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Iskolánk 2023 szeptemberében 113. tanévét kezdi meg a VI. kerületi Vörösmarty utcában. 

Az alapító Skót Misszió jelszava – „How to do good?” /Hogyan tegyünk jót?/ – mai napig 

áthatja mindennapi tevékenységünket. 

A 2023/2024. tanévben az alábbi programokkal oktatunk: 

❖ MAPPA – Informatika és Művészet program  

A művészetpedagógiai programban a rajz és technika tantárgyak keretein túlmutató 

művészeti oktatást kívánjuk megvalósítani. A programhoz szorosan kapcsolódik az évek óta 

tartó, Budapest szerte egyedülálló MUS-E program, mely az egymás elfogadását, a 

toleranciára nevelést különböző művészeti ágak és művészek bevonásával segíti elő. 

Az informatikai jellegű képzettség az egyik legerősebb piacképességet jelenti. Két 

informatika termünk van, minden tantermünk számítógéppel és projektorral van felszerelve és a 

WIFI elérés az egész iskola területén biztosított, a tanórákon és tanórán kívüli tevékenységek 

alatt a tanulók rendszeresen használnak tabletet. A program keretében már 1. osztálytól tanulnak 

informatikát a gyerekek. 

❖ Fő célkitűzésünk egyike, hogy az iskola olyan programokat kínáljon, ahol a diák-szülő-

pedagógus hármas harmonikus együttléte biztosítható. Feladatunknak tekintjük tanulóink 

iskolai sikerhez juttatását. Ez a módszer természetesnek tartja, hogy a tanulók egymástól 

segítséget kérjenek, és egymásnak segítséget adjanak.  

❖ 2020 tavaszán bekapcsolódtunk az EFOP 3.1.2 – 2016 program keretében az Adaptív 

iskola projektbe. Célunk olyan tanulási szituációk felkínálása, amelyben a tanulók önmaguk 

lehetnek. Ez a tanítás az „alkalmazkodó” tanulásszervezés.  

Alapja az, hogy a tanulók közötti különbségeket a pedagógusok természetesnek tekintik, és 

a tanulók három alapvető szükségletére összpontosítanak: 

● tartozzon valahová, fontos legyen–, számítson valakiknek (kapcsolat); 

● képes legyen megcsinálni valamit, hihessen magában (kompetencia); 

● önálló legyen, tudja szabályozni, irányítani saját cselekedeteit (autonómia) 

Az ilyen tanítás rugalmasságot igényel, de azt is megköveteli, hogy a gyerekek a biztonság, 

a bizalom, és a cselekvési szabadság légkörét érezzék, azaz gondoskodjanak róluk. 
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További specialitások: 

❖ 25 éves tapasztalattal foglalkozunk tanulási nehézséggel küzdő SNI-s tanulók ellátásával, 

akiknek helyben biztosított logopédiai és fejlesztő órák vannak. 

❖ Iskolánkba több éves tapasztalattal rendelkezve várjuk idegen nyelvű, magyarul kevésbé 

beszélő tanulók jelentkezését is.  

❖ Alsósaink a szülők választása alapján az egész napos iskola megvalósításaként 

iskolaotthonos, illetve napközis rendszerben tanulnak. 

❖ 2016 óta Örökös Ökoiskolaként nagy hangsúlyt fektetünk az öko-szemlélet kialakítására, a 

fenntarthatóság biztosítására. Egyedülálló program a Zöldsziget-program, mely állatok és 

növények gondozásával segíti a természetszeretet és –védelem céljainak megvalósulását.  

Az előírástól eltérően a szabad órakeret terhére 1. osztálytól tanítunk környezetismeretet. 

 
 Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink jól érezzék magukat az iskola falai között, ezért 

ingyenes tanórán kívüli lehetőségeket teremtünk számukra, melyek kiegészítik és segítik a 

tanulást. 

Kötelez minket alapítóink és névadónk szellemi öröksége is, így hajt bennünket a 

hit, a tenni akarás, hogy belépő kis elsőseink 8 év múlva a világra nyitott, az életben 

boldogulni képes fiatalokként távozzanak iskolánkból. 

 

Iskolakóstolgató a gyerekeknek és szülői tájékoztató 

programunk időpontjai csütörtök 16.30 órától: 

2023. február 16.   2023. március 16. 

2023. április 13. 
 

 
Iskolánkról bővebb információt, fényképeket, bemutatkozó anyagot talál honlapunkon: 

www.vorosmarty-iskola.hu 

 

Jöjjön el és ismerjen meg minket személyesen! 


