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ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL TAGOZATA 

 

 

Iskolánkban az emelt szintű angol nyelv oktatása évtizedes hagyományokra tekint vissza. A 

Nemzeti alaptanterv értelmében a tanórákat szabadon tervezhető és szakköri órákkal 

egészítjük ki. Ezzel a kerületben egyedülállóan magas óraszámban tudjuk tanítani az angol 

nyelvet már első osztálytól kezdve.  

Óraszámok:  

 

 

 

 

Tanulóinkkal már első osztálytól tervezetten készülünk arra, hogy valódi nyelvhasználókká 

váljanak. Az alsó tagozaton a játékos nyelvelsajátításon keresztül szerettetjük meg az angol 

nyelvet, melyre építve nyolcadikban képessé válnak a középfokú nyelvvizsga letételére. A 

Euroexam nyelvvizsgaközpont partneriskolájaként intézményünkben a junior nyelvvizsga 

letételére is lehetőség van. A vizsgára való felkészítést (A2, B1, B2) tanáraink biztosítják. 

Módszertani alapelvünk a játékosság, mellyel a nyelv élményszerű, tevékenységközpontú 

tanulását tesszük lehetővé. A nyelvtani szabályokat, törvényszerűségeket a mindennapokban 

használható, gyakorlati szempontból hasznos kifejezésekkel egészítjük ki. Elsődlegességet 

élvez a szóbeliség, amivel tanulóinkat felkészítjük arra, hogy bármilyen országban képesek 

legyenek bátran megszólalni angol nyelven. 

Elvárásaink összhangban állnak a XXI. századi elvárásokkal: 

- a hozzánk járó tanulók fogadják el az angol nyelv fontosságát; 

- otthoni gyakorlással, készüléssel, kiegészítő anyagok készítésével járulhatnak hozzá 

az teljes sikerhez; 

- a pontos és hiánytalan felszerelés, házi feladat elkészítésének biztosítása. 

Osztály Angol tagozatos 

órarendi óra/hét 

Normál osztály 

órarendi óra/ hét 

1. 2 - 

2. 3 - 

3. 3 + 1 - 

4. 5 2 

5-8. 5 3 



Az iskolánkban zajló angol nyelv oktatásának eredményessége vitathatatlan: 

- kerületi versenyeken mindig dobogós helyen végzünk; 

- levelezős országos versenyen indítjuk tanulóinkat, bővítve ezzel a tankönyvi 

nyelvtanulás adta lehetőségeket; 

- a kerületben egyedüliként az Országos Angol Nyelvi Tanulmányi Versenyen egyre 

jobb eredménnyel szerepelnek diákjaink; 

- több éve rendszeresen szervezünk angliai utazásokat a felsős tanulóknak; 

- az alsós gyerekeknek angol tábort szerveztünk a Balatonnál; 

- minden évben büszkélkedhetünk olyan nyolcadikosokkal, akik középfokú angol 

nyelvvizsgát tesznek. 

A mindennapi életünket is átszövi az angol nyelv iránti elkötelezettség: 

- tehetséges tanulóinkat külön foglalkozások keretében fejlesztjük; 

- iskolai ünnepélyeken angol nyelvi műsorokkal készülünk; 

- mindennapos kapcsolatban állunk a különböző angol nyelvű kiadókkal; 

- állandó vendégei vagyunk a különböző nyelvtanári konferenciáknak. 

Ha olyan iskolát keres gyermekének, 

 ahol a Magyarországi Református Egyház törvényei alapján valósul meg az oktató, nevelő 

munka; 

 ahol magas óraszámban tanulhatja az angolt már első osztálytól kezdve; 

 ahol fokozatosan juthat el a játékos nyelvtanulástól a középfokú nyelvvizsgáig; 

 ahol elkötelezett tanítók tanítanak; 

 ahol az angol nyelv használata eszköz is és cél is; 

 ahol minden angolos évfolyamon sikerélményhez juthat; 

 ahol nem szükséges a nyelvi előképzettség,  

 

válassza a Vörösmartyt! 

  Reméljük, hamarosan a vörösmartys 

diákok között üdvözölhetjük gyermekét! 

 

 



A 2022/2023. tanévtől, iskolánkban újra 

lehetővé vált a német nyelvet emelt 

óraszámban tanuló csoport indítása. 

 

Érvek, amiért érdemes a német nyelvi csoportot választani 

1. Könnyebb a német után angolul megtanulni, mint fordítva. 

2. Német nyelvű kerületi- és tankerületi rendezvényeken, versenyeken vehetnek részt már 

az alsó tagozatos tanulóink is. 

3. Német nyelvterületre könnyebb eljutni nyelvgyakorlás céljából (pl. Ausztria). 

4. Német nyelvtudással könnyebb elhelyezkedni Magyarországon multinacionális cégeknél 

(pl. autóipar, könnyű ipar, kereskedelem). 

A nyelvtanulás óraszámai a német nyelvi osztályban az alábbiak szerint alakulnak: 

osztály óra /hét 

1. 1. osztály 1+1 órarendbe beépített szakköri óra 

2. 2. osztály 1+1 órarendbe beépített szakköri óra 

3. 3. osztály 2+1 órarendbe beépített szakköri óra 

4. 4. osztály 5 

Alsó tagozaton a játékok, mondókák, dalok, színezők felhasználásával a nyelv 

megkedveltetése a cél. A játékossággal a nyelv élményszerű, tevékenységközpontú 

tanulását tesszük lehetővé. Főként a szóbeliségen van a hangsúly, hiszen a 

kommunikáció elsődleges csatornája is ez.  

Felső tagozaton a fonetika, szókincs, nyelvi elemek gyakorlása, megszilárdítása után az 

írásbeli nyelvi kompetenciákat is fejlesztjük.  

Német nyelvi osztályunkban fontosnak tartjuk, a német kultúra megismertetését 

diákjainkkal. Reménységünk szerint intézményünk élete tovább színesedik a német 

nyelvi osztályok indításával. 

 


