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XXI. századi oktatás 

Megújult iskola, korszerű oktatási program 

 

A Damjanich Iskola olyan munkafolyamatot dolgozott ki, amelynek során  

   

 meg akarjuk ismerni és fejleszteni akarjuk a gyermekek személyiségét; 

 

 feltárjuk képességeiket és azokból kiindulva tervezzük meg a fejlesztésüket: 

egyénre szabottan dolgozunk a gyermekkel;  

 

 oktatási technikáinkat folyamatosan fejlesztjük: A TÁMOP után a KAP programot 

is alkalmazzuk; 

 

 fontos számunkra, hogy jó hangulatban, aktívan dolgozzunk együtt, partnerek 

legyünk; egyénre szabott értékelést adjunk a gyermekeknek 

 

 célunk, hogy munkánk eredményeképpen minden gyermek olyan középiskolába 

kerülhessen, ahol képességei és vágyai szerint tanulhat; 

 

 Az írásbeli felvételi eredményeink átlag felettiek. 

 az emelt óraszámú informatikaoktatás kapcsán lehetőséget biztosítunk a 

mind szélesebb körben való ismeretszerzésre; a digitális oktatásra való átállás 

szükség esetén zökkenőmentes 



 emelt óraszámú angol projektoktatással tesszük lehetővé az alapszintű 

nyelvvizsgára való felkészülést, a nyelv kiterjedt használatát 

 

 az országos mérésekben nagyon jó eredményeket érünk el; a digitális mérés 

eredményes teljesítésére is felkészítjük tanítványainkat 

 

 tartalmas tanórán kívüli foglalkozásokkal tesszük színesebbé az iskolai 

életet: számítástechnika projektek, szakkörök, játékdélutánok, témahetek, 

előkészítők, kirándulások, színházlátogatások… 

 nagyon fontosnak tartjuk az óvoda-iskola és az iskola- középiskola közötti 

átmenet könnyítését; 

 

 a családokkal szorosan együttműködve, őket partnernek tekintve neveljük-

oktatjuk a gyermekeket; 

 

 tanulóink részt vehetnek a művészeti Iskola foglalkozásain, kihelyezett 

formában – iskolánkban van megtartva; 

 

 nagy figyelmet szentelünk a környezet, a társadalom károsító hatásainak 

elkerülésére; (a drog, dohányzás, alkohol, egészségtelen táplálkozás, életkornak 

nem megfelelő életvitel…) 

 

 

  ÖRÖKÖS  ÖKOISKOLA vagyunk-a fenntarthatóság pedagógiája fontos 

számunkra 

 

 egésznapos oktatással a gyermek számára egyenletesebbé tesszük a terhelést, 

eredményesebbé a munkát; 

 

  sportköreinkben lehetőség nyílik a sportolásra, a 

versenyzésre, az egészséges életmód megsegítésére; élményt adó kerékpártúrákra 
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 tanáraink az Erasmus+ projekt keretében külföldi tanulmányutakon szélesítik 

ismereteik körét; 

 

 tanulóink is részt vehetnek Erasmus+ pályázatokban, utazhatnak más országok 

iskoláiba; 

 

 részt veszünk a Határtalanul pályázatokban – évek óta a hetedikes tanulóink 

kirándulásokon vesznek részt – térítésmentesen pl. Erdélybe, Horvátországba 

jutnak el tanítványaink 

 

 részt veszünk a Lázár Ervin Programban; ennek keretében tanulóink 

térítésmentesen jutnak el színházba, cirkuszba 

 

 harmadikosaink úszni járnak; 

 

 kórusunk évek óta bronz és ezüst minősítést szerzett az Éneklő Ifjúság 

versenyeken 

 

Várunk iskolánkba, légy Te is Damis diák   

Ennél jobb választásod nem is lehet  
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