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Tanulj és fejlődj a sulin kívül is!

Speciálba', csak neked:
tőlünk saját tanárt kapsz!

Az iskolai téma után jöhet minden,
ami érdekel vagy amivel elmaradtál.

Álmodj, tűzz ki célokat és tegyél értük!

Tájékoztató
DIÁKOKNAK

TE+ÉN
Református Közösség



Neked még egy kérdés se jutott eszedbe,
mi már meg is válaszoltunk mindent:

MIÉRT ÉRI MEG TANODÁZNI?

☻ Nyersz vele egy különtanárt, aki akár egy új barátod is lehet.
☻ Több örömöt fog okozni a suli, akár a jegyeid is javulhatnak.
☻ Gyémántokat gyűjthetsz, amivel valódi tanszereket, használati tárgyakat
vagy vagány cuccokat vásárolhatsz (akár laptopot vagy okostelefont is!).
☻ Évente 2 alkalommal ösztöndíjat (pénzjutalom) kaphatsz attól függően,
hogy hogy haladtál az elmúlt hónapokban.
☻ Megnézhetsz közelről bármilyen munkahelyet, ami érdekel, és ami talán
szívesen lennél felnőtt korodban.

MI TÖRTÉNIK A TANODÁBAN?

Ha iskolaidőben jöttél el a tanodába, akkor első a házi megírása.
Ezen kívül bármit elő lehet venni, amit éppen mostanában tanultok, amiből
írni fogtok, vagy amit nem értesz. De az iskolai anyagon kívül is bármiről
kérdezhetsz, ami érdekel: mindennek utánajárunk.

MELYIK ISKOLÁBÓL LEHET JELENTKEZNI?

A VIII. kerületi iskolák diákjai abszolút elsőbbséget élveznek, de
elfogadjuk a jelentkezést Budapest más kerületeiből is.

HÁNY ÉVESEK JÖHETNEK?

Második osztálytól fölfelé vannak nálunk általános iskolás tanulók.
Ha nem esel ebbe a korosztályba, de valamiért mégis szeretnél a
tanodánkba járni, keress meg minket, és megbeszéljük!

MAGÁNTANULÓ VAGYOK. BEIRATKOZHATOM A TANODÁBA?

Igen, szívesen látunk. De jó, ha tudod, hogy ez nem elegendő arra,
hogy felkészülj a vizsgáidra: mi egy tanárral kötünk össze téged, akivel heti
egy alkalommal tudtok közösen tanulni.

HA BEIRATKOZOM, MIKOR KELL ELJÖNNÖM?

Minden diáknak saját tanára van, akivel közös időpontot beszélnek
meg. Ez általában heti 1,5 óra, minden héten ugyanabban az időben. Ez
lehet akár napközi idő is, ha az iskolád elenged (kérünk engedélyt tőlük).
Ha nem tudsz eljönni egy alkalomra, kérünk, amilyen hamar csak tudod,
jelezd: a tanárod tényleg kifejezetten hozzád jön, ne ültesd fel!

MEGNÉZHETEK EGY ALKALMAT, HOGY HOGY ZAJLIK?

Sőt. Ha még nem jártál nálunk, feltétlenül ajánljuk, hogy gyere el
személyesen is és úgy dönts. Minden hétköznap 14.3017.30 között van
tanodaidőnk, szeretettel látunk.

JELENTKEZNI / KÉRDEZNI SZERETNÉK. HOL TEHETEM MEG?

Kérdéssel keresd meg az
elérhetőségeink valamelyikén a
tanodai munkatársunkat, akár e
mailben, akár telefonon, akár
tanodaidőben személyesen.

Jelentkezési lapot kérhetsz a
titkárságon vagy tőlünk
személyesen, és a honlapunkról is
letölthetsz.




