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Iskolánkban mindig is kedvelt délutáni elfoglaltság volt a 
diákok számára a sportolás. Diáksport Egyesületünk több 
szakágban is kínál edzési lehetõséget a csapatsportokon át a 
szabadidõsportokig. Szívesen járnak edzésre a diákok. 

Erre a lelkesedésre alapozva a gimnázium testnevelõ tanárai 
az elmúlt tanévben pályáztak a T.E.I.S. A diáksport önkéntes-
ségi mozgalom) A TE IS Program célja, hogy a csatlakozó iskolákban a 
részvételi lehe- közös testmozgással, egymást építõ közösségek 
tõségére alakuljanak ki, erõsítve ezzel az iskola aktív szereplõinek 

társas kapcsolatait. Mozgásprogramunk lényege, hogy a 
szabadidõs tevékenységek szervezése – és ezen akti-
vitások fenntartása – a köznevelési intézményekben az ott 
tanuló diákok számára a bevonásukon keresztül való-
suljon meg.

A pályázatban 2 mentor tanár Nagyné Molnár Erzsébet, 
Fazekasné Gál Erzsébet és 10 önkéntes diák fog 

tevékenykedni. Jelenleg 
a diákok toborozása 
zajlik.

A pályázatban részt-
vevõ iskolákat sport-
eszközcsomaggal, tábla-
gépekkel, televíziókkal 
és anyagi támogatással 
segítik a programok 
m e g v a l ó s í t á s b a n  a  
TÁMOP 3.1.13. pályázat 
keretén belül.

ismeretek, készségek és attitûdök elsajátítására, a testi és lelki 
fejlõdésre, barátságok szövõdésére és megerõsítésére.

Az önkéntes csoportok kialakításakor kiemelten elõtérbe 
helyezzük a hátrányos helyzetû, a különbözõ szociokulturális 
háttérrel rendelkezõ, a különbözõ nemû és etnikai 

 ( hovatartozású diákok megszólítását.

. Nyertes 
pályázóként elsõk 
között próbálhat-
juk ki a diákönkén-
tességre  épülõ  
diáksport önkén-
tességi szolgálta-
tási rendszer kiala-
kítását és mûkö-
dését. 

A program célja 
biztosítani egy 
alulról építkezõ 
önkéntes iskolai sport- és szabadidõ szervezést 
szolgáló rendszer létrehozását, ezáltal kontrollált és 
játékos közegben támogatva a szociális 
kompetenciák erõsítését, az egészségmagatartás 
formálását és a szociális integrációt. 

Egyszerûen ez annyit jelent, hogy a diákok 
egymás számára szerveznek önkéntes részvétel 
alapján sportolási, mozgási lehetõséget biztosító 
rendezvényeket. A vidám hangulatú közös 
élmények teret adnak a személyiségfejlesztésnek, 
l e h e t õ s é g e t  b i z t o s í t a n a k  a  v e r s e n y k é p e s s é g r e ,  Nagyné Molnár Erzsébet
önmegvalósításra és a szociális beilleszkedésre érzékeny Testnevelõ- T.E.I.S. mentortanár

T.E.I.S 
önkéntesség – személyiségfejlesztés – diáksport

Ismerkedõ nap a „Nagy Laci”-ban
Augusztus 29. Elérkezett a várva várt nap a 9. osztályosok teremben keresztrejtvényt töltöttünk ki, természetesen angolul 

számára. vagy németül. Az informatika teremben a számítógépekkel 
Ezen a napon egy kötetlen találkozás során mi, az ifjú kapcsola tos  kérdésekre  vá laszol tunk .  Ezután  a  

„gólyák” megismerkedhettünk az új osztálytársakkal, az társadalomtudományi elõadóba mentünk, ahol irodalmi 
osztályfõnökkel, a felsõbb éves Diák-önkormányzatosokkal, kérdések következtek, majd a természettudományi elõadóban 
leendõ tanáraikkal és az iskolával még a tanév kezdete elõtt. kémiai és matematikai tesztet töltöttünk ki. 

Különbözõ ismerkedõ játékokkal várt minket Apostol Anita Utolsó feladatként a titkárságon kellett pecsétet kérnünk. Az 
osztályfõnök. „akadályverseny” alatt megis-

Az elsõ játék az „Ez a szék az merkedtünk leendõ iskolánkkal. 
enyém” volt, amely segítségével Ezt követõen minden csapat 
könnyen és gyorsan meg tudtuk visszament az osztálytermünkbe. A 
tanulni az osztálytársak nevét. Ezt tanárok és a felsõbb éves diákok 
nagyon élvezte mindenki. eredményhirdetést  tartottak,  

A következõ játék neve az minden csapat kapott egy csomag 
„Ingerlánc” volt. Ebben a tanulók két cukrot jutalmul. A végén megtudtuk 
oszlopban ültek és az az oszlop nyert, az évnyitó idõpontját, mely 
amelyik elejére hamarabb érkezett a számunkra nem szomorú, hanem 
kézfogásos inger, elõbb megszerezte várakozással teli tény volt.
a mûanyag üveget a sor elején. Ezt a napot mindenki nagyon 

Ezután az osztály négy csapatra élvezte, mert új társakkal és az új 
vált szét. Minden csapat kapott egy iskolánkkal ismerkedhettünk meg. 
kirakót, melybõl az iskola alaprajzát Még hármat kellett aludni!! 
lehetett kirakni. Mindenki várta, hogy megkez-

Az újabb feladatok megoldásához a „térkép” alapján kellett dõdjön ez az izgalmas, új tanév.
eljutottunk a különbözõ szaktantermekbe. A tantermekhez 
kötõdõ feladatok következtek. Czégény Lívia és Fábián Ágnes

A tornateremben a kosárra dobást gyakoroltuk, a nyelvi 9.A osztályos kunhegyesi gimnazisták
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