a gyerekek algoritmikus 

gondolkodásának fejlesztése, összefüggések felismertetése, ötletgazdag 

megoldási módok kialakítása. 

A számítástechnika – beleértve a multimédia- és a biztonságos internet-

használatot is – alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területét. 

Ezen kívül programozási alapismeretekkel és az irodai alkalmazásokkal 

játékos formában ismerkednek meg tanulóink felkészítve őket a mai kor 

alapvető készségének megfelelő és tudatos kialakítására. Az 

informatikaoktatással az egész gyermeki személyiség fejlődik. 

Rendezvényekkel, szakmai kirándulásokkal, vetélkedőkkel, versenyekkel 

színesítjük a tagozat életét. Rendelkezésünkre áll egy a diákokkal közösen 

készített pályázaton elnyert 3D nyomtató, 3D scenner, és programozható 

robotok melyek segítségével a legkorszerűbb technikákkal is 

megismerkedünk. Harmadik osztálytól heti két órában tanulják a digitális 

kultúra tantárgyat tanulóink. Minden évben részesei vagyunk az országos 

informatikai versenyek döntőinek. Az érdeklődő tanulókat felkészítjük az 

ECDL vizsga moduljainak megszerzésére. 

Jó logikai készséggel rendelkező gyerekek jelentkezését várjuk. 
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Természettudományi irányultságú oktatás 

 „Csak annyit pusztíts, annyit használj, ami a te életedet védi! Minden 

oktalanul leszakított virág, minden oktalanul elpusztított állat a mi 

életünket rövidíti meg.”  

/Papp Lajos/ 

Iskolánkban a 2009/2010-es tanévben indítottunk először „Fürkész” 

osztályt. A képzési forma fő mozgatórugói a környezettudatos szemlélet 

formálása és a minket körülvevő világ tapasztalati úton való megismerése. 

A gyermekekben eredendően benne van az a vágy, hogy mindent 

megismerjenek, kipróbáljanak, megtapintsanak. Ezt a kíváncsiságukat 

tartjuk fent a tanítási órák változatos szervezésével. 3. osztálytól emelt 

óraszámban tanítjuk a környezetismeret tantárgyat, majd 7. évfolyamtól a 

biológia, kémia, földrajz, fizika tantárgyakat. Iskolánk dolgozói 

elkötelezettek a természet védelme iránt. Személyes példaadással és közös 

projektekkel ültetik el tanulóinkba a természet szeretetét és védelmének 

fontosságát. Ennek eredményeként már másodszor nyertük el az Ökoiskola 

címet. Számos nagyszabású hagyományos rendezvény fűződik ehhez az 

irányultsághoz is. A Kis tudósok éjszakája 6 alkalommal került 

megrendezésre, valamint tanulóink minden évben fürkész táborban és 

terepgyakorlatokon vehetnek részt, ahonnan rengeteg új ismerettel térnek 

haza. 

  

http://www.citatum.hu/szerzo/Papp_Lajos
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Angol tagozat 

A 2010/2011-es tanévben indítottuk először a mai modern világunk 

elvárásainak megfelelő angol tagozatunkat. 

A kisgyermekkori idegen nyelv tanításának alapvető célja, kedvet 

ébreszteni a nyelvtanulás és más kultúrák megismerése iránt. Másfelől 

játékos formában, dalok, mondókák elsajátításával megalapozni a 

nyelvtudást. Harmadik osztályban kezdjük a nyelvoktatást heti két órában, 

ötdik osztálytól heti öt órában tanítjuk az angol nyelvet. 

Lényegesnek tartjuk, hogy a gyerekek a nyelv tanulása során 

sikerélményhez jussanak azáltal, hogy anyanyelvükön kívül más nyelven is 

kommunikálhatnak, kifejezhetik magukat. Ezt segíti a felső tagozaton 

kétévente megszervezésre kerülő angliai tanulmányutunk is, valamint az 

ERASMUS + társadalmi mobilitás pályázat, melyet immár másodszor 

nyertünk el. Valamint a Euroexam Nyelvvizsgaközpont partneriskolája 

vagyunk.  

Erre a képzésre elsősorban azokat a gyerekeket várjuk, akik érdeklődnek 

az angol nyelv és az angolszász kultúra iránt. 

Szeretettel várunk minden kisdiákot iskolánkba. 

Pedagógusaink a mindennapi nevelő-oktató munka során arra törekednek, 

hogy tanítványaiknak értéket közvetítsenek. Veres Péter gondolataival  

„Ide kell hozni a nagyvilágot, 

Ide kell hozni mindent ami szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes” 

Kérjük válasszon legalább három irányultságot gyermekének az alábbi 

linken: 

Irányultságok választása 

https://forms.gle/oxyDBRSUtctojsDUA

