
Ma már az iskola nem-
csak a korszerű oktatási-
nevelési körülmények 
összessége, hanem a 
szülő-diák-iskola hármas 
leggyorsabban változó és 
megújuló eleme is. 
A Sylvester János Refor-
mátus Gimnázium és 
Technikum a társadalom 
állandóan mozgásban 
lévő elvárásaihoz alakítja 
pedagógiai programját a keresztyén és az örök 
emberi értékek megtartása mellett azért, hogy a 
középiskolából kikerülő és a felsőoktatás rend-
szerébe átlépő diák a legfelkészültebben vála-
szolhasson az új kihívásokra.  
   

Az iskola jellemzői röviden: 

 keresztyén hit és értékrend  

 személyre szabott, korszerű oktatás-
technikát felvonultató módszertan 

 alapvető cél: mindenkit eljuttatni a fel-
sőoktatásig 

 nyelvtanítás az eredményes nyelvvizs-
gáig 

 állandó együttműködés a szülőkkel 

 segítő, barátságos, családias közösség 

 támogató légkör 

 jó megközelíthetőség, nagy zöldterület, 
műfüves focipálya és műanyag borí-
tású teniszpálya az udvarban, számos 
sportolási lehetőséggel a Pillangó park-
ban 

 a rend és a szabadság egyensúlya. 
 

 

Induló képzéseink 
a 2022/2023-es tanévben 

Tagozat-
kód 

A képzés tartalma 

0001 

6 évfolyamos általános tan-
tervű gimnáziumi képzés: az 
első nyelv a 7. évfolyamtól, 8. év-
folyamon latin nyelv oktatása, 
második nyelv választása 9. évfo-
lyamtól (német, olasz), előreho-
zott nyelvi érettségi és a nyelv-
vizsgák letételének lehetősége. 

0002 

4 évfolyamos emelt nyelvi óra-
számú általános tantervű gim-
náziumi képzés: két idegen 
nyelv (első nyelv: angol vagy né-
met, második nyelv: angol, német 
vagy olasz), tanulásmódszer-tani 
órák a további évfolyamokhoz és 
a felsőoktatáshoz, előrehozott 
nyelvi érettségi és a nyelvvizs-
gák letételének lehetősége. 

0003 

5 évfolyamos technikumi kép-
zés: egy nyelv (angol vagy né-
met) és az orvosi latin oktatása, 
a közismereti tárgyak tanítása 
mellett gyakorló ápoló szakok-
nak megfelelő szaktárgyi képzés. 

0004 

5 évfolyamos technikumi kép-
zés: egy nyelv (angol vagy né-
met) oktatása, a közismereti tár-
gyak tanítása mellett a szociális 
és gyermekvédelmi szak-asz-
szisztens szakoknak megfelelő 
szaktárgyi képzés. 

 

Közel vagyunk, 

fizikailag is, lélekben is… 

Sylvesteres diákok a felsőoktatásban 

 
 
 

A technikumi képzés: 
egyenes út a diplomáig 

 

 
2016-ban konzorciumi szerződést írtunk alá a 
Károli Gáspár Református Egyetemmel és a 
Magyar Református Szeretetszolgálattal. 
Ennek keretében a hozzánk beiratkozó diákja-
inknak a diplomáig és a munkaerőpiacig 
egyengetjük az útját. 
 

Miért éppen a Sylvester? 

Mert itt otthon érzem magam. 



A nyugodt, stressz-mentes tanulás érdeké-
ben nyomon követjük diákjaink aktuális felké-
szültségét, és pótolni tudjuk az esetleges hiá-
nyosságokat. Az eredményes és hatékony ta-
nulást fejlesztő pedagógus, pedagógiai asz-
szisztens és iskolapszichológus segíti intéz-
ményünkben.  
 
A szülőkkel és a diákokkal kötött együttműkö-
dési megállapodásban vállaljuk, hogy megke-
ressük tanulóink képességeiben, készségei-
ben azt az elemet, tevékenységet, amelyben 
kiteljesedhet az élete, és sikeres lehet.   
 

 
 
Néhány éve az új évfolyamokon az első tanév-
ben tanulásmódszertannal készítjük fel diák-
jainkat a gimnáziumi évekre, hogy a későbbi-
ekben az alapképességek fejlesztésének ne 
lehessen módszertani gátja. 
Ezért felvételi rendszerünk a jelentkező sze-
mélyiségére, képességeire és érdeklődé-
sére koncentrál, amelyekre alapozva képzési 
rendszerünk alkalmassá teszi a jelöltet arra, 
hogy gimnáziumi tanulmányai során felké-
szültté váljék a felsőoktatási szint elérésére. 

 

 
Képzésünkben a rend és a szabadság érzé-
keny egyensúlyban van. A diák szabadsága 
esélyeket ad a gyermeknek, hogy azzá legyen, 
amivé voltaképpen lehet.  
Iskolánk értékrendje keresztyén értékrend. A 
gyermeki személyiség része azonban a játé-
kosság és a vidámság is.  
 

Egy hatalmas park közepén - a Pillangó park-
ban - élünk, Zugló szívében. Diákjaink több-
sége Budapestről és környékéről a tőlünk egy 
percre lévő Pillangó utcai metróállomástól 
érkezik hozzánk.  

NYÍLT NAPOK: 
A HONLAPON MEGHIRDETETT 

IDŐPONTOKBAN 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYLVESTER JÁNOS 
REFORMÁTUS GIMNÁZIUM 

ÉS TECHNIKUM  
1149 Budapest, Pillangó park 3-5. 

Telefon, fax: 1 – 363 – 26 - 12 
E-mail: igazgato@sylvester.hu 

Honlap: www.sylvester.hu 

Nem hatalommal és nem erőszak-

kal, hanem az én lelkemmel! 
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