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B E M U T A T K O Z U N K

közösség ,öröm, tudás és szeretetközösség ,öröm, tudás és szeretet

Szeretettel várjuk a leendő elsősöket református lelkületű,

nevelésközpontú, kertvárosi környezetben működő iskolánkba, ahol egyik

legfontosabb szempontként Isten, család és iskola között szeretnénk

harmonikus kapcsolatot teremteni.

A gondjainkra bízott gyermekeket a keresztyén hit elveit követve, az igaz

szeretet megélésével neveljük és oktatjuk. Tantestületünk a gyermekek

iránt elkötelezett, erős hivatástudattal és jó szakmai felkészültséggel

rendelkező pedagógusokból áll. Osztályközösségeinkben a szeretetteljes,

elfogadó légkör és a kölcsönös tiszteleten alapuló magatartás

kialakítására törekszünk.

Iskolánkban a differenciálás – mely tehetséggondozás

és felzárkóztatás formájában egyaránt megjelenik –

fejlesztő pedagógus, logopédus és pedagógiai

asszisztensek segítségével valósul meg.

Pedagógiai programunk kiemelt célja az emelt szintű

idegennyelv-tanítás. Az angolt mint idegen nyelvet

már első osztálytól kezdve játékos, oldott formában

ismerhetik meg diákjaink. Célunk, hogy nyolcadik

osztály végére minél több tanulónk tegyen sikeres

nyelvvizsgát.



Intézményünkben az inkluzív nevelés gyakorlati megvalósítását is célként

tűztük ki, mely során az inkluzív értékek gyakorlatba való átültetése a

legfőbb szempont. Ezeket az értékeket- többek között az emberi jogok, a

közösség és a sokszínűség tiszteletét, a fenntarthatóságot, az

erőszakmentességet, a bizalmat, az együttérzést, az őszinteséget, a

bátorságot, az örömöt, a szeretetet, a reményt és az optimizmust –

összekapcsoljuk a tantervek apró részleteivel, a tanítási-tanulási

tevékenységekkel és a gyermekek és felnőttek egymás közötti

kapcsolataival. 

A művészeti nevelésre – elsősorban a néptánc és a modern táncok, a

vizuális kultúra és a képzőművészet területén – szintén nagy hangsúlyt

helyezünk, éppúgy, mint a gyermekek környezettudatos

szemléletmódjának kialakítására és az egészséges életmódra való

nevelésre.

A digitális kultúra fejlesztése, a modern technikai eszközök célszerű,

gyakorlatias használatával való ismerkedés ugyancsak fontos szerepet

játszik oktató-nevelő munkánk során.

Büszkén említjük meg társintézményünket, a

Szőlőskert Református Óvodát, ahonnan számtalan

gyermeket kapott iskolánk az utóbbi években. Az

iskolának nagy áldás, hogy van mögötte egy ilyen

hátország.

Az óvoda 2014 októberétől fogadja a gyermekeket.

Nevelésük a hazai óvodatörténetre építve a

református keresztyén pedagógia értékeit ötvözi az

alapprogrammal. 



A L S Ó  T A G O Z A T U N K
  1. osztály1. osztály

Célunk, hogy diákjaink csillogó szemmel jöjjenek iskolánkba,

 ahogy egy bibliai idézet is mondja: 

"A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet, 
a jó hír felüdíti a testet.” (Példabeszédek 15,30)

Leendő elsőseink, a többi alsós osztállyal együtt, nyugodt környezetben,

külön épületszárnyban sajátíthatják el a tudás alapjait.  Alsó tagozaton

napközi otthonos rendben foglalkoztatjuk a diákokat, melynek előnye,

hogy megkönnyíti a gyermekeknek az átállást az óvodáról az iskolára,

ezért a tanítási órák és a szabadidő összefüggő rendszert alkotnak.

Ezáltal a tanulók az egész nap során sajátítják el az új ismereteket és

készülnek föl a következő tanítási napra. A gyerekek a táskájukat a

könyvekkel, munkafüzetekkel csak a hétvégére viszik haza.  Első

osztálytól kezdve folyamatosan alkalmazzuk a kooperatív tanulási

technikákat. Az írást, olvasást hangoztató-elemző-összetevő Meixner -

módszerrel tanítjuk. A matematikai ismereteket differenciáltan,

csoportbontásban sajátítják el a gyerekek. Törekszünk a számolási

készség és a logikai gondolkodás fejlesztésére.

Az angol nyelvet első osztálytól kezdve emelt szinten tanulják a diákok.

A hittan órákon megismerik a Bibliát valamint a keresztyén értékrend

alapjait. A heti két hittanórának köszönhetően még inkább tudjuk

erősíteni a gyermekeink lelki egészségét és támogatni a lelki fejlődését.

Alsóban és felsőben egyaránt számos szakkör és tehetséggondozó

foglalkozás közül választhatnak a gyerekek érdeklődésüknek és

életkoruknak megfelelően szivacskéziladba, néptánc, hip-hop modern

tánc, rajz, Sakkpalota, furulya , énekkar, angol, LEGO-robotok.
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