Kedves Szülők!
Kedves Leendő Első Osztályosok!

Szeretettel hív és vár a

Mezőberényi Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

a 2021-2022. tanévben!

Iskolánkban humánus, gyermekközpontú nevelés folyik, amellyel
megalapozzuk az általános műveltséget.
Ahhoz, hogy testileg, erkölcsileg, szellemileg egészséges emberekké
váljanak gyermekeink, a pedagógusok fontosnak tartják a szülőkkel
való együttműködést.
Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő és oktató munka
áll, amely biztosítja tanulóinknak a megfelelő továbbhaladást a szülők
elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően.
Kiemelt figyelmet fordítunk a mindennapokban szükséges kompetenciák és műveltségi szint
elsajátítására, az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazására, a szegregációmentes,
együttnevelési környezet kialakítására, a digitális technikák széles körű alkalmazására, a
felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra, az egész életen át tartó tanulás megalapozását
szolgáló képességek fejlesztésére.

A 2021/2022. tanévben induló első osztályok és tanítóik
1. a osztály: idegen nyelvi
Az igényeknek megfelelően angol vagy német nyelv tanulására lesz lehetőség. A
nyelvoktatás felszabadult légkörben, játékos formában történik.

Mezeiné Szegedi Erzsébet
tanító

Bécsi Erika
német nyelv

Várhegyiné Domokos Bianka
angol nyelv

1. c osztály: sportiskolai
Célja az egészségtudatos életmód kialakítása, a sport megszerettetése, a tudatos sportolóvá
nevelés. A gyerekek a játékokon keresztül ismerkednek a különböző mozgásformákkal,
sportágakkal, miközben fejlődik logikai gondolkodásuk, mozgáskultúrájuk.

Geréd Erzsébet
tanító

Slyuchné Prókai Erika
tanító

Vinczéné Darócz Ildikó
testnevelés

Zsíros Péter
testnevelés

1. d osztály: általános tantervű
A tanítási és a felkészülési órák a délelőtti és délutáni időszakban egyenletesen vannak
elosztva. Így több lehetőség és idő van az alapvető készségek, képességek kialakítására, a
tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. A tanulók nem visznek haza házi feladatot.

Fülöpné Dombi Ottilia
tanító

Az igényeknek megfelelően alakítjuk a napközis és egész napos nevelési-oktatási kereteket.
Tanítóink felszabadult légkört biztosítanak a minőségi munkavégzéshez,
az alapkompetenciák, az írás, olvasás, számolás készségszinten történő
elsajátításához. Mindezt játékos tevékenységekkel, a modern technika
alkalmazásával, tapasztalatokon alapuló megismerési módszerekkel.
Céljuk, hogy a gyerekek életében örömteli időszak legyen a
kisiskoláskor.

Kérdés, kérés esetén keressenek bennünket bizalommal az alábbi elérhetőségeken.
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