
 
 

Bemutatkozás 

Iskolánk, az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, amit 1993- ban 

adtak át, Eger város északi részében helyezkedik el. Az intézményt fekvése, 

épületének külsője és környezete teszi különlegessé, ugyanis a természetközeli 

külvárosban, a Pásztorvölgyben található. 

https://www.youtube.com/watch?v=77zUVqxi94M 

Ennek a rendkívüli környezetnek is betudható, a kivételes és modern 

Pásztorvölgyi gondolkodásmód, és alapelveinek (családiasság, rugalmasság, 

megértés és intelligencia) kialakulása. 

770 tanuló, valamint 65 tanár látogatja ezt az oktatási intézményt. Tanulói közül 

több mint 450-en laknak Egerben, a többiek a közeli városokból és falvakból 

ingáznak ide. Évfolyamomként (1-12.) két osztály indul, 35- 40 fős 

osztálylétszámmal. A legjobban teljesítő osztályok egy-egy tanévben még a 

4,9-es osztályátlagot is elérik, miközben a tanulók tanulmányi átlaga 4,3. Ezen 

teljesítmények elismeréseképpen a gimnázium az ország 100 legjobb 

középiskolájának ranglistáján található. A kéttanítási nyelvű iskolák országos 

ranglistáján pedig az első tíz között van. A diákjaink az általános iskola 

befejezését követően továbbtanulhatnak Eger más középiskoláiban is, 

azonban a tanulók fele mégis itt marad gimnáziumi évei alatt is. 

A gimnáziumban a tanulók az angol kéttanítási nyelvű és a nyelvi előkészítő 

osztály közül választhatnak, ahol az első idegennyelv ugyancsak az angol. 

Az itt tanuló diákok többsége azért jön hozzánk, hogy jól megtanuljon angolul. 

Ittlétük alatt idegennyelvű együttműködésekben, tematikus napokon vesznek 

részt, továbbá diákcsere programokban a külföldi partneriskolákból származó 

gyermeket fogadhatják, azzal a céllal, hogy szoros kapcsolatot építsenek ki 

más anyanyelvű országokkal és később esetleg külföldön tanuljanak tovább, 

vagy egy nemzetközi vállalatnál dolgozzanak. 

https://www.youtube.com/watch?v=77zUVqxi94M


 
 

A kisméretű, nyolc-tizenkét tanulóból álló nyelvi csoportok, a tudásszint szerinti 

csoportbeosztások, az idegennyelvek széles választéka (angol, német, francia, 

orosz), a tanítványok bevonásával történő számos nemzetközi rendezvény, a 

célközpontú oktatás, órák az anyanyelvi lektorral, a vele folytatott személyes, 

órán kívüli beszélgetések teszik különlegessé nálunk az idegennyelvtanulást. 

„Aki nem ismer idegen nyelveket, mit sem tud a magáéról.” (Johann Wolfgang Goethe) 

Tanulóink heti három órában egy második idegennyelvet is tanulhatnak 

(német, francia, orosz) a hetedik évfolyamtól kezdve. 

„Minden nyelv, amit megtanulunk, út új élményekhez.” (Hermann Hesse) 

A nyelveken kívül számunkra más tantárgyak is fontosak. A tanárok igyekeznek 

úgy tanítani diákjaikat, hogy azok élményekkel gazdagodjanak, helyüket 

megállják nemcsak a tanulmányi versenyeken, hanem a felvételi vizsgákon, 

majd az életben is. 

Intézményünk pedagógiai filozófiájának középpontjában a diák áll, akinek a 

gyorsan változó és globalizálódó világunkban sokrétű és összetett kihívásokkal 

kell szembenéznie. A kéttanítási nyelvű oktatásunk szellemisége és a nyelvi 

kompetenciák fejlesztésére irányuló módszertana biztosítja a diákok számára, 

hogy nálunk egy olyan komplex nyelvtudásra tegyenek szert, hogy ezekkel a 

kihívásokkal is megbirkózzanak. 

Munkánkat partnereink, de leginkább a szülői munkaközösség és a 

˝Pásztorvölgyi Iskoláért˝ alapítvány támogatja. Az ő munkájuk és pénzügyi 

támogatásuk jelentős szerepet játszik az intézmény fejlesztésében. 

Pedagógusaink szülői fogadó órák, családlátogatások, más közös programok 

alkalmával ismerkedhetnek meg, ápolnak jó kapcsolatot a szülőkkel. 

Fontos célja az iskola vezetésének és az itt tanító pedagógusoknak, hogy a 

diák ne úgy élje meg az iskolát, mintha ez csak az oktatás helye lenne, hanem 

legyen ez annak a helye, ahol kellemesen, közvetlenül tud beszélgetni, találjon 

itt olyan partnereket, akikkel meg tudja vitatni gondjait. 



 
 

A tanárok és a diákok szívesen tevékenykednek itt, mert az iskolánknak 

diákorientált és demokratikus nézetei vannak. Vannak sajátszervezésű, 

változatos diákprogramjaink, mint például a gólyatábor, a diáknap, közös sport 

és kulturális programok, néptánc. Számunkra a nagy aula reggeltől-estig 

izgalmas környezetet nyújt, és erre mi büszkék is vagyunk! 

https://www.youtube.com/watch?v=SmOI5kzFxZ8 

Az iskola nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a lehető legtöbb tanuló belföldi és 

külföldi pályázatokon és projekteken vehessen részt. Nagy népszerűségnek 

örvend a partneriskolánkkal szervezett csereprogramjaink Franciaországba. 

Ezen kívül jó nyelvtanulási lehetőséget nyújtanak a több ország diákjait 

megmozgató, nemzetközi projektjeink. Szeretnénk megemlíteni a Comeniust, 

Erasmust, mely programokban folyamatosan részt vesz iskolánk. 

Ezen kívül évről évre szervezünk tanulmányi utakat diákoknak, tanároknak 

Angliába, Németországba és Ausztriába. 

Intézményünk 2018-ban ünnepelte 25 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból 

sokszínű programsorozatot állítottunk össze, ahol a gálán felléptek az 

intézményben működő nyelvi, művészeti csoportok. 

www.youtube.com/watch?v=oSCDfi0RoF8 
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