
 

 

 

 

PEDAGÓGIAI ALAPELVÜNK: 

 

„A gyermek ember. Szellemi, személyes 

életre, szabadságra, felelősségre, 

közösségre, nyelvre és kultúrára van 

rendelve. Nem szabad dologként bánni 

vele, vagy „birtoknak” tekinteni.” 

(Nyíri Tamás) 

 

Nevelő-oktató munkánk során 

egységnek tekintjük az iskolát, a 

kultúrát, az értékeket, és a gyermekben 

az alkotó embert. 

Minden gyermekben van valamilyen 

adottság, amit készséggé, képességgé 

lehet fejleszteni. 

 

„Attól tanulunk, akit szeretünk.” 

(Goethe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM-azonosító: 031462 

 

Cím: 3300 Eger, Vallon u. 2. 

Tel./fax: +36 36 537 182, 183, 184 

Email: titkarsag@tinodi-eger.hu 

Web: tinodi-eger.hu 

Facebook: facebook.com/tinodieger 

 

Tagintézmény-vezető: Kátai Zsolt 

Tel.: +36 20 5611269 

Email: katai.zsolt@tinodi-eger.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRI BALASSI BÁLINT 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

TINÓDI SEBESTYÉN 

MAGYAR-ANGOL 

KÉT TANÍTÁSI 

NYELVŰ 

TAGISKOLÁJA 
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SAJÁTOSSÁGAINK 

 

Kiemelt területek 1. osztálytól: 

 anyanyelv 

 matematika 

 angol nyelv 

 

Művészeti nevelés: 

 énekkar, szolfézs-oktatás 

 vizuális kultúra 

 

Egészséges-környezettudatos 

életmódra nevelés: 

 mindennapos testnevelésen belül: 

o alapozó terápia 

o tartásjavító torna 

o judo 

 sportkörök: 

o szertorna 

o kosárlabda 

o labdarúgás 

 Örökös Ökoiskola program 

 

Tehetséggondozás: 

 szakkörök, háziversenyek 

 Kutató Gyermekek Tudományos 

Köre 

 

Rengeteg szabadidős program: 

 rendszeres játszóházak 

 hagyományőrző események 

 táborozási lehetőségek 

A 2021/2022. TANÉVBEN 2 ELSŐ 

OSZTÁLYT TERVEZÜNK. 

 

MINDKÉT OSZTÁLYUNKBAN indítunk 

MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI 

NYELVŰ csoportot (15-15 fő): 

 első évfolyamtól heti 4 órában 

tanítunk angolt 

 ebből heti 1 angol órát anyanyelvi 

tanár tart 

 angol nyelven tartjuk a testnevelés, 

életvitel és vizuális kultúra 

tantárgyakat 

 azokat a gyermekeket is várjuk, 

akik nem tanultak az óvodában 

angolt 

 

Emellett lehetőség van NORMÁL 

TANRENDŰ oktatásra is. 

 

 

LEENDŐ TANÍTÓK 

 

1.a: Nagyné Póczos Réka, Kötelesné 

Joó Lilla 

 Ország Andrea (vezető angol 

tanár) 

1.b: Bencze Mariann, Kelemen Kinga 

 Peterdi Gábor (vezető angol tanár) 

  

 

 

 

ISKOLA BEMUTATÓ 

 

A VÍRUSHELYZETBEN HOZOTT 

KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK NEM 

TESZIK LEHETŐVÉ A NYÍLT NAPOK 

MEGTARTÁSÁT. EZÉRT BEMUTATÓ 

FILMEN ISMERHETIK MEG A LEENDŐ 

ELSŐ OSZTÁLYOS PEDAGÓGUSOKAT, ÉS 

BETEKINTÉST NYERHETNEK 

MUNKÁJUKBA. 

A film megtekinthető a honlapunkon: 

http://tinodi-

eger.hu/hu/iskolankrol/beiskolazas/

c/bemutatkozunk 

 

 

 

KÉPESSÉGFELMÉRÉS 

 

2021. március 2-3-4. kedd-szerda-

csütörtök 15:00 

 KÉPESSÉGFELMÉRÉS a magyar-

angol két tanítási nyelvű 

csoportokba jelentkezéshez 

 online regisztráció a honlapunkon: 

http://tinodi-

eger.hu/hu/iskolankrol/beiskolazas/

c/regisztracio-kepessegfelmeresre-

2021 
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