ALÁNOS ISKOLA
A Pogányb
ban
ÁLTA
Amit a mi iskolán
nkról tudni lehet:
A Pécsii Apáczai Nevelési
N
Központ
K
tagiiskolájakén
nt intézmén
nyünkben ccsak alsós diákokat
fogadunnk. Családdias légkörrben, az eegyéni kép
pességek kibontakozt
k
tatására széleskörű
módszertani kultúúrával rendelkezve, az alternaatív pedag
gógiák elem
meit is beépítjük
b
mindennnapjaikba. Német nem
mzetiségi nyyelvoktató programunk
p
k heti 5 órrában valóssul meg.
További 1 órában a német nemzetiség
n
szokásait, hagyomány
yait, remek táncoktatóv
val azok
táncait ttanítjuk a gyyerekeknek.
Az 1. éés 2. évfolyyamon a taanulási nehéézségek elk
kerülése érd
dekében vaagy a már kialakult
k
problém
ma oldásáraa órarendbe épített óraaként mozg
gásterápia foglalkozáso
f
okon veszn
nek részt
tanítvánnyaink. Megismertetj
M
ük diákjaiinkat külö
önböző ön
nismereti,
kommun
nikációs,
konflikttuskezelési, stresszoldáási technikáákkal. A Montessori
M
pedagógia
p
eelemeit alkaalmazva,
változattos projekttmunkák, témahetek teszik szín
nessé hétkö
öznapjainkaat. Az olvasás/írás
tanításaa Meixner--módszert megerősítvve fonomim
mikai jelek
kkel történnik.
Szín
nvonalas
műsoraiinkra már évek óta büsszkék vagyuunk. Négy éven
é
keresztül heti renddszerességg
gel úszás
oktatásbban részeesülnek taanítványainkk. Tovább
bá testnev
velés óraa keretébeen heti
rendszerességgel magyar
m
nééptáncokat is oktatun
nk. Igény szerint a Berze-Nagy
y János
Művészzeti Iskola néptáncot oktató peddagógusa irányításáva
i
al du.- i iddőkeretben további
néptáncc órák igényyelhetők.
Kiemelkkedő a taníttók tehetség
ggondozó teevékenységéének minősége matemaatika, magy
yar nyelv
és irodaalom, némett, ének továb
bbá rajz tanntárgyakbóll.
Az elfoggadó, biztonnságot adó környezet
k
m
megkülönbö
öztetett figyelmet kap inntézményün
nkben.
Mindenn évben naggy az érdekllődés más ttelepülésről bejárni kív
vánó tanulókk szülei résszéről is.
A kis llétszám, a hangulatos óravezetéssek, a szép
p környezet az ide járró tanítvány
yaink és
szüleik számára szzimpatikussá teszi iskoolánkat. A felszereltség
f
günk, tanesszköz ellátottságunk
v
iskoláákéval szem
mben. Két taantermünk interaktív
i
tááblával is feelszerelt.
nem maarad alul a városi
Minden
nnapjaink: A hét min
nden napja beszélgető--körrel indu
ul. Iskolaottthonos rend
dszerben
tanítunkk, így a házii feladat késszítése is ittt az iskolábaan történik.

Az arra igényt tartó szülők és diákok részére zeneiskolai képzésre is van lehetőség a helyben
működő Dallam zeneiskola keretében. A hagyományok ápolása kiemelt szerepet kap
intézményünkben: családi nap, ünnepek/megemlékezések, rendezvények, sportversenyek,
hagyományőrző- és erdei-iskolai programok, kirándulások ...
Elnyertük a "Mentoráló intézmény", az 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, Német Egyesület, Német Önkormányzat
feltétel

nélkül

támogatják

az

iskola

programjait,

hozzájárulnak

működésünk

zavartalanságának biztosításához. Tanítványainkkal mindezt a település hagyományőrző
rendezvényein való szereplésekkel próbáljuk viszonozni.
tanítók: dr. Feldmanné-Németh Krisztina, Fogas Lili, Gosztolya József, Juhászné Koltai
Zsuzsanna, Kovács-Werczel Karolina, Lőrinczi Andrea, Müller Dóra, Nemes Tamás, Patói
Pálma
hitoktatók: Ócsai Zoltán, Nemesné Szauer Ilona
tagintézmény-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
e-mail: pogany@educentrum.hu
web: www. educentrum.hu/pogany

