
Iskolába csalogató
Pedagógus:

 100%-os szakos ellátottság,
 naprakész felkészültség továbbképzésekkel, önképzésekkel.

Nem pedagógus, technikai dolgozók:
 környezetbarát tevékenység,
 tagjai a zöld munkaközösségnek,
 részvétel a szakmai napokon, programokon.

Együttmûködés a szülôkkel:
 szülôk bevonása az iskola programjainak tervezésébe, szervezésébe, megvalósításába,
 Szülôk Klubja,
 Szülôi Szervezet,
 Iskolaszék,
 Önkéntesség Napja,
 Alapítványi bál.

Együttmûködés a diákokkal
 diákönkormányzat bevonása az iskola programjainak ter-

vezésébe, szervezésébe, megvalósításába,
 Zöld Diákparlament.

Pedagógia munkánk eredményei miatt lettünk:
 Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület tagja,
 KOKOSZ (környezetvédelmi oktatóközpont) tagja,
 Körlánc Országos Egyesület 

zöld munkacsoport vezetôje,
 Dél-alföldi Régió Ökoiskoláinak koordinátora,
 Regisztrált Tehetségpont,
 Vöröskereszt Bázisiskola,
 Kutatási, mentorálási programok résztvevôi a 

Szegedi Tudományegyetemmel, az Oktatáskutató 
és Fejlesztô Intézettel.

.

Téged is várunk ide, 

a mi sulinkba!

Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola
6750 Algyô, Sport u. 5.

Tel.: 62/517-192
http://www.algyoiskola.hu

e-mail: algyoiskola@gmail.com



Iskolába csalogató
ALGYÔI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Mindenkinek ingyenes:
 tehetséggondozás: matematika, magyar, idegen nyelv, történelem, kémia, komplex természetismeret, igény szerint 

minden tantárgyból, 
 egyéni fejlesztés, felzárkóztatás: mérések alapján, személyre szabott fejlesztési terv szerint,
 képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés,
 szakkörök: rajz, számítástechnika, természetbarát, iskolaújság szerkesztése, vállalkozási ismeretek,
  felvételi elôkészítôk,

  sportolás: atlétika, kézilabda, labdarúgás, úszás – úszásoktatás, 
versenyekre utaztatás, gyógytestnevelés,

 hangversenyek, színházi elôadások,
 népi játék, néptánc,
  rendhagyó órák (külsô szakemberekkel), terepi programok,  

üzemlátogatások,
 egyéni pályaválasztási tanácsadás a 7–8. osztályosoknak,
 pszichológiai tanácsadás,
 fejlesztô pedagógia,
  szakértôi javaslat alapján szakemberek biztosítása (pl. szurdope-

dagógus, logopédus),
 mentálhigiénés foglalkozás, önismeret, önértékelés, diákhatékonysági tréning,
 drogprevenciós foglalkozások minden felsôs diáknak,
 vadasparki órák ingyenes belépôkkel,
 jól felszerelt iskolai könyvtár,
 tanulás tanítása tréning,
 szaktárgyi és sport versenyek,
 naponta kifl i, kakaó és gyümölcs.

ÖKOISKOLASPORTISKOLA
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English
Deutsch

Támogatott (iskolai költségvetés függvényében):
 erdei iskola – hazai és nemzetközi,
 szervezett tanórán kívüli osztályprogramok,
 kulturál is programok tankönyvcsomagok – tartós tankönyvek magas arányával,
 elsô osztályosoknak ingyenes tankönyvcsomag.

Specialitásaink:
 sportiskolai oktatás – kézilabda, labdarúgás, úszás,
 idegen nyelv (angol) oktatás elsô osztálytól, majd emelt szinten, 
 második idegen nyelv választása – német vagy angol, 
 csoportbontás 5–8. évfolyamon,
 informatika oktatás és szakkörök 4. osztálytól,
 háztartástechnika, mûszaki ismeretek, biokertészet,
  zöld kártya, zöld levél értékelô rendszer – év végi 

jutalomutak.
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Oktatási módszerek:
 környezeti nevelés, fenntarthatóság pedagógiája – ÖKOISKOLA, 
 kompetencia alapú oktatás  (HEFOP 3.1.3 és TÁMOP 3.1.4 pályázatok alapján),
 projekt módszer, 
 kooperatív tanulási technikák,
 napközis projektek – az egész tanév során,
 témahét,
 hagyományos, szótagoló olvasás.
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