Január hónapban
Eötvös József Tagintézmény

ALKOTÓ

TANÁROK

Iskolánk aulájában rendhagyó kiállítást tekinthettek meg tanulóink és az ide látogató
vendégek. Tanáraink, tanítóink készítették a kiállított alkotásokat, többek között fotókat,
festményeket, gyönyörű origami virágokat, és patchwork terítőket. Olvashattak kiemelkedő
sportteljesítményekről, helyi újságban megjelent cikkeket, s kutatómunkát összegző kiadványokról, könyvekről.
„A pedagógusoknak nemcsak a tudás közvetítésére kell törekedniük, hanem a személyiség teljességének bemutatására is.”
A kiállító pedagógusok: Bárdos Zsuzsa, Fésűné Bálint Gizella, Földesi Róbert,
Gombkötőné Kukla Irén, Orbánné Kovács Ilona, Papp Mihály, Pappné Horváth Zsuzsanna,
Pappné Rózsa Judit, Pirer Katalin, Szilasi László és Végváriné Rehák Gizella.

Január 10 - 14.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

PORTUGÁL

VENDÉGEK

Portugál pedagógusok érkeztek a Vörösmarty Mihály tagintézménybe január közepén,
hogy az iskolák következő közös Comenius pályázatának kidolgozzák az alapjait és feladattervét. A négynapos program keretében a komoly szellemi munka mellett megismerkedtek
az intézmény mindennapjaival, órát látogattak, és tanulmányozták a magyar közoktatást. Ellátogattak Gyopárosfürdőre, betekintést nyerhettek a város történelmébe a Szántó-Kovács
János Múzeum kiállításának segítségével. Városunk alpolgármestere, Csizmadia Ibolya fogadta a delegációt és a látogatás emlékére ajándékkal kedveskedett a vendégeknek. Részt
vettek a Nikolas Müller fotókör kiállításának megnyitóján a városházi galériában. Csorváson
a magyar népi iparművészet remekeit csodálhatták meg. A találkozó utolsó napján Szegedre
látogattak, ahol a Móra Ferenc Múzeumban a projekt témájával kapcsolatos tárlatot tekintettek meg.

Január 12.
Székhelyintézmény

ISKOLÁNK

PROF.

DR. ZSOLNAI JÓZSEF

EMERITUSRA EMLÉKEZIK

2011. január 12-én elhunyt prof. Dr. Zsolnai József, a Pannon Egyetem professzor
emeritusa, a pápai Neveléstudományi Intézet alapítója, a XX. századi magyar pedagógia
meghatározó alakja, két országosan és nemzetközileg is elismert alternatív pedagógiai program kidolgozója.
Zsolnai József a XX. századi magyar pedagógia meghatározó alakja volt. Nyelvészként és pedagógusként földrajzinév-kutatással, tudományrendszerezés-tannal, pedagógiai
filozófiával, a kommunikációkutatásra épülő nyelvtanítással, a képességfejlesztés lehetőségeivel, a pedagógusképzés pedagógiájával és tudománypedagógiai kutatásokkal egyaránt
foglalkozott. Évek hosszas munkájával kidolgozta – az 1985-ben alternatív tantervvé vált –
nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési programot, az értékközvetítő és képességfejlesztő iskolamodellt, és az ő nevéhez fűződik az Országos Közoktatási Intézet új közoktatásifejlesztési koncepciójának elindítása, a pedagógus szakma megújítási projektének irányítása,
valamint a tudományelmélettel alapozott pedagógiai kutatóképzés programjának kimunkálása is. Három szakfolyóiratot alapított, az ország számos felsőoktatási intézményében oktatott, 1990-től 1995-ig vezette az Országos Közoktatási Intézetet. 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett, számos díjjal ismerték el munkásságát. Életművének katasztere közel 900 önálló alkotást köt névhez.
„A világot sohasem akartam megváltani, megérteni annál inkább. A világ megváltáshoz nem kell sokat tanulni. A világ megértéséhez annál többet.”

Január 14.
Székhelyintézmény

MÉDIATUDATOSSÁG

ÉS GYERMEKVÉDELEM A DIGITÁLIS KORBAN

Iskolánk két pedagógusa rendkívül érdekes továbbképzésen vett részt Szegeden.
A bevezető előadást Dr. Gellén Klára tartotta meg „Ahol véget ér a törvény …” címmel, amelyben azt fejtegette, hogy hol húzódik a jog és a törvény határa a médiaszabályozásban.
A második előadó Prof. Dr. Kósa Éva egyetemi tanár volt, aki "Az infokommunikációs
korszak gyerekei - pszichológiai jellemzők a XXI. század elején" címmel tartotta meg előadását. A professzorasszony ismertette a fiatalok ,,médiafogyasztási” szokásait és azokat a
szükségleteket, amelyek arra motiválják őket, hogy szabadidejüket a médiaeszközök társaságában töltsék.
Ezután Dr. Pócsik Ilona, a MediaSmart Hungary Oktatási Nonprofit Kft. és a
Reklámvilágszövetség Magyar Tagozatának elnökét köszönthettük, aki "Médiapiaci tendenciák. Új kihívások és feladatok a kiskorúak védelmében" című előadásában a globális világ
médiapiaci jellemzőinek ismertetésével kívánta megvilágítani a kiskorúak védelmének kihívásait.
A második blokkban először a Mediatudor oktatási program projektvezetőjét és a Media Literacy Magyarország Egyesület elnökét, Almási Gizellát hallhattuk. Előadását
"Médiaértés - Médiaoktatás – Médiatudor" címmel tartotta meg, amelyben a médiaműveltség fogalmának boncolgatása után azokkal a képességekkel és készségekkel foglalkozott,
amelyek elsajátítása minden korosztály számára elkerülhetetlen a digitális kor médiakörnyezetében. Az előadásban természetesen hangsúlyos szerepet kapott a Mediatudor oktatási
program is.
A konferencia záró-előadását az SZTE BTK egyetemi adjunktusa, Dr. Ivaskó Lívia
PhD és egyetemi tanársegédje, Mátyus Imre tartotta meg "Felkészülés és felkészítés a tudatos médiahasználatra" címmel. Az előadás többek között foglalkozott a legújabb médiakörnyezeti változásokkal, a "many-to-many” kommunikációs rendszer jelenségével és azzal a
sokszor tapasztalt problémával, ami,,kontextusok összeomlásaként” definiálható.

Január 24.
Székhelyintézmény

MEGISMERKEDTÜNK

A HÍRES

„EGYFEJŰVEL”

Hatalmas élményben volt része az orosházi József Attila Székhelyintézmény 150 alsós
diákjának. Színházlátogatás keretében megtekintették Békéscsabán a Süsü a sárkány című,
már-már klasszikusnak számító mesemusicalt. Az előadásban élő szereplők, óriásbábok és
kisbábok játszottak, ez utóbbiak akár a „Muppet show”-ban, igazi bábshowt idéztek a kisebb
és nagyobb nézők szeme elé. Sikerült a mese fontos üzenetét átadniuk a művészeknek: vagyis, aki más, mint mi, az nem biztos, hogy ellenség, sőt az sem biztos, hogy igazán más.
Az előadás végén, szinte csúcspontként megjelent a színpadon Bergendy István, a mű
zeneszerzője, aki csodálatos klarinétjátékával még feledhetetlenebbé tette ezt a napot.

Január 27.
Czina Sándor Tagintézmény

„ISKOLÁBA

HÍVOGATÓ” SPORTFOGLALKOZÁS

Január 27-én az „Iskolába hívogató” foglalkozássorozat újabb állomásaként játékos
sportfoglalkozásra várták a leendő elsős tanító nénik az óvodásokat. A kicsik szüleikkel az
Ifjúság úti, az Uzsoki úti, az Előd és a Könd utcai óvodákból érkeztek szép számban. Az óvó
nénivel végzett bemelegítés után a tanító nénikkel labdás, ügyességi és egyensúlygyakorlatok, fogójátékok és zenés torna színesítették a délutánt. A foglalkozást kötetlen beszélgetés
zárta. Legközelebb február végén farsangi kézműves foglalkozásra várjuk a leendő első osztályosokat és szüleiket.

Január 31.
Eötvös József Tagintézmény

AKIKRE

BÜSZKÉK VAGYUNK

A 25. tanév ünnepségsorozat kiemelt programja a „Nagy versmondás”. A tanulóifjúság
minden hónapban egy vers megtanulásával tiszteleg az évforduló előtt. Az októbertől áprilisig tartó program része, hogy az igazgatónő az egész iskola előtt megdicséri az arra érdemes
tanulókat. Így történt január 31-én is, amikor ismét megtelt a csarnok. Mucsi Ágnes igazgatónő köszöntője után közösen elszavalták Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger című versét
Németh Károly 7.b osztályos tanuló közreműködésével, majd a tanulmányi és közösségi
munkában, valamint a sportversenyeken kiemelkedő eredményt elért diákok állhattak példaképül társaik elé igazgatói dicséretben részesülve.

