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„Jöjj be hozzánk, kapunk tárva!”

Oltalom és nyitottság
a z e v a n g é l i k us i s k o l á ba n

A leendő elsős tanítók bemutatkozása

Evangéliumi – befogadó – gyermekközpontú – életrevaló –
közösségi – szolgáló - ökumenikus
Intézményünk a belvárosban, az
evangélikus templom mellett található. Folytatni
kívánjuk a nagy múltú protestáns iskolai
hagyományt, amelyet Luther gondolataival így
foglalunk össze: „Tanítsatok egyszerűséggel,
tegyetek vallást hitetekről szelídséggel!” Felekezeti
tolerancia jellemez bennünket.
Fontosnak tartjuk az alapkészségek
kialakítását és az emelt óraszámban oktatott
angol nyelvet. Nagy hangsúlyt helyezünk a
tehetséggondozásra. Rendkívül gazdag az iskola
közösségi és kulturális élete, amelyről
honlapunk is tanúskodik. Ökoiskolaként figyelmet fordítunk a környezeti nevelésre.
Humánus intézménynek tartanak bennünket, ahol a gyermekek érzelmi
biztonságban élhetik mindennapjaikat. Arra törekszünk, hogy a hitélet áthassa az iskolai
közösség mindennapjait. Tanulóink harmonikus fejlődése érdekében a szülőkkel való jó
kapcsolatot kiemelten fontosnak tartjuk. Szoros kapcsolatban állunk a református
gimnáziummal.
Célunk, hogy a gyerekeket tisztelettel, szeretettel fogadjuk, hitben neveljük és
bocsássuk őket útjukra megbízható tudással.

ISMERKEDŐ ALKALMAK
 Bemutató órák: 2018. március 14.
9.00 Magyar – tanít: Jakabné Teke Ágota
10.00 Rajz – tanít: Rókáné Varga Mónika
 Iskolavár: 2018. február 23; március 2-9-23.
A foglalkozások péntekenként 16.30-kor kezdődnek, és várhatóan 18
óráig tartanak.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!!!

Rókáné Varga Mónika vagyok.
Pápán lakom. Tanítói diplomámat 2001ben Szombathelyen szereztem, ezt
követően Kaposváron elvégeztem a rajz
szakot.
Iskolánknak majdnem a kezdetektől
tagja vagyok, s rajztanárként egész 8.
osztályig nyomon követem a kezünk alatt
felcseperedő kisdiákjaink életét. A
művészeti nevelés fontos része a képi
ábrázolás, ezen a téren számos lehetőség
adódik az intézményben tanórákon és
azokon kívül is. Örömmel tölt el, hogy a
diákokat sok szép képzőművészeti
élményhez0juttathatom.
Pedagógiai munkámban fontosnak
tartom, hogy minden reánk bízott
gyermeket egyenrangú emberpalántaként,
önálló személyiségként kellő odafordulással, türelemmel, szeretettel neveljünk,
s erre törekszem mindennapjainkban is.

Jakabné Teke Ágotának hívnak.
Pápán élek. 1985-ben végeztem
Győrben a Tanítóképző Főiskolán
könyvtár szakkollégiummal. Munkám
során folyamatosan jártam továbbképzésekre. 2005-ben Budapesten
Grafológus oklevelet szereztem. Ez a
képesítés sok segítséget ad az olvasásírástanításban, az írászavarok hátterének
feltárásában. Az évek során erősödött
meg bennem az a szemlélet, hogy a
tanulók képességeinek ne csak egy részét
lássam, hanem az egész gyermeket minél
teljesebben megismerjem.
Célom első osztályban olyan oldott
légkör megteremtése, ahol a játék is a
tanulás egyik útja, ahol a tanulók
természetes kíváncsisága, mozgásigénye
párosul az örömet okozó, motivált
iskolai munkával.

