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Üdvözöljük az ISB felső tagozatán

 
A gyermekeknek az iskolai tapasztalataik során jelentős fordulópontot jelent az általános iskola 

alsó tagozat elhagyása, és a felső tagozatba lépés. A változások nyilvánvalóak: több tanár, több 

tanterem, több tantárgy, több házifeladat. Amikor ehhez még hozzávesszük a serdülőkor 

változásait is – több hormon, több nyomás, több választási lehetőség – nem csoda, hogy ezek az 

évek zavarosak lehetnek. 

Mindazonáltal, a sok kihívás miatt izgalmas idők ezek. Nagy lépéseket tesznek a gyerekek a 

felnőtté válás irányába. Lefektetik a tanulási szokások alapjait, melyek elősegítik a későbbiekben 

a jó tanulmányi eredményeket. Kifejlődnek személyiségük jellemzői, melyek meghatározzák a 

következő évtizedeket. 

A felső tagozaton felismerjük a korai serdülőkor jellegzetességeit, s hogy a diákok nem apró 12.-

esek, hanem sajátos tanulmányi és fejlődési szükségleteik vannak ebben a meghatározó korban. 

Ezért arra törekszünk, hogy a megfelelő kihívások elé állítsuk a diákokat, hogy minél jobban 

fejlődjenek és minél többre legyenek képesek. Felső tagozatunk teljes mértékben diákcentrikus: 

azt szeretnénk, hogy élvezzék ezeket az éveket. 

Ebben a füzetben megtalálnak minden hasznos információt felső tagozatunkról: például egy 

átlagos órarendet, tanított tantárgyakat, és EAL-el kapcsolatos tudnivalókat. Olyan 

kompetenciákat és értékeket igyekszünk tanítani a felső tagozaton, amelyek a jövőben hasznosak 

lesznek, akár olyan munkakörök betöltésénél is, amik még nem léteznek! Az ún. „soft skill”-ekre 

fektetett hangsúly által, amibe beletartozik a kommunikáció, a kreatív gondolkodás, a 

problémamegoldó készség, a kritikus gondolkodás, és a konfliktuskezelés. Magabiztos diákokat 

nevelünk, akik szembe tudnak nézni a gimnázium és az IB kihívásaival. 

A Cambridge nemzetközi tanmenet világszerte elismert oktatást biztosít, amit egyetemek és 

munkáltatók egyaránt nagyra becsülnek. A tanmenet rugalmas, kihívást jelentő, inspiráló, 

nemzetközi, de mégis kulturálisan érzékeny. A Cambridge-i diákok kíváncsiságot és hosszantartó 

szenvedélyt mutatnak a tanulás iránt. Megtanulják a szükséges készségeket az egyetemi és 

karrier sikerekhez (https://www.cambridgeinternational.org/why-choose-us/benefits-of-a-

cambridge-education/international-curriculum/ ). Arra kérem Önöket, hogy nézzék végig 

gyermekükkel ezt a füzetet és szívesen válaszolok kérdéseikre a felső tagozatos tanmenettel és a 

nemzetközi, valamint a kéttannyelvű programokkal kapcsolatban. 

 

Üdvözlettel, 

Dhanya Seshan 

Igazgatóhelyettes – felső tagozat 

dhanya.seshan@isb.hu 

https://www.cambridgeinternational.org/why-choose-us/benefits-of-a-cambridge-education/international-curriculum/
https://www.cambridgeinternational.org/why-choose-us/benefits-of-a-cambridge-education/international-curriculum/
mailto:dhanya.seshan@isb.hu
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BELÉPÉS A FELSŐ TAGOZATBA 
 

A felső tagozatba mindenféle hátterű gyermeket befogadunk, azokat is, akiknek gyenge az angol 

tudásuk. Számukra támogatás elérhető, amiről ezen dokumentum EAL támogatás részén 

olvashatnak. A belépés során az órai megfigyelések mellett angol és matek vizsgákat kell 

teljesíteni a nemzetközi programhoz, továbbá magyar vizsgát a kéttannyelvű programhoz, hogy 

megfelelően felmérjük a gyermek szintjét. Lehetőség kínálunk arra, hogy leendő diákjaink egy fél 

napot az iskolában töltsenek, így megismerhetik az iskolát és a tanáraikat, illetve a tanárok is őket. 

ÉVFOLYAMOK NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
 

Életkor ISB osztály Magyar osztály Egyesült királyság 

szerinti évfolyam 

10-11 Grade 5 5. osztály 6 

11-12 Grade 6 6. osztály 7 

12-13 Grade 7 7. osztály 8 

13-14 Grade 8 8. osztály 9 

 

Oktatás a felső tagozatban  
 

Felső tagozatunk az 5-8. évfolyamokat foglalja magába, mely a Cambridge-i rendszeren belül a 

„key stage 2” utolsó évének (5. évfolyam) valamint a „key stage 3” (6-8. évfolyam) teljes egészének 

felel meg. Azzal, hogy van átfedés a Cambridge-i szintek között, egy egyszerűbb átmenetet 

biztosítunk az általános iskolából a középiskolába. Így a nemzetközi és a kéttannyelvű diákok 

egyformán jól tudnak teljesíteni. 

Az ISB-ben a diákok választhatnak a nemzetközi és a kéttannyelvű program között. Számos olyan 

tantárgy van, melyeket mindkét programban egyaránt tanulnak: matematika, 

természettudomány, társadalomtudomány (történelem és földrajz), idegen nyelvek (spanyol 

vagy német), etika, informatika, rajz, zene és testnevelés. 

Az 5. oldalon található táblázatban részletesebben megtekinthetik a két program tanmenetét. 

A CAMBRIDGE-I „PÁLYA” 
 

A Cambridge-i „pálya” alapos tantárgyi ismeretet és magasabb rendű gondolkodási képességeket 

fejleszt, melyekre szükségük lesz az iskolában, egyetemen, valamint a munka világában. 
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Ha többet szeretnének megtudni a Cambridge-i pályáról, kattintsanak a következő linkre.  
https://www.cambridgeinternational.org/programmemes-and-qualifications/ 
 
A Cambridge-i Primary és Lower Secondary évfolyamokban tíz tantárgyat tanulnak. A tanmenet 

célja, hogy széleskörű és kiegyensúlyozott oktatást biztosítson, figyelembe véve több kultúrát és 

gondolkodásmódot. A tanmenet rugalmas, ezáltal az iskola bármilyen kombinációban választhat 

az elérhető tantárgyak közül. Az ISB-nél a Primary-ből Secondary-be való lépést diákjaink 

könnyebbnek találják, mivel a Primary utolsó évfolyama (5. osztály) már az ISB felső tagozat 

része. Részletesebb információt az alábbi linkeken olvashatnak: 

5. osztály (Stage 6 Cambridge): https://www.cambridgeinternational.org/programmemes-and-
qualifications/cambridge-primary/curriculum/  
6., 7. és 8. osztály (Stage 7, 8 és 9 Cambridge): 
https://www.cambridgeinternational.org/programmemes-and-qualifications/cambridge-
lower-secondary/curriculum/ 
 

Programok áttekintése 
A NEMZETKÖZI PROGRAM 
A nemzetközi programban a diákok számos extra tantárgyat tanulnak angolul, mint például a 

global perspectives (nemzetközi perspektívák), magyar mint idegen nyelv, további tanórák 

társadalomtudomány, illetve 7. és 8. osztályban a modern tanulmányok területén, melyek 

felkészítik őket az IGCSE-re. A nemzetközi perspektívák és a magyar mint idegen nyelv 

kivételével, az ISB tantárgyak tanmenetei leginkább a brit tanmenetet követik, emellett számos 

jelentős tantervből merítenek.  

 

A KÉTTANNYELVŰ PROGRAM 
Az egyedi kéttannyelvű programunk által a diákok a legjobbat kapják az angol és magyar 

tanmenetből. Tanáraink szorosan követik a magyar tanmenetet, és mindent megtesznek, hogy az 

órák élvezhetőek és projekt alapúak legyenek. A kéttannyelvű program diákjai a fő Cambridge-i 

tantágyakat ugyanúgy tanulják, ezáltal ők is jól felkészülnek a IGCSE (International General 

Certificate of Secondary Education) vizsgákra, melyeket 16 éves korukban tesznek le. 

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/curriculum/
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/curriculum/
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-lower-secondary/curriculum/
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-lower-secondary/curriculum/
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TANTÁRGYAK 

 

EAL (angol, mint kiegészítő nyelv) a felső tagozatban 
 
Az angolul gyengén beszélő diákok számára a felső tagozaton az úgynevezett EAL (English as an 
Additional Language), azaz az angol, mint kiegészítő nyelv felzárkóztató program nyújt 
támogatást. Olyan diák számít EAL diáknak, akinek nem angol az anyanyelve és ezáltal szüksége 

Tantárgy Nemzetközi program- 
Heti óraszám 

Kéttannyelvű program- 
Heti óraszám 

Angol 
(English Language 
Learning- ELL) 
 

6 6 

Angol matematika 
 

6 2 

Magyar matematika 
 

Nincs 4 

Történelem magyarul  Nincs 2 

Magyar nyelv és 
irodalom 

Nincs 4 

Magyar, mint  idegen 
nyelv 

2 Nincs 

Spanyol vagy német, 
mint idegennyelv 

2 2 

Természetismeret 
magyarul 

Nincs 1 – csak 5. és 6. osztályban 
 

Természetismeret 
angolul 

3 - 7. és 8. osztályban 
2 – 5. és 6. osztályban 

3 – 7. és 8. osztályban 
2 – 5. és 6. osztályban 

Társadalomtudományok 
angolul 

5 – 5. és 6. osztályban 
4 – 7. és 8. osztályban 

2 
1 – 7. és 8. osztályban 

Nemzetközi 
perspektívák (Global 
perspectives) 

2 Nincs 

Etika angolul 1 1 

Modern tanulmányok 
(Modern Studies) 

2 – 7. és 8. osztályban Nincs 

Informatika 
 
 

1 – 5. és 6. osztályban 
2 – 7. és 8. osztályban 

1 – 5. és 6. osztályban 
2 – 7. és 8. osztályban 

Rajz 2 2 
Tánc és dráma 1 1 
Ének-zene 1 1 
Testnevelés 3 3 
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van nyelvi felzárkóztatásra, hogy sikeres lehessen egy angol nyelvű iskolában. Jellemzően az 
alábbi kategóriákba sorolhatóak az EAL diákok: 
 

• Egyáltalán nem beszél angolul. 
• Valamennyit tanult már angolul, de még társalgási szinten sem beszél. 
• Viszonylag folyékonyan beszél angolul, de az angol nyelvű tanórákon a nyelvtudás 

hiányában nem tudja magából kihozni a maximumot. 
 
A felső tagozatra ezen diákokat azzal a feltétellel vesszük fel, ha részt vesznek EAL órákon, és 
periodikusan vizsgáljuk a fejlődésüket/tudásukat, hogy felmérjük, mennyire bírják ezt a 
programot. Az alábbi módon támogatjuk diákjainkat a felső tagozaton és a gimnáziumban: 
 

• Módosított dolgozatok, házifeladatok és órai munka. 
• Az adott diák angol tudásának megfelelő szintű nyelvhasználata a tanteremben. 
• Képek, grafikonok és más szemléltető eszközök bőséges használata. 
• „Pull-out” órák – a diák külön EAL órákra jár. 
• „Push-in” órák – Az EAL tanár beül a diákkal valamennyi órájára. 

 

Hasznos információk 
 

Egy tipikus nap a felső tagozatban  
 

Óra Időtartam 

1. óra 8:15 - 9:00 

Uzsonna szünet 9:00 - 9:10 

2. óra 9:10 - 9:55 

3. óra 10:00 - 10:45 

Délelőtti szünet 10:45 - 11:10 

4. óra 11:15 - 12:00 

5. óra 12:05 - 12:50 

Ebédszünet 12:55 - 13:35 

6. óra 13:40 - 14:25 

7. óra – minden osztálynak van egy bizonyos 

nap, amikor korábban hazamehetnek, illetve 

tanulószobába mehetnek 15:15-ig  

14:30 - 15:15 

5.-es és 6.-os diákok 16 óráig szakkörökön vehetnek részt, vagy a tanulószobában 

lehetnek. Utána felügyelettel 17 óráig maradhatnak az iskolában. 
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7.-es és 8.-os diákok 17 óráig szakkörökön vehetnek részt vagy felügyelet nélkül a 

könyvtárban lehetnek, vagy önállóan hazamehetnek előzetes szülői/gondviselői 

engedéllyel. 

 
A felső tagozatosoktól elvárjuk, hogy felelősségteljesen viselkedjenek, és minden órára időben 

érkezzenek. Reggel 8:15 előtt kell az iskolába érkezniük. Az épület 8:00 órától nyitva van. 

Hiányzás:  hiányzás esetén kérjük, hogy a szülő/gondviselő emailen keresztül értesítse az 

osztályfőnököt a hiányzás okáról. Továbbá, ha a hiányzás meghaladja az 5 napot, kérjük, töltsék 

ki a megfelelő nyomtatványt, melyet az irodában kérhetnek. Ha betegség miatt hiányzik 

gyermeke, kérjük kövesse a Szülői kézikönyvben leírt eljárásrendet. 

Tanszerek: A felső tagozatosok kapnak tankönyvet, munkafüzetet, és füzetet mindkét 

programban. A diákoknak a következőket kell magukkal hozni: 

▪ Tolltartó 
▪ Felső tagozatos geometria készlet: 

o vonalzókészlet: 1 db egyenes vonalzó, 30 cm hosszú, 1 db négyszögletes vonalzó 
o 2 db hegyes ceruza 
o ceruzahegyező 
o szögletes radír vagy radír hegyes sarokkal (nem kerek) 
o egy pár iránytű (ajánlott típus: ceruza töltőkarral) 
o szögmérő (a vonalzóktól különálló) 

▪ Extra pár benti cipő 
▪ Tornafelszerelés testnevelés órákra 
▪ Teljesen feltöltött laptop, mely megfelel az iskola előírásainak (részletekért kérjük 

tekintsék meg a BYOL/Saját laptop szabályzatot https://isb.hu/bring_hu.php) 

Szekrény: A felső tagozatos diákok saját szekrényt kapnak. A saját felelősségük, hogy a 

szekrénykulcsot minden nap hozzák magukkal az iskolába. Vigyázniuk kell a szekrényük 

állapotára, mint minden iskolai tulajdonra, kívülről nem díszíthetik ki. Kérjük a szülőket, hogy 

másoltassák le a szekrénykulcsot, amint megkapják, hogy legyen pótkulcs abban az esetben, ha a 

gyermek elveszíti a kulcsát. 

Mobiltelefonok: A gyorsan fejlődő világban a mobil telefonok szükséges eszközök. A diákok 

magukkal hozhatják a telefonjukat és használhatják tanítási időszakon kívül, azaz 8:15 előtt és 

15:15 után (ha akkor elhagyják az iskola területét). Napközis foglalkozások közben tanári 

engedéllyel a gyermek felhívhatja szüleit/gondviselőjét. Ezen időszakokon kívül a 

mobiltelefonnak kikapcsolva vagy némán kell lennie a diák táskájában vagy szekrényében, hogy 

ne vonja el a figyelmét. Arra kérjük a szülőket/gondviselőket, hogy az irodát hívják abban az 

esetben, ha szükséges kommunikálniuk gyermekükkel. 

Ha egy diáknál mobil telefont találunk napközben, akkor az osztályfőnök, az ügyeletes tanár, 

valamint a vezetők elvehetik azt. A nap végén visszakapja a telefont a gyermek, többszörös 

szabálysértés esetén azonban a szülő/gondviselő veheti csak át. 

Technológia: A felső tagozatban “bring your own laptop” (hozd a saját laptopod) szabályzat 

érvényes. A következő linkre kattintva olvashatók a feltételek: https://isb.hu/bring.php . Tudjuk, 

hogy előfordulhat olyan eset, amikor a diák otthon felejti laptopját. Ilyen esetben a tanár 

engedélyezheti a mobiltelefon használatát, azonban ez nem helyettesíti a laptopot. 

https://isb.hu/bring_hu.php
https://isb.hu/bring.php
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Jutalmak és szankciók: Az ISB a pozitív megerősítésben hisz, jutalomrendszerünkben a tanári 

dicséreten kívül a “caught doing good” (jó cselekedet) díj és a “star of the month” (hónap sztárja) 

díj motiválja a diákokat. Ezen díjakat az iskolagyűléseken osztjuk ki. Szankcióként büntető 

őrizetet, sárga lapot, és piros lapot kaphatnak a diákok. A szabálysértés mértékétől függően akár 

az igazgatóhelyetteshez vagy az igaztatóhoz is küldhetjük a diákot. A jutalmak és szankciók 

szabályzatban további információkat is találhatnak. 

 

 

A felső tagozat után 
International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) 

“Nemzetközi középfokú oktatási oklevél” 

A Cambridge-i IGCSE a világ legnépszerűbb nemzetközi tanmenete 14-16 éves korúaknak, ami a 

világszerte elismert és értékelt Cambridge IGCSE okleveleket kínálja. Több, mint 100 országban 

követik ezt a tanmenetet. Egyetemek és munkáltatók is elfogadják, mint tanulmányi 

bizonyítványt. 

A Cambridge-i IGCSE fejlesztéséhez számtalan iskola járult hozzá a világ minden pontjáról, és 

kiváló felkészítést biztosít az IB diploma programra, az angol A-level érettségire és az amerikai 

AP vizsgákra, valamint más érettségi szintű programokra is.  

 

Az IGCSE magába foglalja a nemzetközi oktatás legjobb részeit ezen a szinten. Folyamatosan 

fejlődik és reagál a változó igényekre, gyakran korszerűsítik és bővítik. 

A Cambridge-i IGCSE diákcentrikus oktatást ösztönöz. Kreativitást, érdeklődést és probléma-

megoldási készségeket fejleszt, hogy felkészítse a diákokat a tanulmányaik következő szakaszára. 

A rugalmassága miatt az iskolák fel tudnak állítani egy alap tanmenetet, és később kibővíteni azt, 

hogy megfelelő legyen a diákoknak, a tantárgyak közti átfedésekkel együtt. A világosan 

megfogalmazott tanulási célok és tananyagok azt jelentik, hogy a Cambridge-i IGCSE kompatibilis 

más tanmenetekkel, nemzetközileg releváns, és érzékeny különböző szükségletekre és 

kultúrákra. 

A Cambridge-i IGCSE a következőkben fejleszti a tudást, megértést és készségeket: 

• Tananyag 

• Tudás alkalmazása ismerős és új szituációkban 

• Intellektuális érdeklődés 

• Rugalmasság és alkalmazkodás a változásokhoz 

• Angolul dolgozni és kommunikálni 

• Végkimenetelek befolyásolása 

• Kulturális tudatosság 

További információkért látogassanak el a Cambridge IGCSE weboldalára: 

https://www.cambridgeinternational.org/ 

https://www.cambridgeinternational.org/


   
 

9 
 

A gimnáziumi (high school) tájékoztató füzetünkben is találhatnak részletes információkat az 

IGCSE-ről és az IB-ről. 


