A mi iskolánk…
Iskolánk pedagógusainak fő célkitűzése, hogy tanulóink
egészséges, boldog életet éljenek. Mindezt oly módon, hogy
a boldog gyermekkor biztosítása mellett családias
környezetben szerezhessék meg azokat az ismereteket és
képességeket, amelyekre a későbbi életükben építhetnek
majd. Elkötelezett pedagógusaink hitvallását a szülők belénk
vetett bizalma alapozta meg.

BGC Angol napközi – 1.a
Iskolánkban 2017. szeptemberétől egy Magyarországon
egyedülálló Európai Nyelvi Díj-jal kitüntetett angol nyelvi
programot vezettünk be felmenő rendszerben. A BGC
kétnyelvű osztályába jelentkező gyerekek a 2018/2019–es
tanévtől a délelőtt folyamán a nemzeti Kerettanterv alapján
tanulnak, míg a napközit a Boys & Girls Clubs of Hungary
(BGC) angol anyanyelvi tanárai vezetik. A BGC Hungary
Európában egyedüliként kapta meg a jogot, hogy az amerikai
Boys & Girls Clubs of America nonprofit szervezettel
együttműködve testvérklubokat hozzon létre, és az ő általuk
kidolgozott téma és kor specifikus programokat használja.
A sikeres nyelvelsajátítás céljából a BGC angol-magyar
kétnyelvű osztályban 13.00 – 17.00 óra között angol nyelvi
közeget hozunk létre. A magyar napközis tanító
együttműködésével anyanyelvi angol tanár irányítja a
délutáni programokat. A délutánoknak egy téma specifikus
foglalkozás – sport, art, dráma, interaktív tábla, egészséges
életmód, tudományok, zene, stb. – is a program részét képezi.
A program egyedisége, hogy a gyerekek stressz mentes
környezetben, házi feladat és teszt írás nélkül sajátítják el az
angol nyelvet egyéni képességeik ütemében.
Szülői tájékoztatók
16:00-17:00
2019. január 29. 15.30-16.00
16:00-17:00
2019. február 25.15.30-16.00
16:00-17:00
Szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek: 2019.
január 9. 17:00 óra.

Az alsó tagozaton nagyfelmenő rendszerben, első osztálytól
negyedik osztályig tanítják tanítóink a gyerekeket.
Elsődleges feladatunknak tekintjük az alapkészségek
fejlesztését. A tanítók játékos módszerekkel igyekeznek
megszerettetni a tanulást. Ebben nagy szerepe van a korszerű
interaktív táblával felszerelt osztálytermi környezetnek.
Építve a Szemerés hagyományainkra kiemelt oktatási
területünk: az angol nyelv, a sport és a természettudományos
tárgyak.

2018/2019. tanév

BGC Nyílt délutánok

2018. november 14. 15.30-16.00

A programról bővebben a www.bgchungary.org oldalon
olvashatnak.
Emelt szintű angol – 1.b
Ebben az osztályban heti 4 órában tanulják majd a gyerekek
az angolt. Jól felszerelt tantermeinkben interaktív tábla
segítségével még élvezetesebb és élményszerűbb a nyelv
tanulása. A kicsik sok-sok verssel, mondókával és dallal
ismerkednek majd meg és sajátítják el a mindennapi élet
alapszókincsét.
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A 2018/2019-es tanévben két osztályba várjuk a leendő
elsősöket. Az ovisokkal és szüleikkel való ismerkedéshez
Ovisulit és Szülők Akadémiáját szervezünk
Ovisuli és Szülők Akadémiája időpontjai
Időpont
November 19.
hétfő 16.30

Téma szülőknek
Óvodából az iskolába.
Az önállóság lépései.
Hogyan segítsük gyermekeinket?

December 17.
hétfő 16.30
Január14.
hétfő 16.30
Február 11.
hétfő 16.30
Március 18.
hétfő 16.30
Április 8.
Hétfő 16.30

NEVELÉSI tanácsok a
hétköznapokra.
Iskolába készülünk. Hogyan
válasszunk iskolát, tanítót?
Hazudik vagy fantáziál a
gyermekem? Hol a határ?
Kommunikáció a gyermekkel,
pedagógussal
Sikeres iskola kezdés, a tanulás
segítése

Gyerekeknek
Ovisuli
Jelentkezés a
helyszínen
Ovisuli
Ovisuli
Ovisuli
Ovisuli
Ovisuli

Nyílt napok időpontjai: 2019. január 23. 8:00-10:00
február 20. 8:00-10:00
március 27. 8:00-10:00
Készítette: Bóczi Zsuzsanna
intézményvezető-helyettes
Tel.: 872- 7804

