HUNYADI JÁNOS EVANGÉLIKUS ÓVODA ÉS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
9400 Sopron, Hunyadi János u. 8-10. Tel.: 99/511-060,
Fax.:99/511 - 061, e-mail: iskola@hunyadisopron.hu
Elérhetőségünk: www.hunyadi.sopron.hu
Az iskola igazgatója: Raffai Balázs
A beíratásért felelős: Pödörné Petróczi Henrietta
Iskolánk az Alsó-Lővérekben található, csendes, kisforgalmú utcában. Tágas, parkosított
udvarral, foci-, kosárlabda- és rekortan borítású atlétikai pályával rendelkezünk.
Egyházi fenntartású intézményként elsősorban a keresztény családok és a Jézus Krisztust
őszintén keresők gyermekeit várjuk városunk egész területéről. Iskolánk beiskolázási körzete a
város és környéke.

Tervezett első osztályainkról
2022-2023-as tanévben négy első osztály indítását tervezzük. Két nyelvi osztály (angol nyelvi
előkészítő osztály, kéttannyelvű, német nemzetiségi osztály), egy természettudományos
irányultságú osztály (TÉT) és egy művészeti képzéssel, drámapedagógiával kiemelten
foglalkozó osztály (KÉZ) várja majd a gyerekeket szeptembertől.
Két nyelvi osztályunkban (1.a és 1.c) bevezetésre kerül az úgynevezett „gurulórendszerű”
oktatás, mely egy speciális oktatási forma. Ezekben az osztályokban két tanító azonos
óraszámban tanít — tantárgyfelosztás szerint — emellett felváltva vezetik a délutáni
tevékenységi formákat, végzik a napközis teendőket is. Így nincs külön napközis és délelőttös
nevelő, mindkét tanító azonos szerepet, feladatokat vállal. A családias légkör elősegíti a nevelőoktató munka eredményesebbé tételét, mert a délutáni tanórákon a tantárgyat tanító pedagógus
hatékonyan tudja támogatni a tananyag rögzítését. A napközis csoport – négy éven keresztül –
délután is homogén marad.
Szándékunk szerint az így együtt töltött négy év igazi közösséggé kovácsolja az osztályban
tanuló kisdiákokat, pedagógusokat, szülőket.
Mind a négy osztályban megvalósul a mindennapos testnevelés. Az 1.a, az 1.b és az 1.d
osztályokban a délelőtti órarendbe beépítve. Az 1.c osztályban a kapcsolódó órában
választhatják tanulóink az ingyenes, játékos sportfoglalkozásokat.
Intézményünkben az olvasás és az írás tanítása hangoztató – elemző – összetevő módszerrel
vagy Meixner-módszerrel történik.

1.a: Angol nyelvi előkészítő osztály testneveléssel
Tervezett osztálytanítók: Császár-Parrag Mária tanító és Tisza Anita tanító
E tagozat célkitűzése az angol nyelv iránti motiváció megteremtése illetve a nyelvi készségek
kialakítása és fejlesztése. A gyerekek első osztályban különböző és változatos, valamint
tradicionális angol dalokon, mondókákon keresztül kerülnek kapcsolatba az angol nyelvvel. A
tanulást színes tankönyv, munkafüzet, mozgásos játékok, képek, szókártyák segítik. A nyelv
megszerettetését támogatja továbbá a nagy mennyiségű hanganyag, mely CD és videó
formájában áll rendelkezésre, ezeket minden órán használják nyelvtanáraink. Bábok, mackók
igyekeznek még mesésebbé, színesebbé varázsolni az órákat.
Második osztálytól lassan és fokozatosan lép be az írásbeliség. Negyedik osztályra a
nyelvhasználat elmélyítése érdekében heti háromra emelkedik a nyelvórák száma. Felső
tagozaton jó folytatása lehet angol előkészítőnknek a mindennapos nyelvoktatás heti 5 órával,
mely lehetővé teszi, hogy tanítványaink 14-16 évesen akár középfokú nyelvvizsgát tegyenek.
Célunk továbbá az angol nyelvterületű országok kultúrájának és hagyományainak
megismertetése, népszerű rendezvényünk például a minden évfolyam által kedvelt
palacsintanap.
Ezen a tagozaton a mindennapos testnevelés a délelőtti órarendben valósul meg testnevelés
szakos kollégák közreműködésével. Fő célunk, hogy a gyermekek mindennapjaiba épüljön be
a mozgás, legyen az a lételemük. Feladatunk nem elsősorban élsportolók nevelése, de stabil
alapot mindenképpen adunk ehhez is.

1.b: TÉT tagozatos osztály
Tervezett osztályfőnök: Horváthné Szabó Csilla tanító, TÉT szaktanár
A TÉT tagozat (Természettan és Életkultúra tagozat) 1991 óta működik iskolánkban, a
környezetismeret és technika tantárgyakat komplex módon fogja össze. Célunk elsősorban a
természet megismertetése és megszerettetése, ezen túl a környezettudatos magatartás
kialakítása, saját környezetünk védelme, népi hagyományőrzés, az egészséges életmódra való
törekvések támogatása.
Szaktantermünk természetes anyagok felhasználásával, tematikusan felépített színtere a
tanulásnak. Tagozatunkon az ismeretszerzés kezdetben játékos formában történik, a TÉT órák
felépítése 1. osztályban az óvodai foglalkozásokhoz hasonló, ezzel is szeretnénk megkönnyíteni
az óvodából az iskolába való átmenetet. Igyekszünk a lehető legtöbb oldalról, meséken,
mondókákon, verseken, dalokon keresztül, tapasztalati úton bemutatni a gyerekeknek a
körülöttünk lévő csodálatos világot. Sokat dramatizálunk, barkácsolunk minden évfolyamon,
így is segítve a megszerzett tudás rögzítését. Szeptembertől rendszeresen külső helyszíneket is
látogatunk majd, „terepmunkát” végzünk, ezzel is támogatva a gyakorlati tapasztalatszerzést.
A magyarság néprajzi hagyományai, a népi kismesterségek is beépülnek tananyagunkba, ezért
szoros kapcsolatot ápolunk az Erdészeti Múzeummal, gyakori látogatói vagyunk néprajzi,
múzeumpedagógiai óráiknak. Iskolánk Medvetalp túracsoportjához csatlakozva rendszeresen
túrázunk a Sopron környéki erdőkben. Nyári egészségmegőrző – természetvédő táborainkban
programjaink további tapasztalatokkal egészítik ki a tanév során szerzett elméleti ismereteket.

1.c: Kéttannyelvű, nemzetiségi német nyelvoktató osztály
Tervezett osztálytanítók: Honti Marianna tanító és Mohammed Azizi Judit tanító
A kéttannyelvű, német nemzetiségi tagozat 1998-tól működik iskolánkban. A nyelvoktatás ezen
a tagozaton csoportbontással történik. Az órákat szakképzett nyelvtanárok tartják. A
legnagyobb hangsúlyt a kommunikációra helyezzük, hogy gátlások nélkül merjenek és tudjanak
németül beszélni tanítványaink.
Az 1-2. évfolyamon heti 6 óra keretén belül saját összeállítású énekes-mondókás könyvecske
segítségével a beszédkészség, a német nyelvi környezetben való jártasság kap kiemelt szerepet.
A 3-4. osztályban már szaktárgyi órák (környezetismeret, matematika) is folynak német
nyelven.
Diákjaink német nyelvi tanulmányi versenyeken, megyei, regionális és országos vers- és
prózamondó versenyeken szép eredménnyel vesznek részt.
A német nyelvoktatást színesítik a külföldi kirándulások, testvériskolai kapcsolatok.
A német nemzetiségi tagozaton megszerzett nyelvtudás erős alapot nyújt a további idegennyelv
tanuláshoz, akár iskolánk felső tagozatán a mindennapos nyelvoktatáshoz, akár a
kisgimnáziumi tanulmányokhoz.
Természetesen magyar anyanyelvünkre, hagyományainkra, kultúránkra is nagy hangsúlyt
fektetünk, kiemelten építve népmese kincsünkre.
Ebben az osztályban egy hungarikummal is színesítjük oktatási eszközeinket: a Polgár Judit
által kidolgozott „Sakkpalota” órákkal. A sakkozás, mint oktatási eszköz játékos formában
támogatja a kreativitást, a logikus gondolkodást, a sokoldalú személyiségfejlesztést.

1.d: „KÉZ” tagozatos osztály
Tervezett osztályfőnök: Kirschlechner Erika tanító
„Tudom, mert teszem. Értem, mert érzem.”
A kisgyermek életkori sajátosságainál fogva játékos cselekvésbe ágyazottan képes a hosszan
tartó figyelemre és koncentrációra, a tanulásra. Ezt a zene, a tánc, sok-sok kézműves
foglalkozás és a drámapedagógia jelenlétével kívánjuk biztosítani.
Alapelvünk, hogy a sokarcú világ megismerését, a sokrétű tudás megszerzését úgy tegyük
elérhetővé tanítványaink számára, hogy azt egységes egészként, a "minden mindennel
összefügg" folyamataként mutassuk meg. Ennek megvalósítására kiváló lehetőséget adnak a
témanapok, melyek igazodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, érdeklődési körükhöz.
Ilyenkor a témához kapcsolódnak a matematika, a magyar órák feladatai, de akár a
környezetismeret, a testnevelés órai tevékenységek is. A hangsúly a pozitív élményszerzésen
van, minél több tevékenységi formával támogatva, hiszen ki ebben, ki abban ügyesebb.
Programunk elnevezése – KÉZ – mozaikszó, mely kifejezi a kép-élmény-zene fontosságát az
ismeretszerzésben. Az itt tanuló gyerekek a délelőtti órarendbe beépítve társastánc oktatásban
részesülnek, hangversenyen vehetnek részt, valamint megtanulhatják a fazekas művészet
alapjait az agyagozó órákon.
A KÉZ mozaikszó e mellett kifejezi azt is, hogy kisebb erőfeszítéssel, de aggodalom nélkül,
kéz a kézben kell haladni a pedagógusnak és a gyermeknek egyaránt, hogy az iskola ne teher,
hanem élmény legyen.

Iskolánkban

 A tanítás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók lelki nevelésére. Diákjaink
evangélikus, katolikus, református felekezetű hitoktatás közül választhatnak. Hetente
tartunk élőzenés áhítatot külön az alsó és a felső tagozaton. Félévente Csendesnapot
szervezünk, ahol kreatív és lelki tartalmú feladatok segítségével foglalkozunk
keresztény hitünk tanításaival. Nagy egyházi ünnepeinken az egész közösség együtt
vesz részt istentiszteleten. Nyári hittantáborunk a játékos formájú lelki nevelés színtere.
 Az élő idegen nyelvek közül a német és az angol választható 3. osztálytól a nem nyelvi
tagozatos osztályokban.
 Napközi otthonunk 17.00 óráig biztosít felügyeletet. Célunk és feladatunk a
tanulásirányítás, a szabadidő hasznos eltöltése, a családi nevelés kiegészítése a
szülőkkel történő együttműködés alapján.
 Külföldi kapcsolataink vannak német, osztrák és erdélyi magyar iskolákkal.
 32 férőhelyes számítógépes tantermünk belső hálózattal és Internet hozzáféréssel
rendelkezik.
 Interaktív táblákat használunk az oktatásban.
 Egy nagy és egy kisebb tornatermünk, ill. rekortan borítású atlétikai pályánk van.
 Iskolánk részt vesz az idén induló Úszó Nemzet Programban.
 Sportolási lehetőségeink alsósoknak: focisuli az SC Sopron, kosársuli a SOPRONI
DARAZSAK és a SOPRONI SPORTISKOLA, tenisz a SZINVAI TENISZMŰHELY
támogatásával működik. Lehetőség van továbbá röplabdázni, télen korcsolyázni is
iskolánkban.
 Szakköreink alsóban: furulya, agyagozó, sakk, társastánc; felsőben: énekkar,
matematika, rajz és barkácsolás, drámapedagógia.
 Kiemelt fontosságú iskolánkban a tehetségazonosítás, tehetséggondozás, Tehetségpont
vagyunk.
 Korszerű könyvtárunk 12000 kötetből áll, mely audiovizuális segédanyagokat is
tartalmaz. Könyvtártermünk 170 négyzetméteres, a városra körpanorámát nyújt és
alkalmas különféle foglalkozásokra és egyéni internet használatra is.
 Táborozási lehetőségeink: télen sí- és snowboardtábor Ausztriában. Nyáron TÉT tábor,
foci- és kosártábor, hittantábor, játéktábor.
 Iskolai életünkben fontos szerepet játszik a hagyományőrzés. Évente rendezünk Szent
György napi vásárt és karácsonyi vásárt, valamint farsangi bálokat.
 Az iskolánkban működő Diákönkormányzat szabadidős programokat szervez a tanulók
bevonásával. Projektnapokkal színesítjük diákjaink életét.
 Projektnapjaink,
programjaink
www.hunyadi.sopron.hu
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megtekinthetők:

Fontos tudnivalók, dátumok:
VÁR A HUNYADI! - 2022. február 09.
Bemutatkozik az iskola, tagozataink és a leendő elsős tanítók.
A járványügyi helyzetre való tekintettel bemutatkozó kisfilmmel készülünk, ezt
tekinthetik meg az érdeklődők.
A film linkje a honlapon lesz elérhető 2022. február 09-én 17:00 órától.
Kérdéseiket a bemutatkozás végén megjelenő e-mail címen várjuk 2022. február 11-én
12:00 óráig, melyekre írásban válaszolunk.
„HUNYADI FORGATAG”
A leendő tanítók által vezetett, óvodásoknak szánt játékos foglalkozások a járványügyi
helyzet miatt elmaradnak.
REGISZTRÁCIÓ: 2022. március 16 -18.
A regisztrációs felület az iskola honlapján a megjelölt napokon lesz elérhető, online
űrlap formájában.

Mindenkit szeretettel várunk!

