Vár a Móra!
Lehetőséget teremtünk
arra, hogy
megismerkedjenek az
iskola szemléletével. A
járványügyi helyzet miatt
december 2-án 17
órakor online is lesz
lehetőség erre.

Móra Ferenc Általános Iskola
1144 Újváros park 2.
Telefon: +36-01-3637421
E-mail cím: moraf.1144@gmail.com
Honlap: http://moraiskolazuglo.hu/
Leendő elsős honlap: https://
moraiskolazuglo.webnode.hu/

Móra
Ferenc
Általános
Iskola

További online
alkalmaink: kövessék
figyelemmel leendő
elsős honlapunkat:

Www.moraiskolazugl
o.webnode.hu/
1.a angol/ családi élet
Szekeresné Szádoczky
Ildikó
1. l ( logopédiai)
Nagyiványi Csilla
1. n ( német
nemzetiségi):
Pálosné Gyöngyösi

Móra Ferenc Általános Iskola
„Az iskola arra való, hogy az ember
megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen a tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka
örömét, megízlelje az alkotás
izgalmát, megtanulja szeretni, amit
csinál, és megtalálja azt a munkát,
amit szeretni fog."
(Szent-Györgyi Albert)

NEVELÉS
Tanulóinkat életvidám, kiegyensúlyozott,
nyitott, érdeklődő emberekké szeretnénk
nevelni. Az oktató munkánkkal biztos
alapot adunk a
továbbtanuláshoz. Fontosnak tartjuk az
egészséges életmódra, környezet
tudatosságra való nevelést, valamint a
sportolás iránti igény kialakítását.
Hiszünk a sokféleségben, támogatjuk az
eltérő ütemben fejlődő gyerekeket.
A különböző kultúrák értékeinek kifejezésre
juttatásával a toleranciára, a másság
elfogadására és megbecsülésére tanítjuk a
gyermekeket.
Céljaink eléréséhez a gyerekek mellett a
támogató és aktív szülői házra is építünk. A
tanórán kívüli programok sokféleségével, a
rendhagyó órák iskolai szintű
szervezésével , az osztályközösségek
kialakításával , a Békés Iskolák program
felvállalásával közel kerülünk céljaink
megvalósításához.

OKTATÁS

OKTATÁS

Az angol/családi életre nevelés osztályba
minden jelentkező gyermeket felveszünk. Az
angol nyelvet választók két évig heti 2 órában
életkoruknak megfelelő, játékos módszerekkel
tanulják az idegen nyelvet. Azok a gyerekek, akik
az alap tárgyakból a megfelelő szinten
teljesítettek második osztályban, harmadikban
továbbra is 2 órában tanulják az angol nyelvet.
Ők lesznek a “tagozatosak”. Negyedik osztálytól
4 órában, részesülnek majd angol nyelvi
oktatásban. Azok a gyerekek, akik nem lesznek
“tagozatosak”, harmadikban, az angol helyett
magyar és matematika tárgyakból fejlesztést
kapnak. Természetesen negyediktől, mint
minden iskolában, a törvény által meghatározott
óraszámban tanulhatják az idegen nyelvet
ugyanabban az osztályban. A családi életre
nevelést választók az alsó tagozaton heti egy
órában a család társadalomban betöltött
szerepével, működésével , a társas
kapcsolatokkal, kommunikációval,
konfliktuskezeléssel, önismerettel ismerkednek
meg. A tanulást ma már bizonyítottan elősegítő
érzelmi intelligencia fejlesztésével is
foglalkozunk. Helyzetgyakorlatokkal,
beszélgetésekkel, drámajátékokkal segítjük
tanulóink ismeretbővítését.

Német nemzetiségi nyelvoktató osztály 1993óta működik iskolánkban. Ide azok jelentkezését
várjuk, akik otthon, illetve a nemzetiségi óvodában
megfelelő megértésre és beszédkészségre tettek
szert az adott nyelven vagy vállalják a nagyobb
megterhelést jelentő intenzív oktatást. A
nyelvoktatást az alapokról indítjuk, így előzetes
német nyelvi ismeret nélkül is lehet a képzésre
jelentkezni. Nyolc éven keresztül heti 5+1 órában
fejlesztjük a gyerekek nyelvismeretét. A német
nemzetiségi hagyományok ápolását nem csak
tantárgyi keretben valósítjuk meg. Obervellachi
táborainkban „élő” tapasztalatra tehetnek szert
tanulóink.

Minecraft építés iskolai szakkörön

Logopédiai osztályainkba szakértői papír
alapján tudjuk fogadni a gyerekeket. Ők négy
éven át külön osztályban fejlesztőpedagógus és
logopédus segítségével válnak alkalmassá,hogy
tanulmányaikat többségi osztályokban
folytathassák. Hagyományos oktatási környezet
mellett a vegyes ill. az interaktív oktatási
környezet is jelen van a
tanulásszervezésünkben. Ebbe az osztályba
felvett gyerekek is választhatják a családi életre
nevelést.
Robotok a nyelvoktatásban

