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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne….” Tamási Áron
Hosszú évek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Cseperedő Óvoda nevelőivel.
Figyeljük, segítjük egymást az oktató-nevelő munkánkban. Számítunk, részt veszünk intézményeink rendezvényein, ünnepein.
Így a hozzánk beíratott kisdiákok már ismerősként jöhetnek a szeptemberi tanévkezdéskor.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az iskolánkba érkező első osztályosok részére az óvoda és az iskola közötti átmenetet
megkönnyítsük. Ezt változatos tevékenykedtetéssel, 30 perces órákkal, sok szabadban eltöltött játékkal segítjük. Tanítóink jól
felkészült, nagy szakmai tudással rendelkező, mai kor kihívásait felvállaló, empátiával rendelkező pedagógusok.
Iskolánkban hagyomány, hogy tanítóink, tanáraink a tanévkezdést megelőzően felkészülnek az új tanév kihívásaira. Az egész
tantestület olyan tanfolyamokon, továbbképzéseken vesz részt, amelyek főként az-oktató munka mellett-a nevelést, iskolai életet
segítik.
Fontos szempont, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, szívesen jöjjenek a „tudás várába”.
Iskolánkról bővebben az alábbiakban olvashatnak:
A Németh Imre Általános Iskola bő harminc éve
épült Zugló kertvárosi környezetében. Óriási kerttel,
fákkal, játszóterülettel, több sportpályával várja a
mozogni vágyó kicsiket.
A 2021/2022. tanévben 3 teljes létszámú első osztályt
indítunk. Azoknak a gyerekeknek, akik a
beszédvizsgáló szakértői véleményével rendelkeznek: +
1 logopédiai osztály indul. Itt Meixner módszert és
Ayres terápiát is alkalmazunk. Saját logopédusaink
segítik a szakszerű fejlesztést.
Az iskola tanrendjében kiemelt szerepet játszik az angol, a matematika.
Az angol nyelvet első osztálytól oktatjuk helyi tantervünk alapján, játékos formákra helyezve a hangsúlyt.
A szülők döntése alapján a kisdiákok már az első évfolyamtól – limitált létszámban (2*12 fős csoport indítását vállaljuk) –
csatlakozhatnak az ENGLISH EXTRA tanfolyami programhoz. Ebben az esetben a szülők oktatási vállalkozással kötnek
szerződést. Így magasabb óraszámban is biztosíthatják a nyelvtanulást gyermekeiknek.
Tehetséges diákjaink a felső tagozaton emelt óraszámban tanulhatják az angol nyelvet.
Hasonló módon, alsó tagozatos eredményeket figyelembe véve, szintfelmérőt követően választható a tehetséggondozó / emelt
óraszámú matematika oktatása.
Az informatikát helyi tantervünk szerint már az alsó tagozaton is oktatjuk. A felső tagozaton mobiltelefon és drón
programozását tanítjuk tanórákon és szakköri keretben.
Az ismeretek bővítése, elmélyítése a sikeres középiskolai felvételi záloga. Felvételi előkészítőt 7-8. évfolyamon matematikából,
magyar nyelvből és irodalomból tartunk.
Iskolánk a Zuglói Sasok SE bázisiskolája, testnevelő tanáraink – akik egyben az egyesületben szakedzőként is dolgoznak –
tehetséggondozást, egyéni fejlesztést végeznek testnevelés órákon, elsősorban a labdajátékok tekintetében. Az iskolák
közötti sportversenyeken diákjaink rendszeresen dobogós helyen végeznek.
A délutáni választható programokban a kézművességtől a táncig, a rajzolástól az informatika szakkörökig sokféle tehetség
kibontakozására van lehetőség.
A délutáni napközis foglalkozások keretében jeles napokon játszóházat szervezünk.
Zenét tanulni helyben is lehet. A Szent István Király Zeneiskola kihelyezett órákat tart nálunk.
A kirándulások, korcsolyázás, az iskolai családi nap, a tematikus és vándortáborok minden résztvevő számára maradandó
élményeket jelenthetnek.
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