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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




Szeretettel várunk minden érdeklődőt az ISKOLAVÁR ismerkedő
foglalkozásainkra, amelyeken bemutatkoznak a leendő tanítók:
Horváth-Gecse Nikoletta és Kiss Judit.
Az alkalmakat úgy szervezzük, hogy lehetőség nyíljék iskolánk jellegzetességeinek
a megismerésére is.

Iskolavár foglalkozások: 2020. február 28, március 6, 13, 20.
A foglalkozások péntekenként 16.30-kor kezdődnek, és várhatóan 18 óráig
tartanak.
 Jelentkezési lap az iskola titkárságán kérhető munkanapokon 8-16 óráig,
és az iskolavár foglalkozások ideje alatt.
Jelentkezési határidő: 2020. március 20.

A mostani 4. osztály tanítóikkal: bal oldalon Kiss Judit,
jobb oldalon Horváth-Gecse Nikoletta
Kiss Judit vagyok. Gyakorlataimat a Horváth-Gecse Nikoletta vagyok, egy
Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános tizenhárom és fél éves fiú anyukája.
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tartok. Ez külön lehetőség nekem a
Osztályomban mindig jó légkör
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kialakítására törekszem, célom, hogy
Édesanyaként is fontos számomra, minden kisgyerekben megtaláljam az
hogy segítőkész magatartással oldott értéket. Fontosnak tartom, hogy mindig
családias légkört teremtve megőrizzem a megértő,
toleráns,
ugyanakkor
gyermekek lelki tisztaságát. Munkámban következetes is legyek, és átadjam azokat
nagy hangsúlyt fektetek a játékosságra és az ismereteket, melyekre a későbbiek
az egyéniségek kibontakoztatására.
során sikerrel építhetnek.
Mindketten bízunk abban, hogy négy év elteltével minden diákunk szeretettel,
élményekben gazdagon gondol vissza a kisiskolás évekre.

