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A Pécsi Appáczai Nevvelési Közp
pont tagiskkolájaként intézmény
yünkben cssak alsós diákokat
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Családias léggkörben, azz egyéni kéépességek kibontakozta
k
atására széleeskörű mód
dszertani
kultúrával
k
reendelkezve, az alternaatív pedagóógiák elemeeit is beépítj
tjük mindeennapjaikbaa. Német
nyelvoktattó programu
nemzetiségi
n
unk heti 5 órában valósul meg. További 1 órában a német
nemzetiség
n
sszokásait, hagyománya
h
ait, remek tááncoktatóvaal azok táncait tanítjuk a gyerekek
knek.
Az
A 1. és 2. éévfolyamonn a tanulási nehézségek
n
k elkerülése érdekében vagy a márr kialakult probléma
p
oldására
o
óraarendbe épíített órakén
nt mozgásteerápia foglaalkozásokon
n vesznek rrészt tanítványaink.
konfliktusk
Megismertet
M
tjük diákjaainkat különböző önnismereti,
kommunikációs,
kezelési,
stresszoldási
s
i technikáákkal. A Montessoori pedagó
ógia elem
meit alkalm
mazva, vááltozatos
projektmunk
p
kák, témaheetek teszik színessé hhétköznapjaainkat. Az olvasás/írás
o
s tanítása MeixnerM
módszert
m
m
megerősítve fonomimik
kai jelekkell történik. Színvonalaas műsorainnkra már évek
é
óta
büszkék
b
vaagyunk. Néégy éven keresztül
k
heeti rendszeerességgel úszás oktaatásban részzesülnek
taanítványainnk. Továbbáá testneveléés óra kereetében heti rendszerességgel maggyar néptán
ncokat is
oktatunk.
o
Iggény szerinnt a Berze--Nagy Jánoos Művészzeti Iskola néptáncot oktató ped
dagógusa
irrányításávaal du.- i időkkeretben tov
vábbi néptánnc órák igén
nyelhetők.
Kiemelkedő
K
ő a tanítók tehetséggon
t
ndozó tevékkenységének
k minősége matematikka, magyar nyelv és
irrodalom, néémet, ének továbbá
t
rajzz tantárgyakkból.
Az
A elfogadóó, biztonságoot adó körn
nyezet megkkülönbözteteett figyelmeet kap intézm
ményünkbeen.
Minden
M
évben nagy az érdeklődés más telepüülésről bejárrni kívánó tanulók szüllei részéről is. A kis
léétszám, a hhangulatos óravezetések
ó
k, a szép köörnyezet az ide járó tan
nítványainkk és szüleik számára
szimpatikuss
s
sá teszi iskkolánkat. A felszereltsségünk, tan
neszköz elláátottságunk nem maraad alul a
városi
v
iskoláákéval szem
mben. Két taantermünk innteraktív tááblával is felszerelt.
Mindennap
M
pjaink: A hét minden napja beeszélgető-k
körrel indull. Iskolaotth
thonos rend
dszerben
taanítunk, ígyy a házi felaadat készítésse is itt az isskolában történik.
Az
A arra igénnyt tartó szzülők és diiákok részéére zeneisko
olai képzésrre is van leehetőség a helyben
működő
m
D
Dallam zenneiskola keeretében. A hagyom
mányok ápo
olása kiem
melt szerep
pet kap
in
ntézményünnkben: csaaládi nap, ünnepek/m
megemlékezzések, rend
dezvények,
sportveersenyek,
hagyományő
h
őrző- és erddei-iskolai programok,
p
témahetek,, projektmunkák, kiránndulások ...
Elnyertük
E
a "Mentorálóó intézmény
y", az ÖKO
O-iskola, a PTE
P partneriintézményee 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, órai differenciálással,
folyamatos egyéni fejlesztéssel
 az önálló ismeretszerzés alapjainak megteremtése
 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, Gosztolya József, Juhászné Koltai Zsuzsanna,
Kovács-Werczel Karolina, Lőrinczi Andrea, Ludván Zsolt, Müller Dóra, Nemes Tamás, Patói
Pálma
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

