Kezdődik az iskola
Zenei osztály – 2018/19 tanév
Iskolánkban 12 évfolyamon (6+6) zajlik az oktató-nevelő
munka. Tanulóink a nálunk töltött 12 év alatt eljuthatnak az
érettségiig. Gyermekközpontú, családias légkörű intézmény
vagyunk. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolánkban eltöltött
évek alatt tanulóink sokoldalú, színes, kiegyensúlyozott
személyiségekké váljanak.
Amióta középiskolánk van, az általános iskola 1-6.
évfolyamán csak egy ének-zene tagozatos osztályt
indítunk a székhelyen: a Bartók Béla út 141. sz.
épületben. Alsó tagozaton „nagyfelmenő” rendszerben 1-4.
osztályig tanítja a gyerekeket a tanító páros. Napközis
csoportjaink megőrzik az osztálykeretet, saját termükben
maradnak délután.
„ A gyermekek olyanok, mint a tükör. Ha szeretettel veszik őket körül, ők is szeretetet sugároznak.
Ha azonban a szeretet hiányzik, semmit sem tudnak visszaadni.”
(Anthony de Mello)
Az 1. osztályban Meixner-módszerrel tanítjuk meg olvasni a gyerekeket. A módszer sok időt szán egy
betű tanítására, mivel az olvasni tudásnak be kell érnie, és olvasni egy életre tanulunk. A 15 perces tanítási
egységeket (beszédfejlesztés, olvasás, írás) drámajátékokkal tagoljuk, ez megkönnyíti az óvodából érkező
kicsiknek a beilleszkedést az iskola rendjébe.
A drámajáték az alsó tagozat további évfolyamaiban is fontos eleme marad tanítási módszereinknek,
mellyel szeretnénk megőrizni a gyermekek alapvető kíváncsiságát.
A mindennapos zenélésnek rendkívül fontos szerepe van a gyermekek személyiségének formálásában.
A zenét tanuló gyerekek kreatívak, fogékonyak más művészetekre is, igazi színes egyéniségek. Zenei
hallásuk fejlődésével párhuzamosan anyanyelvi, idegen nyelvi készségeik is javulnak. Zenei
gondolkodásmódjuk kialakulása hatással van a más tantárgyaknál is fontos logikus gondolkodásra, gyors
problémamegoldásra, tartós figyelmük fejlesztésére.
Iskolánk zenei osztályai emelt szintű ének-zenei képzést nyújtanak az általános iskola első hat
évében. Ez a hagyományos, kodályi elvekre épülő oktatás heti öt óra ének-zene órát jelent az énekkari
foglalkozással együtt.
A kóruséneklés folytatására a gimnáziumi évek alatt is van lehetőség.
Tanulóink hangszeres tanulmányaikat a Weiner Leó Zeneiskola kihelyezett tanárainál kezdhetik el
zongora, hegedű és furulya hangszereken.
A délutáni programok szervezésénél arra törekszünk, hogy a gyerekek számára hasznos,
személyiségüket pozitív irányba formáló, ugyanakkor szórakoztató időtöltést kínáljunk. Elfoglaltságaink
között megtalálhatóak a hagyományokhoz, ünnepekhez kötődő játszóházak, színházlátogatások,
kirándulások. Minden évben megyünk erdei iskolába, ahol a gyerekek természetes környezetükben
tanulmányozhatják a növények és állatok életét, sok időt tölthetnek a szabad levegőn, és megismerhetik
Magyarország egy-egy szép táját. Részt vehetnek a gyerekek játékos sportfoglalkozásokon is.
A szülőkkel jó kapcsolatot alakítunk ki, mert igazán jó eredményt csak együtt dolgozva érhetünk el.
Szabadidős programjainkba bevonjuk őket, közös kirándulásokat szervezünk. Alapítványi bálunkra is
szeretettel várunk minden szülőt.

Nyílt órák:

Iskolakóstoló foglalkozások:

2017. november 14. (kedd) 8-9 óráig és 9-10 óráig
2018. január 16. (kedd) 8-9 óráig és 9-10 óráig

2017. november 14. (kedd) 16-17 óráig
2018. január 27. (szombat) 10-12 óráig

Minden érdeklődő leendő iskolást és szülőt szeretettel várunk!
Tóth Rozália (osztályfőnök) és Bálint Márta tanító

