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Nyári angol iskola a Dózsában
Harry Potter 11 éves korában szörnyekkel hadakozott, 

boszorkányokat üldözött, varázslók elől menekült… ez a 
következménye annak, ha egy iskola nem tudja lekötni a 
gyerekek fölös energiáit (…). Szerencsére a Dózsában ez sose 
jelentett gondot. Külső szemlélőnek érdekes lehetett, hogy 
nyáron is tele volt gyerekekkel az udvar – mégpedig nem 
pótvizsgák miatt.

Én is dózsás diák voltam. Tudom, hogy ez az iskola mindig is 
jóval többet adott szilárd alapoknál. Míg középiskolai, egyete-
mi csoporttársaim csak „kijárták az általános iskolát”, mi dózsá-
sok élményekkel, emlékekkel gazdagodtunk Dózsa-gálákról, 
nyári táborokról, Vera néni szigorú, de igazságos kémia óráitól, 
Eta néni személyiségformáló magyar óráitól, Anikó néni 
földrajzi keresgélős játékaitól. Ma tanárként kollégáimmal 
együtt ezeket a hagyományokat szeretnénk gazdagítani.

Idén napközis tábort, Erzsébet-tábort és nyári angol iskolát 
szerveztünk diákjainknak. Júniustól kezdődően, augusztus 
közepéig heti 2x2 órában ültünk össze angolozni. A 
foglalkozások első felében mindig 1-1 nyelvtani témát 
dolgoztunk fel, majd mindezt gyakorlatba is átültettük a 
legkedveltebb külföldi zenék, friss amerikai sorozatok vagy 
mókás internetes videók, cikkek segítségével. 

Így válhatott Katy Perry, P!nk és az LMFAO az angol 
műveltető szerkezet vendégelőadójává, illetve megfejtettük a 
Linkin Park slágereinek féltve őrzött titkát is: a befejezett jelen 

időt. A foglalkozások során egyértelművé vált, hogy módbeli 
segédigék nélkül az Erő sose lehetett volna Luke Skywalker-rel, 
és hogy Chandler is csak az egyszerű jövő idő közreműkö-
désével kérhette meg Monica kezét a Jóbarátokban. 

Ma idegen nyelven beszélni elengedhetetlen. Ezt nem 
tankönyvnek, nem is pedagógusnak a tiszte megtanítani, hanem 
a diáknak magának kell felfedeznie és átélnie. A Dózsa iskola új, 
modern nyelvoktatási filozófiája ezt felismeri, elismeri és 
t á m o g a t j a . 
Ta nu l ó i nka t 
önál ló  ér té-
keikben tisz-
tel jük, ezért 
magas  elvá-
r á s o k a t  t á -
masztunk fe-
léjük. Csoport-
bontásban, a 
legtehetsége-
sebb nebulók-
kal különórá-
kon is foglal-
kozva biztosít-
juk az ismere-
tek e lsajá t í-
tását.
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Gratulálunk a szép eredményekhez diákoknak, szüleiknek és tanáraiknak egyaránt, további munkájukhoz sok sikert kívánunk! 
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