
                   
 

ÁLTALÁNOS ISKOLA Pogányban 

Amit a mi iskolánkról tudni lehet: 

A Pécsi Apáczai Nevelési Központ tagiskolájaként intézményünkben csak alsós diákokat 

fogadunk. Családias légkörben, az egyéni képességek kibontakoztatására széleskörű 

módszertani kultúrával rendelkezve, az alternatív pedagógiák elemeit is beépítjük 

mindennapjaikba. Német nemzetiségi nyelvoktató programunk heti 5 órában valósul meg. 

További 1 órában a német nemzetiség szokásait, hagyományait, remek táncoktatóval azok 

táncait tanítjuk a gyerekeknek.  

Az 1. és 2. évfolyamon a tanulási nehézségek elkerülése érdekében vagy a már kialakult 

probléma oldására órarendbe épített óraként mozgásterápia foglalkozásokon vesznek részt 

tanítványaink. Megismertetjük diákjainkat különböző önismereti, kommunikációs,  

konfliktuskezelési, stresszoldási technikákkal. Változatos projektmunkák, témahetek teszik 

színessé hétköznapjainkat. Az olvasás/írás tanítása Meixner-módszert megerősítve 

fonomimikai jelekkel történik.  Színvonalas műsorainkra már évek óta büszkék vagyunk. Négy 

éven keresztül heti rendszerességgel úszásoktatásban részesülnek tanítványaink.  

Kiemelkedő a tanítók tehetséggondozó tevékenységének minősége matematika, magyar nyelv 

és irodalom, német, ének továbbá rajz tantárgyakból. Szakköri lehetőségek: énekkar, jóga, 

kézműves, atlétika. 

Az elfogadó, biztonságot adó környezet megkülönböztetett figyelmet kap intézményünkben. 

Minden évben nagy az érdeklődés más településről bejárni kívánó tanulók szülei részéről is. A 

kis létszám, a hangulatos óravezetések, a szép környezet az ide járó tanítványaink és szüleik 

számára szimpatikussá teszi iskolánkat. A felszereltségünk, taneszköz ellátottságunk nem 

marad alul a városi iskolákéval szemben. Interaktív tábláinkon is szívesen dolgoznak 

tanítványaink.  

Mindennapjaink: A hét minden napja beszélgető-körrel indul. Iskolaotthonos rendszerben 

tanítunk, így a házi feladat készítése is itt az iskolában történik. A hagyományok ápolása 

kiemelt szerepet kap intézményünkben: családi nap, ünnepek/megemlékezések, rendezvények, 

sportversenyek, hagyományőrző- és erdei-iskolai programok, kirándulások, ausztriai nyelvi 

tábor, bringa – és barlangtúrák, városismereti séták ...  



Elnyertük a "Mentoráló intézmény", az  Örökös - ÖKO-iskola, a PTE partnerintézménye címet. 

A mozgásterápia révén országos Bázis-iskolaként működünk. 

  Amit nyújtunk: 

 pszichikus funkciók alapozása mozgásterápiával 

 kiemelt feladatnak tekintjük az alapkészségek (a tanulók beszéd, olvasási, helyesírási, 

matematikai készségeinek alapozása) kialakítását, erősítését, folyamatos egyéni 

fejlesztéssel 

 az önálló ismeretszerzés alapjainak megteremtése 

 órai differenciálások mellett, kiscsoportos fejlesztést, projektoktatás 

 színvonalas, korszerű oktatás, tehetséggondozás, széles körű ismeretszerzés 

 szeretetteljes családias légkör, személyes törődés, odafigyelés 

 nemzeti, nemzetiségi értékek ápolása 

A helyi önkormányzat, a Pogányért Alapítvány, Pogányi Picinkék Alapítvány, Német 

Egyesület, Német Önkormányzat, a szülők feltétel nélkül támogatják az iskola programjait, 

hozzájárulnak működésünk zavartalanságának biztosításához. Tanítványainkkal mindezt a 

település hagyományőrző rendezvényein való szereplésekkel próbáljuk viszonozni. 

 tanítók: Bányánszki Barbara, Fogas Lili, Gosztolya József, Horváth Edit, Kovács-Werczel 

Karolina, Mecseki Mariann, Schweitzerné Gerst Rita,  Patói Pálma 

hitoktatók: Nagy Zoltán, Nemesné Szauer Ilona, Légrádiné Eichamer Mária 

 

intézményegység-vezető:  Szélig Terézia        

 

        Szeretettel várjuk az iskolaválasztás előtt álló kedves szülőket, gyerekeket! 

További információk: educentrum.hu/pogány ill. az iskola vezetőjétől kérhető 

tel.: 72-425-464 vagy  +36-30-8313283 

e-mail: pogany@educentrum.hu 

web: www. educentrum.hu/pogany 

 


