Rohamosan változó világunkban új kihívásokkal kell szembenéznünk, ezért igyekszünk
iskolánk arculatán bővíteni.
A 2017/18-as tanévtől a MEGÚJULÁST három pillérre építjük, illetve megerősítjük:
I.
II.
III.

MOZGÁS, SPORT
HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, BŐVÍTÉSE
NYELVI FEJLESZTÉS

„Ha nem repülhetsz, fuss! Ha nem futhatsz, menj!
Ha nem mehetsz, csússz! De bárhogy is legyen: mozogj!”
MOZGÁS, SPORT
A szeptember 18-án átadott ZICHY CSARNOK új fejezetet nyitott nemcsak diákjaink, hanem
az egész faluközösség számára. A sport, a kultúra és a közösségépítés együtt kapott helyet e
csodálatos létesítményben.
A hely, a rengeteg sporteszköz és az akarat elérhetővé teszik számunkra a DÁKOLIMPIAI
nevezéseket, az országos sport versenyzést. Ősszel az atlétikában, tavasszal pedig a
labdajátékokban való indulást céloztuk meg.
Október 1-től elindul a helyi Önkormányzat jóvoltából csodálatosan felújított fejlesztő
teremben a MOZGÁSTERÁPIA a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására, amit óvodás
kortól, több korcsoportban végzünk.

„ A tanulás öröm is lehet” Ezt a mondatot választottuk mozgásterápiánk mottójául. Ez
egy olyan módszer, amely a benne résztvevő gyermeknek izgalmas játéklehetőséget nyújt.
Mondókázás, Ayres, Delacató és relaxációs gyakorlatokból állítjuk össze a foglalkozásokat,
ahol játékos formában, sokféle eszközzel észrevétlenül sajátítják el a tanuláshoz szükséges
készségeket, képességeket. Számos tevékenységet, örömet okozó játékfolyamatot ajánlunk a
gyermekek számára.
Pályázati múltra tekint vissza a TE IS program bőséges eszközállománnyal, melyet a DÖK
(Diákönkormányzat) felkarolásában újra életre keltünk. Hagyománnyá tesszük az
ÖRÖMTORNA foglalkozásokat is.

„A hagyomány arravaló, hogy visszavezesse az embert
önmagához!”
HAGYOMÁNYÁPOLÁS
A NÉPTÁNC órákat a mindennapos testnevelésbe illesztettük, délelőtti órakeretben.
A változatlan törekvésünk a partnerközpontúságra épített hagyományápolás. Régi-új
partnerünk az ÓVODA és az ÖNKÖRMÁNYZAT, melyekkel községi szinten is
tervezzük a közös projektnapokat,-heteket./ Márton nap, Advent, Farsang/

„Egy nyelv elindít az élet folyosóján. Két nyelv kinyit
minden ajtót utad során”
NYELVI FEJLESZTÉS
Játékos keretben elindítjuk az óvodában az angol foglalkozásokat.
Szakköri keretben az alsó tagozaton az angol nyelvet, a felső tagozaton a német
nyelvet tanulják diákjaink.
Szakmai fejlesztési terveink közt szerepel, hogy felmenő rendszerben 1-8. osztályig
lehetőséget biztosítsunk két nyelv tanulására: angol és német

Alapfeladataink közt szerepel a beiskolázási program megújítása e három területen.
Ennek érdekében megalakult a BEISKOLÁZÁSI MUNKACSOPORT, melynek tagjai
komoly szakmai felkészültséggel dolgoznak e feladat teljesítésén.

Minden törekvésünket támogat a helyi ÖNKORMÁNYZAT.
KÖSZÖNJÜK!!!

