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ISKOLÁNK BEMUTATÁSA
A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium 12
évfolyamon, 6+6-os rendszerben működik, így sok diákunk 6
éves korától 18 éves koráig jár hozzánk.
Nevelési stratégiánkat a korosztály életkori sajátossága, testi és
szellemi fejlettsége határozza meg.
Iskolánk gyermekközpontú, családias hangulatú. Ez elsősorban a
családok és az iskola jó együttműködésen alapul. Ilyen légkörben
lehetséges a tartalmas, együttes munka, aminek következtében jól
érzi magát a tanuló és a tanár egyaránt.
A diákok alkotó részesei a tanítás-tanulás folyamatának, ahol
ötleteik, feladataik, kérdéseik, írásaik, programjaik szervesen
beépülnek az iskolai foglalkozásokba. Így a gyerekek
sikerélményhez jutnak, valamint a tanulás szeretetére és a világ
dolgaira nyitottá válnak.
Mindehhez színes módszereket alkalmazunk. Ilyenek a mozgásos
és dalos játékok, mesehallgatás és dramatizálás, sokrétű kézműves
foglalkozás, később a csoportos munkaformák, mozaik és projekt
módszerek.
Célunk, hogy boldog, a világ kihívásaira tiszta lelkiismerettel
válaszoló embereket neveljünk.

Az általános iskolában évfolyamonként egy, ének-zenét emelt
szinten tanuló osztály van. Gimnáziumunkban két osztályunk van
évfolyamonként, így összesen 570-580 diák jár iskolánkba.
Az Öko-iskola környezettudatos nevelése és kapcsolódó
programjai végig kísérik a gyermekeket 6-18 éves korig.
Iskolánk külső gyakorlóhelye az ELTE-TÓK, ELTE-TTK,
ELTE-BTK és MTE felsőoktatási intézményeknek, ami
biztosítéka annak, hogy pedagógusaink munkája követésre méltó
például szolgál a jövő tanárainak oktatásában.
Pedagógiai Programunkban foglaltaknak megfelelően, kiemeleten
fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk járó diákoknak jó élményeket
adjunk, pozitív közös élményeken át neveljük őket.
A teljesség igénye nélkül néhány programunk:
- közös játszóház minden hónapban,
- Márton-napi kézműveskedés, lámpás felvonulás,
- Luca-napi vásár,
- karácsonyi koncert,
- farsang,
- közös kirándulások,
- családokkal közös kirándulások,
- erdei iskola.

Iskolánk alsó tagozatán is minden teremben megtalálható a:
- zongora,
- projector,
- számítógép
- és sok fejlesztő, oktató játék.
Általános iskolás diákjaink jelentős részét, sikeres felvételit
követően, tovább tudjuk vinni a gimnáziumunkba is.
Iskolánk Kelenföldön, a Szent Gellért Templom mellett, a Bartók
Béla út végén található.
Tömegközlekedési eszközökkel könnyen elérhető, jó parkolási
lehetőség van a szomszédos utcákban.
TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK
Iskolánk alsó tagozatán kezdődnek az alábbi képzések,
tanfolyamok, szakkörök:
- ének-zene emelt szinten; kórusmunka;
- egyéni hangszerválasztás; kamarazenélés;
- sport:
- foci,
- kosár,
- taekwondo,
- jóga;
- tánc:
- rocky
- hip-hop;
- „Ügyes kezek” szakkör,
- kézműves foglalkozások az ünnepkörökhöz kapcsolódóan,
- kerámia szakkör;
- project hét,
- project nap;
- katolikus, evangélikus, buddhista, pünkösdista, zsidó és
református hittan;
- úszás, korcsolyázás tanítási órák keretében;

-

szabadidősport az igényeknek megfelelően alakul;
erdei iskolába visszük a diákokat minden tanév végén.

Gimnáziumunkban tovább bővül a kínálat:
-

terepgyakorlatot szervezünk /referencia intézményként
működünk ezen a szakterületen/;
Bethlen-nap,
sí- és nyári táborba is mehetnek tanulóink,
Weiner Leó Katolikus Zeneiskola szervezésében hangszeres
órák: zongora, furulya, gitár, hegedű és szolfézs tanulható.

A Zeneiskolába külön kell jelentkezni, a kerület más iskoláihoz
hasonlóan.
16 óráig történő bent tartózkodás azt jelenti, hogy a diákok
napközis foglalkozás, tanulás keretében gyakorolnak, elkészítik a
leckéjüket, így otthon már nem kell a házi feladattal
foglalkozniuk. A későbbiekben több külön óra is bele tud férni
ebbe az időkeretbe, de a legfontosabb, hogy gyakoroljanak,
tanuljanak, játszanak, pihenjenek.
Iskolánkban fejlesztő pedagógus, pszichológus és gyógytestnevelő
is segíti, támogatja a gyerekeket, a családokat.

Nagyon vidám,
könyvtárunk van.
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EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Iskolánkban reggel 7 és délután 17.30 között tartózkodhatnak a
gyermekek.
Napi háromszori étkezési lehetőséget tudunk biztosítani.
Iskolánk működését Alapítványi hozzájárulás formájában is lehet
támogatni, amiből az iskola a Bethlen-naphoz, erdei iskolához és
terepgyakorlathoz szokott segítséget nyújtani.
Étkezést, a kerület többi iskolájához hasonlóan ugyanattól az
étkeztető cégtől kapjuk. Napi háromszori étkezés kérhető.
Gimnáziumunkban, az országban egyedülálló évfolyamfelelősi
rendszer működik. Évfolyamfelelős kollégáink főállású,
pedagógus végzettségű szakemberek, akik rendkívül nagy
segítséget jelentenek a diákoknak: pl. egyéni beszélgetéseket
kezdeményeznek velük, segítségükre vannak, ha felnőttel
szeretnének beszélgetni, nagyon figyelnek a rezdülésükre is.
Az évfolyamfelelősök a diák-szülő-tanár együttműködést
hatékonyan segítik. Általuk a gyermekek kitüntetett
figyelemben részesülnek, nagyfokú bizalom van irányukba a
szülők és a diákok részéről is.

2022/2023-ES TANÉVBEN INDÍTANDÓ ELSŐ OSZTÁLYOK
A következő tanévben egy 28 fős első osztályt indítunk.
Iskolánk egyik különlegessége, hogy emelt szinten tanítjuk az
ének-zene tantárgyat a kodályi elvek alapján, heti 4 órában.
A hat év alatt észrevétlenül válik életük mindennapi részévé a
zenélés. Az alkotó zenei tevékenységek, a közös éneklés olyan
örömteli elfoglaltság, amelyben zenei tudásuk fejlődése mellett
kreatívan, de mégis számukra is elsajátítható készségekkel
fejezhetik ki a belső világukat.
A zenetanulás emellett egyedülálló módon fejleszti a
koncentrációt és a logikát, a társas zenélés pedig elfogadásra és
toleranciára tanít és tehetségünk illetve képességeink
megismerésére. 1-2. osztályban az ének- zeneórák keretében
furulyázni tanulnak a diákok.
A gyerekek a hat év alatt zenei értékeket befogadó és azokat
felismerő tanulókká cseperednek.
Az osztályfőnök Tóth Rozália lesz, aki magyar szakos tanár és
drámapedagógus is, így óráit drámás módszerekkel színesíti.
A drámapedagógiai módszerek segítenek a koncentráció
fejlesztésében, a beszéd- és kifejezőkészség fejlődésében,
kreativitásban, az egymáshoz való alkalmazkodásban is.
Meixner-módszerrel sajátíttatjuk el a betűtanulást és írást, ami egy
átmenetet biztosító, késleltetett írástanítás. Ez a módszer az órákat
kisebb (15-20 perces) egységekre bontja dráma – és mozgásos
játékokkal, így marad idő a finommotorika fejlesztésére is.
Délután is van egy gyakorló óra, ami kiváltja az otthoni házi
feladat írást, így a gyerekek nem viszik haza a táskájukat egész
héten. (Az olvasás gyakorlásához biztosítunk otthonra
olvasókönyvet.)
Az értékelés szóbeli, megerősítő dicsérettel történik. Azt
szeretnénk, hogy a gyerekek kedve a tanuláshoz, és pozitív
önértékelésük megmaradjon.

Iskola
itt telik az ember kiskora (...)
itt hol a
bölcsesség permeteg rizspora
megköt a
kobakban ha el nem iszkola
fejted a
rejtélyt mit sokszor titkol a
kiskoma
elől az élet-iskola.
Békés Márta
Idegen nyelv tanítása (angol vagy német) 4. osztálytól indul.
Órai keretek között néptáncot tanulnak a diákok.

NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI
Nyílt órák:
2022. március 3-án, csütörtökön 8:00-10.00 óra között.
Ezekre az órákra a szülőket várjuk! Regisztráció a honlapunkon
lesz elérhető.
Iskolanyitogató foglalkozás:
2022. március 5-én, szombaton 9-12.
Erre a foglalkozásra várjuk a jövendő elsősöket.
A foglalkozás ideje alatt a szülőkkel beszélgetünk iskolánkról és
az iskolaválasztásról.
Regisztráció a honlapunkon lesz elérhető!
Alkalmassági megmérettetés:
2022. március 18.,21. és 22. Időpont egyeztetést követően.
Az iskola életéről készült kisfilmeket honlapunkon és közösségi
oldalunkon is megtekinthetik.
https://www.bethlen.hu/bemutatkozo-video

LEENDŐ

ELSŐ OSZTÁLYOS SZÜLŐK
SZÜLŐI ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA

RÉSZÉRE

SZERVEZETT

2022 májusában tervezünk értekezletet a hozzánk felvett tanulók
szülei részére, amiről a beiratkozás során tájékoztatjuk az
érintetteket.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ
Iskolánk telefonszámai:
+36-1-203-8933,
+36-1-203-8932.
Felvételi információkról Dudásné Kass Mária intézményvezető
helyettes ad felvilágosítást, illetve a bethlen.hu és iskolánk FB
oldalán mindig aktualizált híreket találnak.

