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„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk,
mint az, ahogyan tanítjuk. A tanultak
legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás,
melyet egy jó oktatási rendszer szellemi
tehetségeinkre gyakorol, megmarad."
Ebben a tanévben a járvány miatt sajnos nincs
lehetőségünk nyílt napokat tartani, azonban a
honlapunkon és a Facebook oldalon igyekszünk
minél több információt megosztani az
Érdeklődőkkel.

(Eötvös József)

-

Kedves Érdeklődő!
A Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola 1962-től,
azaz megalakulásától kezdve jelentős szerepet tölt
be Miskolc város oktatási, kulturális és sport
életében.
A belváros közelében, kulturált, rendezett, családi
házakkal körülvett területen helyezkedik el.
Adottságaink ideálisak a jelenleg 17 tanulócsoportos
oktatási formulára. Mindig is erősségeink között
tartottuk számon, hogy az évfolyamonkénti két
osztály jó lehetőséget nyújt a családias, meghitt,
nyugodt légkör kialakítására, hiszen minden
pedagógus ismer szinte minden tanulót, valamint az
évfolyamok között is szoros, baráti légkör alakul ki a
mindennapok során.
Pedagógiai tevékenységünk kiemelt területei:
-

idegennyelvi kommunikáció
informatikai alapismeretek
környezetvédelem és az egészséges életmód
magyar nyelv és kultúra, nemzettudat,
lokálpatriotizmus

Oktatási kínálatunk:
A 2021/22-es tanévben hagyományainkhoz híven
két első osztályt indítunk, mindkét osztályban
délutánonként napköziotthonos foglalkozással.
Az első évfolyamon játékos, zenés, mozgásos oktatás
dominál, alkalmazva a modern interaktív technikai
eszközöket.

Az 1.a osztályban tagozatos angol oktatás mellett
sajátíthatják el a gyerekek az írás, olvasás alapjait,
valamint a matematika tantárgyat, első évfolyamtól
kezdve. Az emelt szintű angol nyelv oktatása első és
második évfolyamon heti 2-2 órát, harmadik és
negyedikben heti 3, felsőtagozaton pedig heti 5, azaz
minden nap 1-1 angol órát jelent. Zsolti bácsi vár
Titeket szeretettel!
Az 1. b osztályban két tanítási nyelvű oktatás zajlik,
heti 4 angol órával, emellett 5 angol nyelven tartott
órával (ezek 1-2 évfolyamon készségtantárgyak, 5.
osztálytól történelem, célnyelvi civilizáció és
testnevelés, 7-8.-ban a testnevelés helyett biológia).
Adrienn néni vár Titeket szeretettel!
Minkét osztályban lehetőség van a testnevelésóra
keretein belül, heti két alkalommal úszásoktatáson
való részvételre (szeptembertől májusig tart,
önköltséges). Délután, a napközis időben lehetőség
van
korcsolyaoktatáson
való
részvételre
(önköltséges). Igény esetén az 1.a osztályban
csoportbontásban lehetőség van a német
nyelvoktatásra is (angol/német nyelvi bontás).
Tanórákon kívüli foglalkozásaink:

Lego robotika szakkör
énekkar
népi játékok, néptánc szakkör
dráma szakkör
modern tánc
judo
kosárlabda
akrobatikus rock and roll
kézilabda
sakk szakkör
könyvtári foglalkozások

Különösen kedvelt programok iskolánkban:
-

adventi gyertyagyújtás
kisállat-bemutató
halloweeni töklámpás- kiállítás
bolhapiac
Mikulás -ünnepség
gyermeknap
egészséghét

Az iskolai programok mellett diákjaink számos városi
és megyei versenyen mérettetik meg tudásukat,
teljesítményüket, és kiválóan szerepelnek mind a
sport, mind pedig a nyelvi és egyéb tanulmányok
területén. Iskolánk házi versenyeivel lehetőséget
biztosít szinte minden tárgyból a tanulók
képességeinek megmérettetésére, melyeken már az
első évfolyamos diákjaink is részt vesznek.
Tehetséges tanulóinknak tehetséggondozó-, míg
tanulási
nehézséggel
küzdő
diákjainknak
felzárkóztató
foglalkozásainkkal,
illetve
iskolapszichológus
kolléganőnk
hozzáértő
programjaival biztosítjuk a hatékony fejlődést.

