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IGAZGATÓI ráHANGOLÓ
Közeledik az év
vége. Ilyenkor mérleget készítünk az
elmúlt időszak eseményeiről, számba
vesszük eredményeinket, sikereinket.
Pedagógiánk lényege, hogy szeretetteljes, odafigyelő oktatással és neveléssel segítsük el
tanulóink személyiségfejlődését.
Kiváló versenyeredmények születtek a tanév első
hónapjaiban. A komplex tehetséggondozó program keretében elvégzett mérések kitűnő eredménnyel zárultak. Lehetőséget kaptunk Tehetségpontunk akkreditálására.
Az iskola kapuja gazdag programot kínálva reggeltől a késő délutáni órákig-sokszor estébe nyúlóan is-nyitva állt a tanulók és szülők előtt.
Pályaválasztási fórum, egészségnevelési vetélkedő, koncertek, hangversenyek, szakkörök, mozi-,
és színházlátogatások, osztályrendezvények, családi nap és szabadidős programok színesítették a
mindennapokat.
Ezeket gyűjtöttük egy csokorba, és szeretettel
nyújtjuk át minden kedves olvasónknak karácsonyi ajándékként.
Az iskola valamennyi pedagógusa, dolgozója nevében kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és
eredményekben, sikerekben gazdag új évet.
Fodor Istvánné

„Ossz szeretetet, bárhová mész: Legfőképpen a saját házadban… Ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és
boldogabban távozzék Tőled, mint ahogyan jött. Légy
Isten jóságának élő kifejeződése: jóság ragyogjon a szemeidben, a mosolyodban, meleg, üdvözlő szavaidban.”
-Teréz anya-

Várva vártuk, hogy eljöjjön
Szent karácsony ünnepe,
Kis fiúknak, leányoknak
Legkedvesebb öröme.
Mert ilyenkor a jó angyal
Megjelenik rendesen,
A sokféle ajándékot
Éjjel hozza csendesen.
Kis Jézuska küld a jóknak
Aranyozott, rakott fát,
Ez ám még csak a gyönyörű!
Van rajta sok cukros báb.
Mi ezt látva, jó kedvünkben,
Azt sem tudjuk, mit tegyünk,
Jó szülőink mosolyogva
Nézik hogy mi örülünk.
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EZ + AZ
Nyári morzsák
Iskolánk 2009 nyarán gazdag, tartalmas időtöltést kínált a nyári szünetre diákjainak.
Az alsó tagozaton meghirdetett
„Mindent bele” tábor a tavalyi sikerre való tekintettel két turnusban
indult. Programjaik között szerepelt
kézműves foglalkozás, szegedi-,
kétegyházi kirándulás, strandolás,
sporttevékenység, keresztrejtvényfejtés, dal- és játéktanulás, „Ki mit
tud”, filmvetítés. A mazsorett tábor
a tánc és ritmus szerelmeseit invitálta egy hetes időtöltésre. A felkészülés mellett számtalan –a gyerekek
igényeihez igazodó– program szerepelt repertoárjukban. A labda szerelmesei a focitáborban élhették ki
játékszenvedélyüket, szakmai irányítással. A vizet kedvelők Szántódon, az iskola nyaralójában hódolhattak a fürdőzésnek és szabadidős
foglalkozásoknak. Iskolánk diákjai a
Kalocsa Róza Művelődési Központ
által meghirdetett sakk, a Mártélyon
táborozó kézműves, valamint a Városi Könyvtár által szervezett nagy
sikerű lovagtábor résztvevői is voltak. Összegezve, intézményünk
tanulóinak 2/3-a tölthette el a megérdemelt vakációt szervezett táborokban.
A pedagógusok élményekkel gazdagodva várják a 2010-es nyári
szünetet.
Megvilágosodtunk!
Eljött az október, egyre sötétebbek
lettek az esték. Talán éppen ezért
pattant ki ismét az isteni szikra a
szervező -a helyi rendőrkapitányság
VB-titkárának- fejéből, hogy felhívja a figyelmet a kivilágítatlan kerékpárokkal való balesetveszélyes
közlekedésre. Ezért „megvilágosodtunk”. Iskolánkból kb. 200-an kerékpárt ragadtunk, magunkra öltöttük a fényvisszaverő mellényt, kerékpárjainkat elől-hátul fényárral
kivilágítottuk. Az éj leple alatt
rendőrautó kíséretében az Árpád,
Szabadság és Alkotmány utcán végig tekerve hívtuk fel a figyelmet a
biztonságos közlekedésre.

Pályaválasztási fórum
- Hová mész továbbtanulni? - hangzik el mostanában nagyon sok nyolcadikos családban.
- Még nem tudom! - jön a gyerek
bizonytalan válasza.
Hát bizony nehéz dió!
A pályaválasztás dilemmája egyre
inkább foglalkoztatja nyolcadikos
tanulóinkat, szüleiket.
Ebben próbálunk segíteni nekik.
Októberben került sor immár hagyományosan pályaválasztási fórumunkra, amelyet kilenc környékbeli
középiskola tisztelt meg jelenlétével.
A fórum első részében vendégeink
tájékoztatták a megjelent 7-8 osztályos tanulókat, szüleiket intézményükben folyó oktató-nevelő munkáról, melyet digitális anyaggal
tettek látványosabbá.
Ezt követően lehetőség nyílt arra,
hogy a szülők és a diákok személyesen beszélhessenek azoknak az iskoláknak a képviselőivel, amelyek
felkeltették érdeklődésüket.
Reméljük, fórumunk hozzájárult
ahhoz, hogy e nehéz kérdésben
könnyebb legyen a döntés- összegezte véleményét Szívós Tibor, a
Mezőkovácsházi Csanád Vezér
Általános Iskola és AMI pályaválasztási felelőse.
KAPU-nyitogató
A Békés Megyei IBSEN Oktatási,
Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft. Kulturális Irodája Kapunyitogató rendezvénysorozatot indított olyan szándékkal, hogy kisközségek bezárásra kárhoztatott művelődési házai ismét nyitott kapukkal
várják az érdeklődőket. A helyszíneken színes, minden korosztály
érdeklődését kiszolgáló műsorral
várták a helyi lakosokat. Iskolánk
3.a osztályos tanulóját Gyurik Zitát
kérték fel 4 helyszínen: Geszt, Hunya, Kertészsziget, Almáskamarás
művelődési házaiban mese- és
versmondásra. Kisdiákunk a „Szülőföldünk Békés Megye” fesztiválsorozat versmondó versenyének arany
minősítést szerzett díjazottja.

Művészetoktatás
A művészetoktatásban részt vevő
tanulók és tanáraik október 14-én a
zene világnapja alkalmából koncertet rendeztek a helyi Római Katolikus Templomban.
December 2-án klasszikus zenei
hangversenyt tartottak az iskola
diákjai részére a Városi Művelődési
Központban.
Dec. 17-én nagybánhegyesi általános iskolában, majd helyben dec.
18-án és 21-én rendezték meg a
hagyományos karácsonyi hangversenyeket.
A tanítás tanulása
Tartalmas és hasznos szakmai nap
zajlott iskolánkban október 22-én. A
délelőtt első részében bemutató
órákat láthattunk magyar, matematika és testnevelés tantárgyakból.
Alsó és felső tagozaton egyaránt sok
jó ötlettel és új módszerrel gazdagodtunk Balázsné Cseke Borbála,
Németh Gyuláné, Kovalcsikné
Borombós Edit, Zsótérné Varga
Mónika és Szabó András óráin.
Tapasztalatainkat az órák után közösen meg is beszéltük. A szakmai
továbbképzés folytatásaként olyan
készség- és képességfejlesztő feladattípusokat gyűjtöttünk össze,
amelyek fontos szerepet kapnak a
kulcskompetenciák kialakításában.
A feladatbankok nagy segítséget
jelentenek munkánkban, színesebbé
tehetjük velük az órákat és menet
közben folyamatosan bővíthetőek.
Délután a művészetoktatásban tartott bemutató órákat Dencsiné Sebők Andrea, Fehér Gábor, Kulcsár
Sándor és Kmetykó László.
Sokat tanultunk egymástól, köszönet az órát tartó kollégáknak. Hasznosan és jó hangulatban telt el a
nap, jövőre is szervezünk hasonlót.
Vendégünk volt Esztergályos Jenő
November 9-én Esztergályos Jenő,
az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója látogatott el az iskolánkba. A
tanulók táncos, verses, énekes műsorral kedveskedtek az illusztris
vendégnek. Esztergályos Jenő – aki
Békés megyében kezdte pályáját –
megható szavakkal köszöntötte az
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iskola vezetőit, pedagógusait, tanulóit. A találkozó erősítette az Apáczai Kiadó és bázisiskolaként működő intézményünk kapcsolatát.
Szivárványos vetélkedő
November 11-én iskolánk ismét
kedves vendéget fogadhatott Láng
Hajnalka -a „Szivárvány Heted 7
Határon” című gyermekfolyóirat
főszerkesztője- személyében. A
délutáni rendezvényre elkísérte őt
Berecz Aranka, az Apáczai Kiadó
Békés megyei szakreferense. A
főszerkesztő asszony vidám hangulatú játékos vetélkedőt szervezett
iskolánk 60 alsós tanulója számára.
Az érdekes feladatokat 6-10 fős
csoportban közösen oldották meg a
gyerekek. Minden résztvevőt gálánsan megjutalmazott a folyóirat szerkesztősége. Ígérete szerint tavaszra
a többi kisdiák is részt vehet, ezen a
mókás vetélkedőn.
Ügyesek voltatok!
- Nyílt napokról külső szemmel… November harmadik hetében nem
csak a gyerekek, és a pedagógusok
készültek az iskolába, hanem izgatott szülők is. Ekkor volt a nyílt hét,
ki – ki megnézhette, milyen körülmények között, milyen módszerekkel készítik fel gyermekét az életre
tanítóik, tanáraik.
Én az önkormányzat képviseletében
két órát ámultam végig. A 4.a matematika óráján az tetszett a legjobban, hogy a Lenke néni által összeállított sok érdekes feladatot, milyen
ügyesen oldották meg a kisdiákok
csoportokban.
A 8.a biológia óráján azzal a ténnyel
kellett szembesülnöm, hogy Erzsike
néni segítségével, minden tanuló
többet tud nálam a táplálkozás
szervrendszeréről. Gyorsan le is
jegyzeteltem, milyen vitaminokat
kell fogyasztanom, hogy egészséges
maradjak.
Az órák után a szülők nem rohantak
haza, hanem az iskola előtt hosszasan értékelték a látottakat. Mindenkitől azt hallottam, hogy meg voltak
elégedve.

Még az is jó érzés volt, –bár egy
gyermeket hallottam csúnyán veszekedni –, hogy szinte mindenki
udvarias volt és köszönt. Ezért
mondtam: ügyesek voltatok.
Varga Gusztáv alpolgármester
Egészségünkre!
A Csanád Vezér Általános Iskola
programjában kiemelt feladat tanítványaink egészséges életmódra
nevelése. A mindennapi tanítás
mellett fontosnak tartjuk játékos
formában erre ösztönözni minden
korosztályt. Már 11 éve szervezzük
meg november hónapban az Egészségnevelési vetélkedőt.
Ebben a tanévben november 20-án
délután rendeztük meg az izgalmas
próbát. Már az őszi szünet után
lázas készülődés kezdődött. Az
osztályokból 5 fős csapatok jelentkezhettek. A nevezés után az előzetes feladatok elkészítése következett, ennek során a csapattagok öszszekovácsolódtak. A témához illő
csapatnevet kellett választaniuk,
jelvényt készíteniük, buzdító csatakiáltást vagy csapatindulót írni. Fel
kellett készülniük egy 3 perces reggeli torna bemutatására, és készíteniük kellett egy plakátot, melynek
témája az egészség, illetve az AIDS
volt. /December 1. az AIDS világnapja/ A készített plakátokat kiállítjuk, hogy így hívjuk fel a figyelmet
erre a gyógyíthatatlan betegségre.
Péntek délután nagy izgalomban,
felkészülten érkezett meg a 13 csapat. A tornateremben akadálypálya,
a Városi könyvtárban sport puzzle,
az iskolában keresztrejtvény, szókereső, és memória puzzle, tehetségfejlesztő játék, rovásírás, üvegfestés,
activity, egyensúly játék, totó várta
a versenyzőket.
A vetélkedő győztesei ebben az
évben is a „GYILKOS GALÓCÁK”
lettek a 8.a osztály tanulóit képviselve. 2. helyen végeztek a „SPORT
LADY-K” a 8.a lány csapata, 3.
helyezett a 7.a „VITAMINBOMBA” csapata lett.
A kicsik között „BOLOND GOMBÁK” /6.a/, a „BANÁNOK” /6.a/,
és az „ÉRETT ALMÁK” 5.a jeleskedtek.

A versenyt a Jövőnk Záloga Alapítvány és a Vöröskeresztes Bázisiskolánk támogatta.
Köszönöm a verseny során nyújtott
segítséget kollegáimnak!
A nemes vetélkedés minden résztvevőnek váljék egészségére!
Egészségnevelés játékosan
A fogászati és testápolási hónap
jegyében november 26-án délután
az alsó tagozatosok játékos vetélkedőn vettek részt.
Hat állomást kerestek fel, ahol érdekes feladatok várták őket. Nagyon
élvezték a léggömbfújást, az Üsd a
harmadikat! játékot, a találós kérdéseket, de a komolyabb feladatokban
is derekasan helytálltak. Ügyesek
voltak a szelektív hulladék válogatásában, a puzzle kirakóban, ahol
zöldség és gyümölcs képét kellett
kirakni, majd beszélgettek arról,
miért fontos ezek fogyasztása.
A kellemesen és hasznosan eltöltött
délután végén az osztályok emléklapot, gyümölcsöt kaptak ajándékba.
Mikulás nap a 2.b.ben
Azt kérdezitek folyton Ti felnőttek:
Mit hozott a Télapó?
Nos, ha elkezdem sorolni, megunjátok mire a végére érek, ezért csak
néhány dolgot említek meg.
Már csütörtök délelőtt kopogtatott
az ajtón egy piros ruhás, fehér szakállas bácsi, akit a saját Krampusza
követett. Szaloncukrot kaptunk,
amit énekkel, verssel köszöntünk
meg.
Péntek délután buliztunk: gyümölcssalátával, pattogatott kukoricával, zenével leptek meg a tanító
nénik, Orsika anyukája pedig egy
nagy tálca süteményt küldött Télapójától. Szombat éjjel a szüleink
Mikulásai tömték tele csizmáinkat.
De még ezután jött a java!...
Különleges Mikulás ajándék
Ebben az évben nem a hagyományos mikuláscsomaggal kedveskedett a 2.a, 2.b, 3.b és 4.a osztályok
szülői közössége és pedagógusai a
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gyerekeknek. Egy különleges egész
napos kirándulást kaptunk ajándékba.
Óriási várakozással számolták az
utazásig hátralévő napokat. Végre,
kedden kora reggel no nem a Télapó
rénszarvas szánjára, hanem sokan
életükben először vonatra pattantak.
A Budapestig tartó kényelmes utazás során folyamatos evés, ivás
útján gyűjtötték az egész napra
szükséges energiát.
A Keleti-pályaudvaron nagyon
klassz busz és sajnos zuhogó eső
várta őket. Ez persze nem szegte
kedvüket. Lelkesen vonultak be a
Fővárosi Nagycirkuszba, ahol fantasztikusan látványos, vidám műsort
tekinthettek meg. Felléptek ügyes
artisták, zsonglőrök, édes kutyuskák, gyönyörű cicák, kicsit szomorú
macik, majmocskák és folyton viccelődő bohócok.
A szünetben tombolasorsolás is
volt, s előtte Márk teremtett igazi
koncerthangulatot. Lelkesen énekeltek, táncoltak vele a gyerekek.
S ezzel sem volt vége az élmények
sorának. Következő állomásuk a
Parlament impozáns épülete volt.
Szigorú biztonsági ellenőrzés után
léphettek be az ország házába.
Szájtátva csodálták az „égig érő”
kupolacsarnokot, a gyönyörű lépcsőházat és az arannyal, márvánnyal
borított falakat. Mozdulatlanul álló
őrök vigyázták híres nemzeti jelképeinket, a koronázási ékszereket. A
képviselők üléstermébe és a társalgóba is beléphettek, ahol gyönyörű
kerámiákat, szőnyegeket csodálhattak meg. Igazán büszkék lehetünk
Országházunk szépségeire.
Hazafelé utunkat Intercity vonaton
tették meg. Automata ajtók, kényelmes ülések…
Fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva érkeztek haza.
Nagyon jól érezték magunkat, reméljük, még sok hasonló kiránduláson vehetnek részt.

Az immár 4. alkalommal megtartott
rendezvényen több generáció képviseltette magát. A négy fős családoknak 6 állomás nyújtott szórakoztató
lehetőséget: az intellektuális, a
sport, a kézművesség területein
önmaguk kipróbálására. A feladatok
teljesítését jókedv és humor kísérte.
A szellem táplálása mellett ügyeltünk az energiapótlásra is. A fárasztó fizikai feladatok által felemésztett
energiát a büfében kapható zsíros és
vajas kenyér hagymával és paprikával, valamint mézes kenyér pótolta.
28 résztvevő család az – OTP Bank,
Jakab Márton szikvízkészítő, a
Mracskó és Buci pékség, valamint a
Dobó család támogatásával vett
részt a játékos vetélkedőn. A délután legtöbb nevetést kiváltó programja a tornateremben zajlott. A
gyerekek és a felnőttek nagy örömére meg lehetett mutatni, ki hogyan
tudott a „bolond” kerékpárral tekerni, a horgászok szákjával labdát
begyűjteni, és egy hatalmas zsákban
futni.
Az estébe nyúló eredményhirdetésen minden csapat ajándékcsomagot
vehetett át a Mikulástól, aki Dombiratosról érkezett. A rendezvény
aktív támogatója az orosházi rendőrkapitányság dolgozója, Kiss Rozália. A megvalósítást segítették
továbbá a Szülői Közösség tagjai, az
iskola pedagógusai, valamint a kuratórium tagjai. Segítségüket, önzetlen munkájukat szívből köszönjük.
Reméljük, jövőre is találkozunk!

Az alsó tagozatos tanulók számára a
Városi Könyvtár külön ajándékkal
kedveskedett Mikulás nap táján.
Egy olyan mesevetélkedőt szerveztek, melyen a tanulók, szervezők, a
zsűri tagjai egyaránt remekül szórakoztak. A könyvtár célja – nem
utolsó sorban – a mesék népszerűsítése volt, - ami a mai felszínes, talmi értékeket előtérbe helyező világban mindenképpen előremutató. A
játékos, agyat, kreativitást megmozgató feladatokat szakértő zsűri értékelte, melyben óvó- és tanítónő,
művelődési ház igazgató, nyugdíjas
pedagógus is ítélkezetett. A tanulók
segítői stílusosan mesejelmezbe
öltöző könyvtárosok voltak. Hangulatos, a gyerekeket a mesék világába
varázsoló délelőttökön tölthették
idejüket az iskola 1-4. osztályos
tanulói. Mint minden évben, a szellemi vetélkedőt a testi táplálkozás
követte. Minden tanulót finom tortával vendégeltek meg a könyvtár
dolgozói. Köszönjük a szervezést,
az élményt, a gyönyörű meséket.
Az idei év I. helyezettei:
1. évfolyam 1. a
2. évfolyam 2. b
3. évfolyam 3. c
4. évfolyam 4. a
Uniós rajzpályázat

Mókás családi délután
Decembert egy fergeteges hangulatú
családi délutánnal nyitotta a Csanád
Vezér Általános Iskola a Jövőnk
Záloga Alapítvány rendezésében.

Barangolás a mesék világában

A győztes – Dobó – család a kupával és a Mikulással.

A Városi Könyvtár novemberben
„Otthonunk Európa” címmel rajzpályázatot hirdetett. A 18 település
által beküldött 130 alkotást Boros
Béla reklámgrafikus és karikaturista, valamint Gyurikné Vass Angéla,
iskolánk igazgatóhelyettese bírálta.
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A hangulatos, zenés díjkiosztón a
következő tanulókat jutalmazták:
I. korcsoport: 3.a osztály közössége
II. korcsoport:
1 helyezett: Czinkota Petra 5.a
2. helyezett: Dencsi Anna 5.a
3. helyezett: Mészáros Mirtill 5.c
A díjazottak jutalma egy Munkácsi
Mihály Múzeumi tárlatlátogatás. A
pályázat megvalósításához támogatást nyújtott a Külügyminisztérium
és a Békés Megyei Europe Direct
Iroda. Köszönjük!

VERSENYEK
„Az összedolgozás képessége az
egyik legnagyobb érték az életben.”
A Csanád Vezér Általános Iskola
tanulói közül több gyerek is rendelkezik ezzel a képességgel.
A Bolyai Matematika Csapatversenyen 10 csapattal, összesen 40 tanulóval vettünk részt. Ezt a megyei
versenyt Gyulán rendezték meg 3-8.
osztályig. A csapatok jól szerepeltek, szinte mindegyik a középmezőnyben végzett. Ebben az évben a
legjobb eredményt az 5. osztályosok
érték el: megyei 3. helyezettek lettek az induló 54 csapatból.
E tehetséges csapat tagjai: Balázs
Krisztián, Dobó Viktor, Kovalcsik
Anett, Mahler Gergő
Mindannyian az 5. b osztály tanulói.
Felkészítő tanáruk: Heszné Kiss
Anna.
A természet képekben
A Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület által hirdetett fotópályázat 12-18 év közötti kategóriájában
a közönség díjat Dobó Judit 6.a
osztályos, a zsűri különdíját Kurai
Lotti 8.a osztályos diák kapta.
A fotópályázaton részt vettek még a
következő tanulók:
- Sárkány Gabriella 8.a
- Balázs Nikolett 7.a
- Kőszegi Vivien 8.a
- Gyürki Zsanett 7.a
- Puskás Edina 8.a
Felkészítő pedagógus: Dencsiné
Sebők Andrea.

Sakk-matt
Az Orosházán rendezett
Nyílt Junior sakkversenyen előkelő helyezéseket értek el
tanulóink:
2. helyezett Kovalcsik Anett 5.b
3. helyezett Tripon Zsanett 6.a
4. helyezett Dobó Judit 6.a
A tanulókat Kovalcsikné Borombós
Edit készítette fel.
Prózamondó verseny
November 28-án Tanítók Egyesülete által rendezett országos prózamondó versenyen iskolánk 2.a osztályos tanulója, Zengő Bettina saját
kategóriájában különdíjas lett. A
színészekből, rendezőkből, drámapedagógusokból álló szakmai zsűri
értékelte a résztvevőket. A verseny
helyszíne a budapesti Fazekas Mihály Ált. Iskola és Gimnázium volt.
Zengő Bettina felkészítője Gyurikné
Vass Angéla. Gratulálunk!
Válogatott birkózónk
Versenyeredményei és tanulmányi
eredménye alapján a „MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG JÓ TANULÓJAJÓ SPORTOLÓJA 2009” címre
Almási Ferenc 7.a osztályos tanulót
pályáztatja iskolánk. 2009 szeptember óta elért eredményei:
2009.10.02-03. Kurucz Testvérek
Diák Kf. Rangsorverseny Karcag 61
kg III. hely
2009.10.10. Véniss Sándor Diák
Szf. Rangsorverseny Veszprém 42
kg III. hely
2009.10.16-17. Nk. Serdülő Szf.
Rangsorverseny Kaposvár 59 kg III.
hely
2009.10.23-24. Hegedűs Pál Serdülő Szf. Rangsorverseny Orosháza 59
kg V. hely
2009.11.06-07. Diák Kötöttfogású
Magyar Bajnokság Vasas 61 kg II.
hely
2009.11.13-14. Serdülő Kötöttfogású Magyar Bajnokság BVSC 59 kg
2009.11.27-28. Diák Szabadfogású
Magyar Bajnokság Püspökladány
61 kg III. hely
Búvár Eszter 2.b osztályos tanuló az
Orosházán megrendezett diákolimpián gyorsúszásban ezüstérmes lett.

Jurányi Ferenc, aki a 4.b osztály
tanulója, egy szlovákiai nemzetközi
birkózóversenyen a 34 kilogrammosok kategóriájában a dobogó legfelső fokára állhatott.
Teremfoci: A Diákolimpia nagykörzeti döntőjén Medgyesegyházán
első helyezést ért el a 7. és 8. osztályos fiúk csapata. Így továbbjutottak
a megyei elődöntőbe. A csapat tagjai: Fülöp Márkó, Rigó István, Sárkány Tibor, Huszka Adrián, Hack
Dávid, Szigeti János, Dorogi István
és Kovács Krisztián.
Másképp, mint mások, másként, mint máshol
Intézményünk évek óta nagy hangsúlyt fektet a gyerekek minél szélesebb körű megismerésére. Ehhez
hatékony eszközök állnak rendelkezésünkre: alsótól a felsőig különböző méréseken vesznek részt tanulóink a hatékonyabb oktató-nevelő
munka érdekében.
Óvodás koruktól nyomon követéses
vizsgálatot folytatunk a jelenleg 2.a
és 2.b osztályosokkal a DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) programcsomag alkalmazásával. A vizsgált területek (írásmozgás- koordináció, beszédhanghallás,
relációszókincs, elemi számolási
készség, tapasztalati következtetés,
tapasztalati összefüggés- megértés,
szocialitás) eredményei nagyban
segítik a pedagógusok differenciált
fejlesztő munkáját. Az első osztály
év végén mért adatok biztatóak
számunkra. Az olvasáskészség, az
írás és számolási készség területén a
vizsgálati mintához képest mindkét
osztály eredménye az országos átlag
fölött van.
A Szegedi Tudomány Egyetem
Zeneművészeti Kara végzett kísérleti jelleggel a tavalyi 2.a és 2.b osztályokban (jelenleg 3.a, 3.b osztályok)
vizsgálatot a zenei képességekre
vonatkozóan. Így a 2009/2010-es
tanévre szakértő véleménye alapján
javasoltuk a szülőknek, gyerekeknek a zeneiskolában való továbbtanulást. A zenei képességek és az
intellektuális képességek összefüggéseinek feltárására is kitért az átfogó vizsgálat, melynek eredményei
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büszkeséggel töltenek el bennünket,
hiszen a mérésben résztvevő osztályok átlagától a mi osztályaink átlaga felfelé 10%-kal tér el! (A mérésben nagyvárosi iskolák is részt vettek!)
Alsó tagozaton fokozatosan vezetjük be a kooperatív tanulásszervezést, amivel az átlagos képességű és
a tehetséges diákok is nyernek. A
gyakorlatban alkalmazni képes tudás mellett az összedolgozás képessége mai társadalmunkban elengedhetetlenül szükséges
Iskolánk a 2005/2006-os tanévben
vezette be a differenciált képességfejlesztő programot a Debreceni
Egyetem Pedagógiai Pszichológiai
Tanszéke segítségével. Minden 4.
osztályos tanulónk év végén pszichológus által végzett képességmérésen vesz részt a következő terüle-

teken:
figyelem mennyisége, minősége;
verbális, vizuális memória; figurális
lényeglátás, valamint problémamegoldó gondolkodás.
5. osztály év elején, az azonosítás
alapján- amihez a pedagógusok
véleménye is hozzájárul-, a differenciált képességfejlesztésben részesülő tanulók újabb vizsgálatban
vesznek részt az intelligenciára, a
személyiségre, a szorongásra, a
motivációra, a tanulási orientációra
vonatkozóan. Az ötödik évfolyamon
tanuló gyerekek szülei év végén
egyéni tájékoztatást kapnak Dr.
Balogh László pszichológustól, aki
a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke. A hatásvizsgálatok segítséget nyújtanak a pedagógusoknak a gyerekek egyéni fejlesztéséhez, nyomon követéséhez. A program
hatékonyságát
mutatják
diákjaink
kiváló
megyei,
valamint országos
versenyeredményei. Az
elmúlt tanévben országos
tanulmányi és
sakkversenyen 13 tanulónk került az
első 10 helyezett közé,
megyei versenyeken 61
fő.
Eredmnyünknek tekintjük
továbbá,
hogy az 5.
osztály
év
elején mért
kiváló intellektusú gyerekek száma
az 5 év alatt
26 főről 47
főre nőtt!
A differenciált program
elsősorban a

képességek fejlesztésére irányul. A
gazdagítás szervezeti kereteit a délutáni blokkok adják.
Azoknak a tanulóknak is, akik a
programba nem kerültek be- az
esélyegyenlőséget figyelembe véve, biztosítjuk a tanulás- módszertani
foglakozásokat, korrepetálási lehetőségeket.
Békés megyében rajtunk kívül csak
egy iskola működik, ahol a tanulókat a pedagógusok egyénileg nyomon követik és differenciált fejlesztő program segítségével hozzájárulnak a képességek minél szélesebb
körű kibontakozásához. Iskolánk
regisztrált Tehetségpont, a közeljövőben megkapjuk az Akkreditált
Tehetségpont címet.
Fodor Istvánné iskolaigazgató
Bojtorján: Összetartozunk

R.: Egyszer megszülettünk, ezért
majd egyszer meghalunk,
Adj hálát érte, hogy még együtt vagyunk!
Mert volt már pár utunk és sok mindent tudunk,
De legfőképpen azt, hogy összetartozunk.
1. Csak ahhoz kell most erő, hogy jó
kedvünk legyen.
Ígérem neked, ígérd meg nekem,
Hogy bármi lesz velünk, bármennyit
tévedünk,
Mindig megbocsáthatunk, mert egymásért vagyunk.
R. –
2. Te is tudod jól, hogy gyengék, törékenyek vagyunk,
A szándékunk lehet jó és mégis hibázhatunk,
Mert könnyű bántanunk egymást,
vagy önmagunk,
De nem hazudhatunk, mert egymásért
vagyunk.
3. És ha jönnek rossz idők, elbúcsúzhatunk,
De ne hidd, hogy ettől már meg is
változunk,
Mert volt már pár utunk és sok mindent tudunk,
És legfőképpen azt, hogy összetartozunk.
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