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Tanévnyitó a Dózsában
Az augusztus 31-i tanévnyitó ünnepséggel iskolánk hivatalo-

san is megnyitotta kapuit, bár az igazsághoz tartozik, hogy a 
nyári szünidő alatt is gyakran gyermekektől volt népes az udvar, 
hiszen több program közül választhattak az érdeklődő nebulók. 
A rendezvény megszervezése hagyományaink szerint osz-
tályfőnökeik vezetésével a 6. osztályosok feladata volt, akik az 
udvar berendezésével, a műsor összeállításával és konferálá-
sával, a kis elsősök megajándékozásával gondoskodtak az 
ünnepi hangulatról. 

Diákjaink bizonyára nem egyforma lelkesedéssel fogadták a 
tanév kezdetét, de illendően tudomásul vették, hogy véget ért a 
gondtalan vakáció, következik a tanulás. (Biztosan vannak 
olyanok is, akik már gondolatban elkezdték a visszaszámlálást a 
180. tanítási naptól.)

A tanévnyitó ünnepséget természetesen a kis első osztályosok 
várták a legnagyobb izgalommal és kíváncsisággal. A Zádor úti 
óvodások bemutatkozása különösen jól sikerült, színvonalas 
produkciójukat a közönség nagy tapssal jutalmazta. Köszönjük 

a felkészítő óvó nénik, Takácsné Zelizi Mária és Czupp Ilona 
munkáját. Az idén 40 gyermek szülei döntöttek úgy, hogy a 
Dózsa iskolát választják, így továbbra is sikerült két osztályt 
indítanunk, ahol ideális létszámú csoportokban kezdhetik meg a 

kicsik a tanulást. A tanító nénik tettre készen és szeretettel 
várják őket.

A nyolcadikosok tekintetét látva, már kezdett bennük 
tudatosulni a gondolat, hogy a legnehezebb tanévük előtt állnak, 
hiszen rohamosan közeledik a középiskola-, illetve pálya-
választás időpontja, és azért, hogy az első helyen megjelölt 
intézménybe vegyék fel őket, bizony sokat kell tenniük. 

Köszönjük a szülőknek, hogy bíznak tantestületünk 
értékrendjében, következetes munkájában, eredményeiben, és 
továbbra is számítunk együttműködésükre közös feladataink 
megoldásában. 

A diákoknak pedig élményekben gazdag, sikeres új tanévet 
kívánunk, megszívlelve a bölcs mondást: „A siker titka: 
elhatározod, mit akarsz elérni, majd napról napra kitartóan 
teszel is érte.”

Az Iskolavezetés

Középfokú nyelvvizsga siker a Dózsában 
Szilágyi Eszter, iskolánk 8.a osztályos tanulója június 10-

én (írásbeli) és 14-én (szóbeli) sikeres komplex B2, 
nemzetközi, államilag elismert középfokú nyelvvizsgát tett 
angol nyelvből. 14 évesen kitűnő év végi bizonyítványa és 
Dózsa-medálja mellett így a haladó nyelvtudást igazoló okle-
véllel is büszkélkedhet, amely már most számos előnnyel jár:

- Az egyetemi felvételinél pluszpontokat jelent. 
- A diploma megszerzéséhez elengedhetetlen.
- Tényleges, a hétköznapi élet minden területén alkalmaz-

ható nyelvtudást jelent.
- Megkönnyíti a második nyelv tanulását és gimnázium alatt 

időt szabadít fel, amit a többi tantárgy elmélyítésére lehet fordítani.
- Végül, de nem utolsó sorban pedig az olümposzi magassá-

goknak tűnő cél elérésével önbizalmat adhat, hogy kemény 
munkával, céltudatosan a legnehezebb feladatok is teljesít-
hetőek… márpedig ezekkel nem fukarkodtunk az utóbbi időkben.

Intenzív alapozás, magas elvárások, Linkin Park és Katy 
Perry

A felkészülés 3 évvel ezelőtt indult a 2014/2015-ös tanév 
haladó 6. osztályos csoportjában. Ekkor tértünk át a Dózsa új 
nyelvoktatási filozófiájára, mely 1) teljes mértékben a diákok 
képességeihez igazítja az elvárásokat 2) a sallangok 
elhagyásával letisztult, könnyen átlátható rendszerbe foglalja az 
ismereteket 3) állandó számonkéréssel és ismétléssel elmélyíti a 
megszerzett tudást, nem hagyja elfelejtődni 4) a mindennapi 
szórakoztató nyelvtanulásra- és használatra oktat 5) 
szakkörökkel és nyári táborokkal számos lehetőséget biztosít 
kiegészítő anyagok feldolgozására és kompetenciafejlesztésre. 
Nívócsoportban évente 4 előrehaladási vizsgát tartunk: ez egy 2 
órás írásbeli tesztből és egy 30 perces önálló szóbeli feleletből 
áll, amelynek nem az osztályozás a célja, hanem, hogy a 
diákokkal egyenként foglalkozva rendbe tegyük a kétes 
leckéket, pótoljuk a hiányosságokat és növeljük önbizalmukat a 
kommunikációban. Az órákat gyakran videoklipekkel, filmek-
kel, sőt, számítógépes játékokkal színesítjük, hiszen hosszú-
távon ezek ésszerű használata vezet el a nyelv biztos elsajátítá-
sához. Tanítás után eredeti nyelven vígjáték ( ) Jóbarátok
vetítéseket szerveztünk, ahol az egyes epizódokat angolul 
összegeztük, majd megvitattuk, nyáron pedig 3 tábor is várta az 
érdeklődőket hétfőtől péntekig. 

Az eredmények nem maradtak el: 
- Iskolánk több tanulója országos 1. helyezést ért el 

különböző nyelvi versenyeken.
- A kompetenciamérésen az országos átlag fölött telje-

sítettünk.
- A remek írásbeli és angol szóbeli felvételiknek köszönhe-

tően minden diákunk egyenes ágon (vagyis a többi jelent-kező 


