
Nyelvi osztály - német  

Rólunk 

  

Kedves  szülők, gyerekek, érdeklődők! 

Örömmel üdvözöljük a német emelt szintű osztályunk iránt érdeklődő látogatókat 

honlapunkon. 

Szeretnénk, ha böngészés közben bepillantást nyernének német oktatásunk mindennapjaiba. 

Összegyűjtöttük a tagozatunkra vonatkozó legfontosabb jellemzőket, tudnivalókat. 

Nehéz lenne programjaink közül kiválasztanunk a legszebb pillanatokat. 

Tájékoztatást szeretnénk adni módszereinkről, szabadidős nyelvtanulást támogató 

programjainkról. 

Érdeklődve várjuk leendő kisiskolásainkat! 

Sok szép élményt tartogatunk diákjaink számára. Sok sikert kívánunk az iskolaválasztáshoz! 

  

Német emelt szintű oktatásunk, tanítási módszereink 

  

Iskolánk nagy hagyományokon alapuló sajátossága a német nyelv emelt szintű oktatása. 

Célunk, hogy a hatékony nyelvtanulás az általános iskolai évek alatt sok-sok élménnyel 

párosuljon. 

A gyerekek - életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerek segítségével - oldott hangulatban 

tanulják osztályainkban a német nyelvet. Elsődleges szempontunk a nyelvtanulás 

megszerettetése, sikeres út felépítése, egy majdani nyelvvizsga letételéhez. 

  

Első osztályos tanulóinkat nagy szeretettel és türelemmel segítjük át a nyelvtanulás kezdeti 

nehézségein. A délutáni időkeretbe beépített tanítási órák a tanulók terhelhetőségéhez 

igazodnak, ahol tudatos és célzott játékos módszerek segítenek a nyelvvel történő 

ismerkedésben. Első és második osztályban írást, olvasást németül nem tanulnak a gyerekek, 

hogy ne zavarjuk a magyar nyelvű írás és olvasás elsajátítását.  

  



3. évfolyamtól az órákat csoportbontásban tartjuk, s az óravezetésben kezdettől 

fogva egynyelvűségre törekszünk. Nyelvoktatásunkra jellemző a beszéd-centrikus módszer 

alkalmazása, fő célunk a kommunikációs készségek fejlesztése, a nyelvi szóbeliség gátjainak 

lebontása. 

  

Örömteli, játékos módszerek kerülnek mind alsó és mind felső tagozaton előtérbe. Felső 

tagozaton már heti 5 órában sajátítjuk el a nyelvet. A tanítás során változatos 

módon, a tanulók aktív bevonásával, sokoldalúan fejlesztjük tanulóink képességeit 

(kooperatív tanulási technikák, projektoktatás, vagy digitális tananyag alkalmazása interaktív 

tábla használatával). 

  

Élményalapú nyelvtanításunkat diákjaink kíváncsiságában gyökerező programokkal 

egészítjük ki, melyek a német nyelv tanulása iránti motivációjukat sikeresen fenntartják. A 

külföldi nyelvgyakorlás lehetőségeinek megteremtése céljából részt veszünk a Goethe Intézet 

„Partnerschulen”  (testvériskolák) közös programjában is. 

  

A tanórán kívüli közösségi élményt nyújtó programjaink (Német Advent és Karácsony, 

Márton napi lampionos felvonulás és libavetélkedő, Novemberfest, 

Mini nyelvvizsga program, Goethe-Mozi: Filmélmény német nyelven, Abschiedsparty- 

évzáró kvíz, bemutató óra vagy színdarab), melyek nagyon népszerűek tanulóink körében, 

lényeges szerepet töltenek be nevelési céljaink elérésében. Igazi „németes” közösséget 

kovácsolunk. Németes vonatkozású feladatainkkal a hagyományos iskolai rendezvényeinkbe 

(Madarak és Fák napja, Arany-napok) is bekapcsolódunk, továbbá a témahetekhez 

kapcsolódóan tematikus órákat tartunk. 

  

Interkulturális témákat dolgozunk fel, a gyerekek érdeklődését a multikulturális értékek felé 

irányítjuk, ezáltal rávilágítva a nyelvi kulturális sokszínűség előnyeire és a saját, valamint más 

kultúrák megbecsülésére. 

További képek és kedvcsináló a Fotóalbumban! 



 


