
„Titokzatos Betűország most nyitja meg 
kapuját” – Tanévnyitó a Dózsában

A szeptember 2-i tanévnyitó ünnepséggel iskolánk hivata-
losan is megnyitotta kapuit, bár az igazsághoz tartozik, hogy a 
nyári szünidő alatt is gyakran volt gyermekektől népes az udvar, 

hiszen több tematikájú tábor közül választhattak az érdeklődő 
nebulók. 

A rendezvény megszervezése hagyományaink szerint a 6. 
osztályosok feladata volt, akik osztályfőnökeik irányítása 
mellett műsor összeállításával, konferálással és a kis elsősök 
megajándékozásával gondoskodtak az ünnepi hangulatról. 
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Középiskolai tanulmányait angol tagozaton kezdi meg a 
karcagi Szentannai Sámuel Gimnáziumban. A bizonyítványból 
kiindulva, leendő tanárai várhatóan célirányosabban tudják 
fejleszteni tudását a további nyelvi szintek teljesítése érde-
kében. 

Eddigi sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy az elmúlt tanév 
során, a későbbi nyelvvizsga eredeti helyszínén szervezett 
próbavizsgán vett részt. Szeretném nyomatékosan felhívni 
tanulóink figyelmét erre az alap- és középfokon egyaránt 
térítésmentesen elérhető, fontos lehetőségre. Korábbi ered-
ményes vizsgázóink szerint a teljes írásbeli és szóbeli meg-
mérettetés előzetes átélése, valamint részletes kiértékelése – bár 
szűkebb környezetükben kockázattal járhat és bátorságot 
igényel – nagyon hasznos tapasztalatot jelent.

Boglárkának az intézmény nevében szívből gratulálok és 
további sok sikert kívánok.

Felső Andrea
angoltanár

Workshop ötödikes szülőknek
Augusztus 25-én Kerékgyártó Éva tanulásmódszertani 

előadó és tréner volt intézményünk vendége, aki ötödikes 

szülőknek tartott tájékoztató foglalkozást a felső tagozatba 
való átmenet megsegítéséről. 

Főbb témáink között szerepelt a helyes értékrend, szokások 
formálása, a fokozatosság elvének követése a gyermeki 
önállóságot illetően. Utólag visszatekintve, a program legmeg-
határozóbb eleme a szülő-pedagógus közti közösségformálás 
volt. Utóbbi kifejezést leggyakrabban gyermekcsoportokhoz 
kapcsoljuk, de ez a nap rávilágított, hogy léteznek hasznos mód-
szerek, valamint ezen módszerek átadására szolgáló alkalmak 
szülők, tanárok számára is. 

Annak, hogy előadónk megerősítette, ismerőssé tette a szülők 
számára a pedagógusok szemszögéből fontos információkat, 
rendkívül jótékony hatása van a tanévkezdésre. Könnyebbé, 
személyesebbé, gyorsabbá vált a közös gondolkodás a gyere-
keket érintő fontos dolgokról mind a szülők-osztályfőnök 
kommunikációban, mind a szülők egymás közti kapcsolatában. 
Minden érintett, azaz ötödikes szülők, tanulók, nevelők 
köszönetét szeretném tolmácsolni intézményünk számára a 
tájékoztató megszervezéséért. 

Felső Andrea
osztályfőnök, 5. osztály 


