Képzési formák iskolánkban
Általános iskola
1–4. évfolyam
Tagozatok: ének-zene
és testnevelés
Tehetséggondozó
programok: korai
idegennyelv-oktatás,
matematika
Erdei iskola
Választható idegen
nyelvek: angol, francia,
német
Általános iskola
5–8. évfolyam
Tagozatok:
matematika, énekzene, testnevelés, rajz
és vizuális kultúra
Erdei iskola
Gimnázium
5–12. osztály
Nyolcosztályos gimnázium
Választható
orientációk: idegen
nyelv vagy matematika
Négyosztályos gimnázium
Tagozatok: általános,
matematika, biológia –
kémia, informatikai –
angol
Választható idegen
nyelvek: angol, francia,
német, olasz, orosz

Az iskolai élet színes világa
Iskolai rendezvények
Bereznai Gyula országos matematikaverseny
Országos általános és középiskolai franciaverseny
Természet- és környezetvédelmi programok (a Földnapja, a Víz
világnapja)
Kiállítások a rajz tagozatosok alkotásaiból és az ének-zene
tagozatosok által adott hangversenyek
Tanítási órán kívüli programok (Eötvös-napok, farsang,
karácsonyi gyertyagyújtás)

Nyíregyházi Egyetem
Eötvös József Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium

Az iskolai sport- és szabadidős tevékenységek
Sportcsoportok (torna, atlétika, úszás, labdarúgás, kosárlabda)
működése
Természetjárás illetve turisztikai programok (táborozás,
gyalogos- kerékpár- és sítúrák) szervezése
Önálló kulcsos-ház működtetése (Boldogkőváralja, Tiszalök)
Alapfokú művészeti oktatás (néptánc, népi hangszerek, grafika)
Az iskola nemzetközi kapcsolatai és programjai
Németország (Zinnwald - Altenberg)
Ukrajna (Beregszász, Dercen)
Románia (Szatmárnémeti, Barót)
Szerbia (Zenta)
A tanulóközösségek szervezeti hagyományai
A Diákönkormányzatok szervezetei és programjai
A Diák Egyesület szervezete és programjai
Az iskolaújság és az iskolarádió tevékenysége

A szülők közösségének szervezeti hagyományai
A szülői munkaközösség és választmánya (SZMK)
Az Iskolaszék és az Intézményi Tanács szervezete
Az „Íme a gyermek” alapítvány

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.
E-mail: eotvos@nye.hu web: eotvos.nye.hu
Telefon: +36 42 599-415

Ilyen környezetben élünk

Tanterem

Földrajzterem

Eötvös József 1868-ban rendelte el, hogy a felállítandó tanítóképzők mellett a tanítójelöltek gyakorlati felkészítését
szolgáló „mintaiskolák is szerveztessenek”. Olyan intéz-

ménytípus kialakítás és fejlesztésének gondolata fogalmazódott meg, ahol a leendő tanítókat, tanárokat készítik
majd fel az oktatás-nevelés mindennapjaira, olyan minták

Számítástechnika-terem

Játszóudvar

Tornaterem

Kiállítóterem

Könyvtár

Erdei iskola

nyújtásával, melyek a legnehezebb körülmények közé kerülő pedagógusnak is kapaszkodót jelenthetnek. A mintaiskolával – gyakorlóiskolával – szemben ezért követelmény,

hogy minden téren a legjobbnak kell lennie, a tanárok, a
körülmények, a felszerelés tekintetében egyaránt.
A gyakorlóiskolánk szerepe, funkciója kettős: részben általános és középiskola, részben illetve egyidejűleg a gyakorlati képzés színtereként gyakorló intézmény, „műhely” is. A
jelenlegi oktatási struktúrában olyan 12 évfolyamos iskola,
ahol alap- és középfokú nevelő-oktató munka folyik.

Ars poeticánk

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi-erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a
szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja.
Ennek érdekében célunk az, hogy:
minden tevékenységünket a gyerekek okos szeretete
hassa át
meglássuk és továbbfejlesszük minden gyermekben személyiségének saját értékeit
a tárgyi tudás mellé a gyermek szerezze meg mindazokat
a kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével
tudását önmaga és a mások számára hasznosítani tudja
alakítsuk önbizalmát, a megmérettetés igényét és bátorságát, a versenyszellemet, amely azonban nem mellőzheti a segítőkészséget és az együttműködési képességet
elsősorban személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, empátiára,
az emberi jogok tiszteletben tartására
lehetőleg minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének, céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat
a 8. osztály elvégzése után minden tanuló valamelyik
középiskolában folytathassa tanulmányait, illetve érettségi után minél több diákunk bejusson valamelyik felsőoktatási intézménybe
olyan színvonalon biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és
személyi feltételeket, hogy gyerek és szülő egyaránt
érezze, minden esélye megvan a gyermeknek az értelmi
és érzelmi fejlődésre

