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A BEISKOLÁZÁSRÓL 

 Osztályok 2016/2017 

 
                 1.A     NÉMET NEMZETISÉGI TAGOZAT 

 Kondorné Denk Zsuzsa - Szászné Csala Nóra 

 

1.B     ANGOL-SZÁMÍTÁSTECHNIKA ORIENTÁCIÓJÚ NORMÁL OSZTÁLY 

(TIA program) 

Gálné Gacsal Erika – Keresztúri Zsuzsanna 

 

1.C     ANGOL-SZÁMÍTÁSTECHNIKA ORIENTÁCIÓJÚ NORMÁL OSZTÁLY 

(TIA program) 

Kishalminé Ágfalvi Andrea – Lestár Tiborné 

 



Oktató és nevelő programunk 

 Gyermekszerető, személyiségfejlesztő 

intézmény vagyunk 

 Célunk, hogy diákjaink testileg, lelkileg és 

szellemileg egészséges, harmonikus 

felnőttekké váljanak. 

 Olyan nevelési és oktatási programot 

valósítunk meg, amely egyrészt biztosítja 

 az alapkészségek elsajátítását, 

 a tehetséggondozást,  

 másrészt megteremti a lehetőséget a 

felzárkóztatásra is.  

 



OSZTÁLYAINK 

 Német nemzetiségi tagozat 

 

 

 

 Nyelvi- számítástechnikai  

orientációjú normál tantervű  

osztályok- TIA program 

 



Egész napos iskola 

 Egész alsó tagozatra kiterjed. 

 Iskolaotthonos formában valósul meg. 

 A foglalkoztatás 8-16 óráig tart.  

 Osztályonként két nevelő foglalkozik a 
gyerekekkel. Ők a tantárgyakat felosztják 
maguk közt. 

 Délelőtti órák után egy nagyobb szünet 
következik, majd a délutáni tanórával és házi 
feladat elkészítésével folytatódik a nap. 

 Ez biztosítja a gyermekek számára, hogy az 
iskolában a nevelő segítségével sajátítsák el 
a tananyagot, majd készítsék el a házi 
feladatot. 

 Ezzel megkönnyíti a szülő mindennapjait. 

 

 

 

 



 Feladata még: 

 Szakkörök tartása 

 Felzárkóztatás, tehetséggondozás 

biztosítása 

 Szabadidő hasznos eltöltése 

 Itt valósul meg a mindennapos testnevelés, 

és az órarendbe beépítve a hit- és 

erkölcstan oktatás 

 



Tanórán kívüli tevékenység 

színterei 
 Szakkörök  

 Tanulmányi-, és sportversenyek  

 Iskolai könyvtár: vetélkedők, könyvtári 
foglalkozások, önművelés, gyűjtőmunkák, IKT 
eszközök használata 

 Iskolai sport, művészeti csoportok  

 Német nemzetiségi tagozat  és a nyelvi-
számítástehnikai osztályok rendezvényei 

 Lapozós egyetem 

 Nyári tehetséggondozó táborok 

 Ünnepekhez és jeles napokhoz kötődő pályázatok 

 Vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, 
kulturális) 

 Szabadidős foglalkozások (színház-, múzeum-, 
kiállítás-, és koncertlátogatások) 

 Tanulmányi kirándulások, erdei iskolák 



Hagyománynak számító rendezvényeink: 

Elsős avatás 



Hagyománynak számító rendezvényeink: 

Márton nap 



Hagyománynak számító rendezvényeink: 

Halloween 



Hagyománynak számító rendezvényeink: 

Iskolai Mikulás-ünnep 



Hagyománynak számító rendezvényeink: 

Mikulás napi dominó verseny 

 az alsóban 
 



Hagyománynak számító rendezvényeink: 

Farsangi mulatság 



További hagyományos 

rendezvényeink 
 

 Iskolai Advent a gyermek és felnőtt közösségek részére 

 Karácsonyi műsor és hangverseny  

 Magyar kultúra napja  

 Iskolai KI MIT TUD 

 Költészet napja – Vers nap 

 Anyák napja 

 Gyermeknap  

 Madarak és fák napja  

 Év végi műsorok 

 Ünnepek és megemlékezések 



Erősségeink 
 Szakos ellátottságunk100% 

 Pedagógusaink magasan képzettek, több diplomával 

rendelkeznek 

 Tanítóink, tanáraink tehetséggondozó munkája 

eredményeként országos és megyei 

versenyeredményekkel büszkélkedhetünk, illetve 

országos verseny lebonyolításához helyet is biztosítunk 

 Diákolimpián  elért eredményeink 

 Nevelőink, tanulóink munkájának elismeréseként Dózsa-

díjat adunk át minden tanév végén  

 Jó tanuló- jó sportoló-díj: Dobos Karolin 7. osztályos 

tanulónk 2015-ben „Magyarország jó tanuló-jó 

sportolója” díjban részesült.  

 



 Pedagógusaink által szervezett nyári 

táboraink 

 Napocska 

 Kézműves 

 Hagyományőrző 

 Kézilabda tábor 

 Nyelvi tábor 

 Külföldi kapcsolataink 

 osztrák 

 lengyel  

 horvát 

 

Erősségeink 



Erősségeink – tárgyi feltételek 

 2010-ben felújított Fő épület 

 Gazdag könyvállománnyal rendelkező könyvtár 

 Interaktív táblákkal felszerelt tantermek 

 A Dunántúlon egyedülálló iskolatörténeti gyűjtemény 

 Szaktantermi rendszerünk pl.: kémia-fizika laborunk, 

informatika termek, technika szaktanterem és 

eszközpark 

 Mindennapos testnevelést segíti a 4 tornaterem, kézi- és 

kosárlabdapálya 

 Fejlesztő pedagógusaink számára gazdag eszközpark 

áll rendelkezésre 

 

 

 

 

 

 



Dózsa György Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola 

Német nemzetiségi tagozat 



Célok, feladatok 

 magas szintű nyelvtudás elérése az 

elsődleges cél 

 gazdag szókincs kialakítása 

 a szóbeli és az írásbeli kommunikáció 

prioritást élvez 

 a korosztálynak megfelelő módszerek, 

eszközök alkalmazása 



Hogyan? 

 1. osztálytól heti 5 nyelvóra bontott 

csoportban (évi 181 óra) 

 1. osztálytól heti 1 óra német hon-és 

népismeret, integrálva a néptánc (évi 37 óra) 

 1 hetes nyelvi tábor Ausztriában (2000 óta) 

 nemzetközi projektekben való részvétel 

 anyanyelvi vendégtanár (Passau) 

 témanapok 

 



Eredmények 
 a gyerekek képessé  válnak németül nemcsak 

kommunikálni, hanem gondolkodni is 

 tanulmányi versenyeken kimagasló sikereket 
érnek el (német, matematika, magyar) 

 jó felvételi és beiskolázás 

 német nyelvű drámafesztivál 

 arany minősítés német tánc és német 
kamarakórus 

 Hans Hase német nyelvű gyermek musical 
bemutatása 



Kikkel? 

 nyelvtanáraink jól képzett, többdiplomás 

pedagógusok 

 rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken 

(német nyelvterületen is!!) 

 céljuk, hogy minden gyerek számára vonzóvá 

tegyék a nyelvtanulást 

 kreatívak (Hans Hase gyermekmusical, 

oktatási segédletek interaktív táblához, Mesél 

a múlt DVD készítése) 



Kiknek ajánljuk? 

 akiknek a szülei az idegen nyelv 

magabiztos ismeretét jól kamatozó 

befektetésnek tartják, az idegen nyelven 

való gondolkodás képességét a sikeres 

felnőtt élet egyik alapjának tekintik 

 azoknak a gyermekeknek, akik a 

nagyobb terhelést vállalni képesek  

 



Mindennapjainkból 



Mozgás, játék 



Nemzetiségi gála 



Hans Hase gyermekmusical 



Bioshaus Mallnitz 

 



Spittal 

 



Heimatmuseum 

 



Városlőd projektnap 

 



Horvát projekt 



 



Márton napi bál 

 



Nemzetiségi gyűjtőmunka 

 



T I A 

Természettudomány – 

Informatika - Angol 

program 

Új program iskolánkban 



Bevezetés 
 

 Az angol nyelvet tanuló osztályok a TIA 

program keretében leginkább a 

természettudományok területén 

részesülnek többlet ismeretekben. 

 A programot a 2014-2015. tanévben 

vezettük be. Fejlesztésére, bővítésére 

nagy hangsúlyt fektetünk. 

 



Program az alsó tagozatban 
 

 Az alsó tagozatban megismert nyelvi és 

természettudományos ismeretek előkészítik a 

felső tagozaton folyó munkát, és 

megkönnyítik a továbbtanulási orientációt. 

 A témakörökkel (Természettudomány 

Informatika – Angol) a gyerekek minden  

hónapban egy- egy alkalommal találkoznak. 

 

 



Megvalósítás 
 

A délelőtti oktatás mellett a délutáni 

elfoglaltságok is nagy hangsúlyt kapnak. 

Minden programot az egész napos iskolai 

oktatás keretében valósítunk meg, a 

délutánokba beépítve. 

Az elméleti ismeretanyag a gyakorlatban 

tud fejlődni, erősödni. 

Jótékonyan hat a közösségformálásra is.  



Üzemlátogatás – egy nyomdában jártunk 



Környezettudatos nevelés 



Életképek… 

A fizikai kísérlet 

 lejegyzése 



Kincs a nyárra 
A „Napocska” tematikus táborban, a szorgalmi idő 

után van lehetőség az egészséges életmód és a 

biztonságos közlekedés elsajátítására. 



MIÉRT A TERMÉSZETTUDOMÁNY? 
 

 - mert egyre nagyobb szükség van a 

tapasztalati tudásra 

 - mert egyre nagyobb a kereslet a 

szakemberek, mérnökök gyakorlati 

ismereteire 

 - mert ez az alapja saját életünknek, és az 

életünket egyre mélyebben átható 

technikának  

 



Quad és  

gokart vezetési ismeretek 



A tanultak 

gyakorlati alkalmazása 

 – 

Ismerkedés a jövővel… 



MIÉRT AZ INFORMATIKA? 

  - mert az informatikai tudatlanság ma olyan 

helyzetbe hozná az embert, mint az olvasni nem 

tudás 

 - mert már alig van olyan munkahely, amely ne az 

informatikára épülne 

 - mert a technikai kommunikáció mára átszőtte az 

életünk minden területét 

 A DÓZSA ISKOLÁBAN: 

- a TIA osztályokban korábban kezdjük és  

magasabb óraszámban oktatjuk az informatikát 

 

- részt veszünk minden jelentős informatikai versenyen,  

ahol évről évre kiemelkedő eredményeket érünk el 

 

- a középiskolák informatikai osztályaiba 

magas számban nyernek felvételt nyolcadikos diákjaink 



Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium projekt-versenyére készülve 



LEGO-MINDSTORMS robotépítés és programozás 



MIÉRT AZ ANGOL? 

 
 - mert hamar sikerélményhez juttat 

 - mert mára az angol lett a közvetítőnyelv a világon; a 

hétköznapi életben és a vállalatoknál is 

 - mert az angol a nyelve a tudománynak, technikának, 

üzleti életnek 

 

A DÓZSA ISKOLÁBAN: 

• különösen szerencsés év következik:  

• az 1.B osztályban 2 angol-nyelvi tanító (Gálné Gacsal 

Erika és Keresztúri Zsuzsanna) várja a gyerekeket 

• ebben az osztályban már első osztálytól heti egy órában 

oktatjuk 

 
 

•   

 

 

 

 

 
 

 



HOGYAN? 
• 1.-2. évfolyamon ún. vizuális angol oktatás (KIEJTÉS, dalok, mondókák, 

mese-játék) 

• 3.-4. évfolyam  (ÍRÁS-SZÓKINCS, alapozás) 

• 5.-6. évfolyam (BESZÉD, mindennapi élethelyzetek-szituációk, A1-es 
szint) 

• 7.-8. évfolyam (ÖNÁLLÓ gondolatkifejtés, NYELVTANI biztonság, 
magas SZÓKINCS, szép KIEJTÉS)  

 

• A2-es ill. a legtehetségesebb diákokkal az alapfokú nyelvismeretet 
meghaladó tudás (A2/B1)elérése a cél 

 

• ezáltal sikeresen felvételiznek diákjaink a vezető gimnáziumok nyelvi 
osztályaiba 

 

• tanulóink a nyelvtudásukat összefoglaló nyelvi vizsgát tesznek 7. év 
végén 

 



AZ ANGOL NYELV ELSAJÁTÍTÁSÁT SEGÍTIK: 

 Felkészült tanáraink 

 Már elsőtől heti 1 órában oktatjuk 

 Később magasabb óraszámban, mint a 
nemzeti alaptanterv irányelve 

 Szakkör formájában folyamatos 
tehetséggondozás 

 Csoportbontásban történő oktatás 

 Nyelvi labor 

 Idegen nyelvi könyvtárállomány 

 Szaktantermek 

 Digitális taneszközök  

 Nyelvi lektor 

 Egyéni- és csapatversenyeken való indulás 

 Angol nyelvi ovisuli program 



Angol óra az alsó tagozaton 



Közösségformáló nyelvi 

programok 



Halloween party  



A Balatonalmádi Kéttannyelvű 

Gimnázium civilizációs 

versenyén 



óraszámok 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt. 

nemzeti 

alaptanterv 

szerint 

      3 3 3 3 3 

iskolánk ped. 

programja 

szerint. 

(1) (1) 1+(1) 3 3 3 3+1 4 

ANGOL 

óraszámok 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt. 

nemzeti 

alaptanterv 

szerint 

        1 1 2 2 

iskolánk ped. 

programja 

szerint. 

(havi 1) (havi 1) 1 1 1 2 2 2 

INFORMATIKA 



Körzetben kell-e lakni? 

 A nemzetiségi tagozat 

  körzet az egész város + Márkó + Hárskút 

 

 Normál tantervű osztály 

 körzetes lakcím vagy tartózkodási hely 

 testvére az adott intézmény tanulója 

 szülőjének munkahelye az iskola körzetében 

található 

 sorsolás 

 



Hogyan lehet bekerülni az 

iskolába? 

 Beiratkozás valamikor áprilisban  

 Óvoda vagy a nevelési tanácsadó 

szakvéleménye 

 Személyes iratok(személyi igazolvány, 

anyakönyvi kivonat, lakcímkártya) 

 Nyilatkozatok kitöltése 

 



Gondolatok iskolánkról 

 „Az élet természetéből fakadó volt, hogy mint dózsavárosi, 

testvéreimmel együtt a Dózsába fogok iskolába járni.” 

 „A mai napig figyelemmel kísérem és büszke vagyok a DÓZSÁS 

sikerekre.” 

 „Hálásan köszönöm, hogy volt tanítóink, tanáraink tetteikkel és 

életpéldájukkal, kimondatlanul is Szent Istváni intelmek alapján 

neveltek bennünket.” 

 „Szerettem iskolába járni, ami kivételes egy gyermek éltében.” 

 „A Dózsa iskola egy gyermekbarát, jó iskola.” 

 „ A Dózsában töltött éveimet szerintem az a tény jellemzi 

legjobban, hogy az ott töltött időszak nem csak sok év 

távlatából tűnik jónak, hanem már akkor is élveztem majdnem 

minden percét.” 

  
Részletek: 75 év Dózsa iskola 75 emlék című jubileumi évkönyvből 


