
Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német
Két Tannyelvű Általános Iskola

Ezen a helyen 1778-
ban épült az első 
iskola, hivatalosan 
1836-ot jelölik meg 
alapítási évként.

A korai két tanítási 
nyelvű oktatást az 
elsők között 
vezettük be a 
rendszerváltás 
után, ebben az 
évben ünnepeltük 
(volna) ennek 30. 
évfordulóját.



Az iskolában folyó nyelvi képzés sarokpontjai

Két tanítási 
nyelvű oktatás: 
angol és német

Célnyelvi 
órák

3 tantárgy 
célnyelven

Kapcsolatok

Beszédköz-
pontúság

Nyelvi 
mérések

Nyelvvizsgák

Versenyek

Programok



Célnyelven tanított tárgyak, csoportbontások

Tantárgyak célnyelven

Alsó tagozat:

ének, rajz, technika / környezetismeret

Felső tagozat:

Angol: 

természetismeret / biológia, történelem, célnyelvi 
civilizáció

Német: 

informatika, történelem, célnyelvi civilizáció

Csoportbontás: a készségtárgyak  kivételével minden tárgyból



Nem nyelvi órák

A nem nyelvi órák mellett a többi közismereti tárgy 
oktatását is nagyon fontosnak tartjuk. A humán, a reál és 
a készségtárgyak terén is szép eredményeink vannak, 
ezekről honlapunkon találnak információkat.

Alsó tagozaton a testnevelés tantárgy keretében néptánc 
óra is van, továbbá bekapcsolódtunk a sakkpalota 
programba is.



Egyéb foglalkozások

Az órarendi órák mellett 
sokféle lehetőséget 
kínálunk, amelyek segítik a 
tehetséges tanulók 
kibontakozását, ill. a 
lemaradók felzárkózását:

Szakkörök

Korrepetáló, felzárkóztató 
foglalkozások

Sportkör

Nyelvi előkészítők

Felvételi előkészítők

Délutánonként különböző 
sportegyesületek kínálnak 
foglalkozásokat (kosárlabda, 
foci, tánc)



Tanítási módszerek

A pedagógusok ismerik 
és alkalmazzák a 
legújabb oktatási 
módszereket:

Csoportmunka/ 
kooperatív technikák

Tevékenységközpontú 
pedagógia: pl. sakk, 
szorobán, okoskocka

Projektek, témahetek

IKT: tabletek, 
okostáblák használata

Erdei iskolák, táborok



Versenyek

Diákjaink kiváló 
eredményeket érnek el a 
tanulmányi versenyeken

Angol és német nyelvi 
versenyeken

 szavaló

 országismereti

 nyelvi

Tanulmányi versenyeken 
egyéb tantárgyakból



Egyéb iskolai programok

Nyelvi

• Halloween, angol est, 
Márton-nap, svábbál

Sport- és egészségnap

Karácsonyi koncert

Mikulás, Farsang

Költészet napja

Népek napja

Ünnepélyek

Osztályprogramok:

• Kirándulás

• Múzeumlátogatás

• Színházlátogatás



Külföldi kapcsolatok

Több külföldi programot 
szervezünk a tanév 
során:

Cserediák kapcsolat az 
angolosoknak Zadar
városának egyik 
iskolájával

Nyelvi tábor, erdei iskola 
a németeseknek 
Ausztriában,
Obervellachban

Kapcsolat a határon túli 
magyarokkal a 
Határtalanul program 
keretében



Kiváló tehetségpont

Tehetségterületek:

zenei

nyelvi

logikai-
matematikai

természeti

testi-
kinesztetikus

Együttműködések:

• Kölcsey Gimnázium

• Tóth Aladár 
Zeneiskola

• Bozsik-program



Foglalkozások szervezése

Tanórák

45 perc, 10-15 perc szünet / tanítás kezdete: 8 óra

Ebéd

Alsósok: ebédelősáv

Felsősök: az utolsó óra után, ill. legkésőbb a 6. óra után (fél órás 
ebédszünet)

Napközi

1-5. osztály

Tanulószoba 

6-8. osztály



Iskolai környezet

Helyiségek:

• Osztálytermek

• Szaktantermek

nyelvi, 
informatika, rajz
technika, kémia

• Napközi, tanulószoba

• Tornatermek

Informatikai eszközök:

• Digitális tábla

• Projektorok

• Számítógépek

Udvar, tetőkert



Kapcsolat a szülőkkel

Rendszeresen tartunk 
szülői értekezletet, 
fogadóórát, szükség esetén 
egyéni megbeszéléseket

Több iskolai programban 
részt vesznek a szülők is:

alapítványi est, farsang, 
népek napja, angol est, 
svábbál, Márton-nap, 
évnyitó, évzáró

Sok osztályprogramon is 
ott vannak a szülők:

ünnepváró kézműves 
foglalkozások, közös 
ünnepségek



Terézvárosi Tudástér Alapítvány

Cél: a nevelő-oktató 
munka segítése, tanulók 
jutalmazása, programok 
támogatása, oktatást 
segítő eszközök 
vásárlása

Bevételi források:

Rendezvények

Adó 1 %

Pályázatok

Adományok

Adószám:

18506264-1-42



Ajánlás iskolaválasztáshoz

Magas szintű képzés

Nyelvtudás, 
beszédközpontú 
nyelvtanítás

Jól felszerelt iskola, 
kulturált környezet

Barátságos, családias 
hangulat



Beiratkozás

Ideje: 2020. április 28. és május 15. között

(a beiratkozás időpontjának nincs szerepe a felvétel elbírálásában)

Osztálylétszám (tervezett): 27 fő

Osztályok: egy angolos, egy németes

Fellebbezés: az értesítéstől számított 15 napon belül

(az iskolában kell benyújtani)



A beiratkozás menete

 Beiratkozás Általános Iskolába e-ügyintézési felületen keresztül (BAI)

Tanköteles korú gyermekük beíratásának adminisztratív teendőit a Beiratkozás Általános Iskolába e-ügyintézési 
felületen keresztül tehetik meg.
Készítsék elő a saját és gyermekük személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját.
Kérjük, hogy minden adatot pontosan az okmányoknak megfelelően töltsenek ki. (Például az önök és a gyermekük 
esetleges több utónevét is fel kell tüntetni.) 
Nyilatkozniuk kell a felületen:
 az életvitelszerű ott lakásról (csak, ha a tartózkodási helyen szerint körzetes az iskola),
 a gyermek törvényes képviseletéről,
 arról, hogy megismerték az iskola adatvédelmi tájékoztatóját és házirendjét (ezeket honlapunkon megtalálják),
 a választott idegennyelvről.
A beiratkozási felületet a következő linken érik el:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
A felületen válasszák a Beiratkozás Általános Iskolába – BÁI menüpontot, és Új ideiglenes felhasználóként 
jelentkezzenek be. 
Kérem, vegyék figyelembe, hogy a rendszer csak egy intézménybe fogadja el a felvételi kérelmüket. 

(Külföldieknek: tartózkodási engedély
EU-s állampolgároknak EGT kártya)

Kedvezményre jogosító igazolások (étkezési kedvezményhez):
3 vagy több gyermekes család: 50 % (igazolás a családi pótlék folyósításáról)

tartósan beteg gyermek: 50 % (MÁK vagy kártya)
gyermekvédelmi kedvezmény: 100 % (önkormányzati határozat)

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap


Nyilatkozatok

Szerepelhet-e a gyermek az iskolában készített 
fényképeken, videón

A szülői felügyeleti jogról

Az etika, ill. hit- és erkölcstan oktatásban való 
részvételről

Az állampolgárságról

Életvitelszerű tartózkodásról



Kezdődik az iskola!


