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§c§s$xs*§egx - S UtffÁ R-Ó a Kazinczyb an
ntézmén;ünk, a felsőzsolcai Ka-
ztnczy Ferenc Református ÁItaIá-

nos Iskola immáron nyolc éve vár-

ia minden augusztusban a leendő elsőse-

inket a háromnapos SulivárÓ rendezvé-
nyúnkre. Pedagógusaink sok éves tapasz-

talatára, a sziiliók és diákok vtsszajelzései-
re alapozva született az őt)et, hogy szük-

ség van egy olyan táborta, amely segíti kis
tanulóinkat élményekkel gazáagodva, po-
zltivan megélrri azt az átmenetet, amely az

amikor új osztáIyársakkal, tanítókkal, egy

teljesen llj kőrnyezettel, talákoznak. Tá,
borunk éppen ezeknek a nehézségeknek

a kiküszöbölésére jött létre. Számos píog-
rammal készülünk, így, amikor megérkez-
nek az első tanítási napon már ismeitk az

épületet, ahol otthonosan mozognak, is-

merós tanító nénik és bácsik, tanátokvát-
ják, és jobban esik egy biztatő mosoly is

egy felsőbb évestől, aki már nevén szó-
lltja őket. Természetesen ezeknek a na-

Szárnos programmal
készülünk, így, amikor
megérkeznek az első tanílási
napon már ismerik az
épüietet, anol olthonosan
mozognak, lsmerő_s laníio
nenik es bacsik, tanárok
váqak., és,lobban esik egy
bíztató mosoly is egy felsőbb
evestől, aki már nevén
5ZólíUa őket

tesztül keteshettéi< nreg lsten üzcnetét.

Iskolánk mindennapi hitéletének mcg-
nr,ilr-ánulásai észrer.étlenű1 r-álnak 1eikük

részél-é. Délutánonként számos kézmű-
ves pf()gfrrm, sportjáték és éneli tanu

1ás l-árja a g,vetekeket. Lehetóségük nrrí

ük kicsit jobban megismetni eg,vmást, hi-
szen iskolánkba számtls körnvezíí telepü-

1ésról étkeznek gvetekek. Iskolatársaik se-

gítenck eLigazoclni az épületek útr,-csztói

ben, egvütt tanulják a kijzös imádságokat,

bátorítják óket, elmesélik tapasztalataikat.

Az elsó iskolai napon ígv már batátként

üdl-ozlik eglmást. A tábort eg,v közös tá-

bottűzzel, szalonnasütéssel zárjuk, ahclr,á

mindig szefetcttel r.átjuk a szülíjket is,
Sir-ák Szabó Erika

Hrsszük, hogy a palyazari
forrásbol megvalósull
tevékenységek,
módszerta n ok, fe_1 l esziések
LaníVanyaink.1avára
válnak, es hozzásegíltk
őkel ahhoz, noqy korszerű
és használható tudással
rendelkezzenek ,

rnind az alsri, mind a felsij tagozatban nép

szerűek. Az alst'l tagozatos gvermekek kö

tében kedl.elt tcr,ékenvség a tánc. A NE
PEK TltNCA módszertan kifejezetten l

magJlar és az európai népek táncainak él

kultúráiának mcgismetéséte írcidott, érték

mentó és értékteremtíl szándékkal. A le1

ki egészség feilesztésének kir.áló eszköze l

múr.észetterápia. Az alsil és a felsíí tagoza

e§as§{*§*-f,te$sry#r - Amikor a diák ószrevétlenűl tanlll,,,

óvodából az iskolába kerúléssel jár. Nem
kónnyű ez az időszak a gyerekeknek és

szr].,lóknek sem. Sokféleképpen éljük meg
a váItozásokat. Bát lelkesen és örömmel
jönnek iskolába, azétt megilletódnek,

,,,a\.agJ. infotmális és nem formáLis ta

nulási lehetóségek a Níiskolc Diósgvóri Re

ftltmátus Általános Iskola és Ór,odában

.[elentós, 72,6 N,I Ft eutilpai uniós pálr,á-

zati támclgatásban tészesültúnk, hogv pe

clagílgiai, szakmai mtjdszertanunkat meg

ú j ítsuk, és ezáltal 1rozzás egítsük tanít\-án\.x

inkat ahhoz, hogy az ismeretek elsajátításá

nak új színtereit is kiptóbálhassák játéko-

san, de mincleközben észrcl,étlenül tanulva,

gl.araprldl-a tudásban, élménr ekbcn,
Az F,F()P 3.3.1 11 2017-00046 

^zono-
sítószámír páIvázat keretében nevelijtestü

1etünk az el(lző ér. elején nagv lclkesedés

se] kezdett neki a módszertanok kiclolgo-

zásához. A problémamegoldó gondolko-
dás és a kreatír. készségek íejlesztése ér

dekében, kihasznáLr,,a az isktlla területén

lér.ó régi ópület adottságait, SZABADU-
LO SZOBÁT ahlítottunk ki, melv l.álttlz

tathatci felaclatsclttlkkal, izgalclmmal teli él

poknak fontos része a hitélet. Alexa Gá-
bot iskolalelkészünk vezetésével a regge-

E aLítatokat egy-egy bibli al, téll:'a feldolgo-
zása kővei iátékos {otn'ában, sok ének-
léssel. Idén a Tékozlő fiú történetén ke-

ménvt ielent mindcn szabadulni r,ágl,ó 1á

togatójának. A NL\NUÁLIS ÉS DIGITÁ-
],TS E SZKÖZÖKKEL TÁNiOC;ATOTT
rÁSnlÁrEK -ó.l.r.rtan sokrétű prob
léma-me5;olclási lehetóséget kínál alsós és

felsíís tanínánvainknak. Igazán nagv siker

ként ólik meg tanítl,ánvaink a VIRTUALIS
rÁnSrSlÁrEI{ foglalkozásokat, ahol az

üzleti élet, pénzügl.r világ és eg),éb, csak a

lirtuáLis tétben elérhetli ter..ékenvségeken

kcresztül ismetkednek és oldanak meg fel

metülij problémákat, hely2g16|g1, Á g_,u"-

kotlati tel-ékenvségeket kedr.elók pedig a

NIEST]IRSÉGEK (-ÍNIERE ner.et l-jselő

kteatír. alkotómúheh,ben ter.élienvkedhet

tek.

Á lclkj és fizikai cgészség iejlesztése ki
emelt hclvet íoglal el intézménrünk pcclagíl

giai programjában, de a pályázat keretéberr is

kiclolgoztunk 5 móclszertant. 'A. SZÍXriÁZ
AZ F,LET l dtámapedagógiai ftlglalkozások
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Az informá]ls tanr-rlást célzó ter-ékenl.sé-
gek is nagton kcc]r,e]tek tanítr ánr.aink kij-
rében. Ezek a rltódszcrtlnok cgr részr l.,,_
hramatoSan, tl-tásrészt projekt -jelleggel r.an-
nak jelen iskolai é]etiinkben. Fclll-amatosan,
szakkörszerűen rrrűkijclik a LEGq NItrGA
LEGO szakkör, az IDTIGEII- NYlil-\/]
OLVASOKÖR, az EL A Ir()TÓl kreadr.
méc'liaműhe l1., raiamint az ELŐTTL]NK
AZ ELET! - gazda, gazdasszony kör. Pro-
jekt jelleggel épült be oktató-ner,r]ij mun-
kánkba a TERNIÉSZETTLTDOMÁ-
NYOS TÁB ()R, \Y \RJ \NC;( )l. T.!BoR, 7PRÓBÁ, OLIMPIÁI ;ÁrÉrorA REFIBj]N, r-,alamint a VÁRoSISME-
RETI \ETELKEDŐ

osztás színtefei a műhelymunkák és inter-
clíjaclás sorozatrlk r.oltak, me]rlek le-

hetőséget tefemtettek valamennyi pedagó
gus számára a kidolgozrltt módszettanok

tos gyetmekek számára biztosít rerápiás le-
hetőséget a kidolgozot, r,.,tŰVeSZer"ri-
RAP]AS ESZKOZÖK BEVEZETESE A
:*rlrlsÉcneJ lnszres CÉÍÁ-
tsOL módszertan es ez al,apján-.g.,nlÁo-
lo fog)alkozás.

ereclménreiró1, megismerték ttlr-ábbi terr.e
inket, r.alamint tuc]omán\,os magt arázatrlt
is lraptak az informáüs és nem formális ta-
nrrlás elíjnr.eiríjl.

A pá| .1,ázat 201 9. oktcibe t 37 i zátása e]őtt
még vannak feiaclataink: mííhclr.munka
.zervczésc. ereclntcnr cSség mercs., , al,
|runl trg\ zár,', kt,nlcrcncia mcqs;/cr\ ezcSe
és lebonl.olítása.

,,N{clndd el és elfelejtem, mutasc] meg és
tneÉ1eg\.zem, engedd, hogr. csináljan és
mCgért em l", Cr,n [Lrc.|,,r,

Nag1. Áttila, igazgató

aktív

A pálvázat keretében kilzel 12 Xf Ft ér-
tékbe n szereztiik be a tevékenvségek meg-
r-alósításáhrlz szükséges 1,,"g,.o-á,.,.o, i,
digiráIi, e:zki,,,,',k.r. r.tl.trltinr _{,5 \l Fr cr,iiP* szakmai anragrlkat. ,Ez nagl-mét-
tékben 

1e9ítele, és segíti jclenleg is a, igé
nves, minóségi megr-alri sítzist. Á i.,aarm.g-

megismerésére, a tanulóknak pedrg meg-
könnl.ítették az ótcleklóclésrU.r. l.gi.r.libi
megfeleló tan<';rán kír,üLi foglalkclzás(ok)
kir,álasztását. A peclagógusok lclkószítéséi
ket.,t,rrábbkepzós |5 scgitctte. \ 2l llq má
; trsabr rt mcgrentlczcl r 1.on |ql.na1^ r(:szl \.e_
l,őt tájékoztatást lraptak a páIváz,at aktuális

§l-s:*c.gv*§r*s - Ev angelizáciő Tiszaulvárosban 
^l ,,fu4eryetek el tehát,

tegyetek tanítvannya
,minden népet. . ''

(\At 28,l9)

Az evangeliz ácló fő álltlmásai az a]ábl>i
ak voltak;

t\z,ét jőttJózus, hogt megmentsen
I{ettiís keresés
Találkozás

,,tVa lett üclr,össége ennek a háznak.''
Á hír-ek és az étdeklíjdÉík minc.l a négv na-

pon megtÖitÖtték a l.átosi templo-or. \'._
lamenn-,.icn szemlé]etes képet iaphattak a
hitre jutás fol1.amatáról. Áhhc,r,'hog,- .,
Isteni keg,velemben részesülhessünk,' mjn
denképp sziikséges az eg],énnek az érclek-
lóclóse, az igére figvelése. Nelriink js 

,.te1kell másznunk a r,.ac'lfügefáta''. iogékixlr -
nak ke]l iennünk az ige hallására, s a'z be frl-
grdrr r áho7n51 |lrlz 3 

^1 
r:lcrünkbc i. l .1

kész út katizmatikus személr,i_séqe, élctrtl
teü szal.ai minclennapi életűnkben is útnlu
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tiszaújr.árosi re lclrmátus g}-ü-
lekezet régr meghívásárnak e]e-

tér.e Végh Tamás 1elkipász-
tot glülekezetrinkbe látogatott szeptem-
ber k, z.:.cr-l. -\ Fasori teformátus temp-
lom r-, : ._Llpásztora nyugalomba vonulá-
sa ota Ls :-_::.. ijlctctlen hittel és oc]aac]ássa]
hitcleu az er-angéliumot. Á N[egmentó kö-
zc] :,i',:.:, ; :. ;l_. r,r,tgc]i.z:icir', s{,roztrán

négl.napon át kerülhettünk általa ktjzelebb
Istenhez, melvnek elsóí napján, 

"urá.,ln|istentiszte]et keretében íj hirc]ette 
^, igei,

majd a kör.etkezó napokon 
"r.nr.g.LrajO.lormában az öújmhírt. Lukács *r"*Urr"-

ml llapián lákcus tőrrcnetcn k...rr,r-lt l.-
hettünk tanúi Isten kegt.elmének. a r.ám-
Szccl,'i hir re jurásána k.


