
 

Az angol nyelv tagozat, gördülő rendszerben működik a 2020/2021-es tanévtől. Ez a rendszer a hagyományos 

napközis rendszerhez hasonlít, ám az osztályban két osztályfőnök, osztálytanító lesz. A tanórákat délelőtt 

tartjuk meg egymás után, és a tantárgyakat a két tanító látja el, kivéve az angol nyelvórát, amit szakos tanár 

tanít. A tanórákon mindkét tanító felhasználja az összes általa ismert módszertant. A hagyományos 

módszerek mellett kooperatív oktatást, projekt módszert, csoportmunkát, kiselőadásokat, drámapedagógiát is 

használunk. Osztályunkban már évek óta nagy sikerrel használjuk a szorobánt a matematika órákon. Ez a 

keleti számoló eszköz nagyban fejleszti a fejszámolást és a finommotorikát a gyerekeknél. Az eszköz 

rendelkezésünkre áll teljes osztálylétszámban a tanteremben és csak ott használjuk. Bevezetésre került még a 

társasjátékpedagógia is tanórai keretek között, melyen a gyerekek tábla-, kocka-, és kártyajátékokat 

sajátítanak el életkoruknak megfelelően. Egyes órákon saját maguk készítik el a társasukat. Sokat segíti ez a 

tanóra a szocializációjukat és a társas kapcsolataikat.A tanórák után ebédelnek a gyerekek, majd szabadidős 

tevékenység jön, melyben a tanító dönti el az osztály tevékenységét az időjáráshoz, körülményekhez igazodva. 

Többnyire ebben az időben játszanak az udvaron vagy a teremben, kézműveskednek vagy könyvtárat, 

színházat látogatnak. A délutáni tanóra, melyen a házi feladatot oldják meg, 14:30 – 15:30-ig tart, pénteken 

nem kapnak a gyerekek házi feladatot. A gyerekeket a tanítási órák után haza lehet vinni vagy 15:30 után.  

Az angol nyelvet 1. évfolyamban kezdik a gyerekek heti 2 órában, a 4. évfolyamban heti 3 órában, majd felső 

tagozatban heti 5 órában tanulják, angol szakos tanárral. Azonban, ha első évben az osztálytanítók vagy a 

nyelvszakos tanár úgy ítéli meg, hogy a gyermek esetében inkább az alapkészségek fejlesztésére kell helyezni 

a hangsúlyt, akkor az idegen nyelv tanulása  helyett a gyermek kiscsoportos fejlesztésben vesz részt a tanító 

vezetésével, ahol az írással, olvasással, számolással kapcsolatos készségek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. 

Ezek a tanulók 4. osztálytól kezdenek el angol nyelvet tanulni heti 2 órában, majd 5. évfolyamtól kezdve pedig 

heti 3 órában, szintén nyelv tagozatos tanárral. 

Az 1.a osztály tanítója Flick Szabina lesz. 

 

 


