ÁLTA
ALÁNOS ISKOLA POGÁ
ÁNYBAN

A megújult Pécsi Apácz
zai Csere Já
ános Általánoos Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alaapfokú Művé
észeti Iskola
tag
giskolájakén
nt intézményyünkben csa
ak alsós diákokat fogaduunk.

Am
mit a mi isko
olánkról tud
dni lehet:
- német
n
nemz
zetiségi nyellvoktató pro
ogram heti 5 órában, további
t
1 órában a ném
met nemzetis
ség szokása
ait,
hag
gyományait,, remek tánc
coktatóval az
zok táncait tanítjuk a gyerekeknek,
- az
a olvasás/írrás tanítása Meixner - módszert
m
me
egerősítve fonomimikai
f
jelekkel törrténik,
- egyéni
e
képessségek kibon
ntakoztatása
a széleskörűű módszerta
ani gazdagsággal,
- szeretettelj
s
jes családiass légkörben személyes törődés, od
dafigyelés, elfogadó,
e
biiztonságot adó
a
környez
zet
kie
emelt szerep
pet kap inté
ézményünkbe
en,
- különböző
k
ön
nismereti, kommunikáci
k
ós, konflikttuskezelési, stresszoldá
ási technikákkkal ismerte
etjük meg tat
níttványainkat,
- az
a 1. és 2. ossztályban a tanulási
t
nehé
ézségek elke
erülése érde
ekében vagy
y a már kialaakult problém
ma oldására
óra
arendbe építtett óraként mozgáster
rápia foglalkkozásokon ve
esznek részt
t tanítványaaink,
- Montessori
M
p
pedagógia elemeit alkalm
mazva, válto zatos projektmunkák, témahetek teeszik színes
ssé hétköznap
pjainkat.

IS
SKOLANYIT
TOGATÓ GY
YEREKEKNE
EK

IDŐPONT
T
2019.01.29. 16:30
0-17:00
2019.02.19. 16:30
0-17:00

TÉM
MA
Játékos ké
épességfejle
esztés: mond
dókák, logikaai gondolkod
dás,
testséma ffejlesztés
Játékos ké
épességfejle
esztés: irány
yok, figyelem
m - és emlék
kezet
fejlesztés

NYÍLT
T NAP SZÜL
LŐKNEK
IDŐP
PONT: 2019
9.02.12.
7:45 - 8:0
00

TE
EVÉKENYSÉ
ÉG
Iskoláb
ban folyó ped
dagógiai
tevéke
enység bemu
utatása
2. oszttály magyar nyelv
n
és
irodalom
1. osztál y nemzetisé
égi német
nyelv
moozgásfejlesz
ztés

PE
EDAGÓGUS
Szzélig Terézia
a

TE
EVÉKENYSÉ
ÉG
Iskoláb
ban folyó ped
dagógiai
tevéke
enység bemu
utatása
1. osztályy magyar nye
elv és irodalom

PE
EDAGÓGUS
Szzélig Terézia
a

8:00 - 8:4
45

2. os ztály matem
matika

dr. Feldmaann - Németth Krisztina

9:00 - 9:4
45

1. oszztály matem
matika

Szzélig Terézia
a

8:00 - 8:4
45
8:00 - 8:4
45
9:00-9:45
5

IDŐP
PONT: 2019
9.03.06.
7:45 - 8:0
00
8:00 - 8:4
45

Fogas Lili
M
Müller Dóra
PPatói Pálma

PPatói Pálma

Lelk
kesen készü
ülünk és öröm
mmel várunkk minden érrdeklődő nagycsoportosst és szüle
eiket!
Tovább
bi információ
ók: educentrum.hu/pogáány ill. az isk
kola vezetőjétől Szélig T
Teréziától kérhető
k
teleffon: 72-425
5-464
e-mail: poogany@educentrum.hu
web: www. educentrum
m.hu/pogany

