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Nyílt napok
 2018. február 20-án (kedden) és 21-én (szerdán) nyílt órákat tartunk
8 órától 11 óráig a leendő első osztályosok szüleinek.
 2018. február 21-én (szerdán) 17 órakor az ebédlőben igazgatói tájékoztatót tartunk iskolánkról és az induló első osztályokról.

Iskolába hívogató foglalkozás


2018. március 20-án (kedden) szeretettel várjuk a nagycsoportos
ovis gyerekeket és szüleiket játékos ismerkedő délutánunkra.
Mindkét programról és a bejelentkezés módjáról részletes tájékoztatót
olvashatnak honlapunkon: www.terezvarosi-kettannyelvu.hu

"Az embert nem lehet valamire megtanítani, csak hozzá lehet
segíteni ahhoz, hogy a tudást maga szerezze meg."
(Galilei)

Milyen is a mi iskolánk?
Iskolánk alapítási éve 1836. A XXI. század minden igényét kielégítően átépített és felújított épületben folyik a tanítás. A diákok számára a saját osztálytermek mellett több tornaterem, informatikaterem, könyvtár, tankonyha,
kémia-fizika előadóterem, illetve nyelvi termek állnak rendelkezésre.

Képzésünk
 Angol és német korai két tannyelvű idegen nyelvi programunk kinyitja a
világot gyermeke számára
 A nyelvi alapozás heti 5 órában történik.
 Három tantárgyat célnyelven tanítunk: alsó tagozaton készségtantárgyakat és
környezetismeretet, felső tagozaton évfolyamtól és nyelvtől függően történelmet, célnyelvi civilizációt és egy természettudományos tantárgyat.
 Az idegen nyelvek tanítását jól képzett nyelvtanárok, valamint anyanyelvi tanárok végzik.
 Alsó tagozaton a gyerekek néptánc oktatáson vesznek részt, a másodikosok
úszni járnak.
 Hagyományosan megszervezzük a németes osztályok szereplésével a Svábbált
és a Márton-napot, az angolos osztályok szereplésével pedig az Angol estet és a
Halloween-t.

Szervezés
 Alsó tagozaton az idegen nyelvi órákat és az idegen nyelven tartott környezetismereti órát csoportbontásban tanítjuk. Felső tagozaton az idegen nyelvi órák
mellett az összes idegen nyelven tartott szakórát, valamint az informatikát és a
technikát is csoportbontásban tartjuk.
 A szakórák mellett szakköröket (kicsinyek kórusa, gyermekatlétika, szorobán,
természetjáró, természettudományos), versenyre vagy felvételire felkészítő foglalkozásokat szervezünk.
 Alsó és felső tagozaton is 8 és 16 óra között szervezzük meg a foglalkozásokat.

Innováció










Iskolánk 2015 szeptembere óta regisztrált Tehetségpont. Kiemelt figyelmet
fordítunk a nálunk tanuló tehetségígéretek felismerésére és fejlesztésére változatos programok biztosításával.
Ausztriában és Horvátországban testvériskolai kapcsolatot ápolunk. A külföldi utazások lehetővé teszik a nyelvgyakorlást és az idegen kultúra megismerését. A horvát és a magyar gyerekek között angol nyelven folyik a kommunikáció.
A Határtalanul pályázat keretében szervezett utazások során hetedikeseink a
környező országokban élő magyarság hagyományaival, mindennapjaival ismerkednek meg.
Egyike vagyunk a kerület öt intézményének, amely a TÁMOP 3.1.4/012008-0025 „Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című program keretében bevezette a kompetencia alapú oktatást a 2009/10-es tanévben.
Az iskolai alapítvány támogatásának köszönhetően minden tanteremben projektor segíti az oktatást.

Mérés – értékelés – minőségfejlesztés
Kiváló nevelő-oktató tevékenységünket bizonyítja, hogy az országos kompetenciaméréseken és a 6. és 8. évfolyamon 2014-ben bevezetett célnyelvi
méréseken elért eredményeink átlagon felüliek.

Biztos út a gimnáziumba
A 8. osztály elvégzése után eddig minden tanulónk felvételt nyert valamelyik nívós
középiskolába. Németes osztályainkban sok diákunk megszerzi 8. osztályban a DSD
I. nyelvvizsgát. Iskolánk DSD vizsgaközpont lett. Angolos diákjaink a City & Guilds
Nyelvvizsga Központ segítségével próbanyelvvizsgát tehetnek, melynek eredményei
bizonyítják tanítványaink magas szintű nyelvi tudását (B2, C1).

