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Református Általános Iskola pedagógusa „Együtt többre 
vagyunk képesek” című előadásában a Komplex Instrukciós 
Programot (KIP) mutatta be, amely egy olyan speciális 
kooperatív tanulási eljárás, ami a különböző társadalmi 
helyzetű, különböző képességű és teljesítményű gyerekek 
hatékony együttnevelését tűzte ki célul.

A konferencia zárásaként Zsidóné Kádár Terézia tagintéz-
mény igazgató összegző gondolataiban kiemelte, hogy a 
lemorzsolódás megelőzése, a fiatalok középfokú végzettséghez 
juttatása már középtávon megtérülő befektetés. A megelőzés-
hez, a probléma kezeléséhez szemléletváltás, innovatív hozzá-

állás és együttműködés szükséges, melynek megvalósításához a 
konferencia is nyújtott hasznos szakmai ismereteket.

 Zsidóné Kádár Terézia
 tagintézmény-igazgató
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„Kezdettől fogva – Kezedet fogva” 
pályázati program „Családi napja”, 
melyet a Városi Gyermeknap részeként 
hirdettünk meg.

A Családi nap célja a közösségfej-
lesztés, a szabadidő hasznos és értékes 
eltöltése, a tágabb és szűkebb közös-
ségünk hagyományainak megismerése, a 
kreativitás, kézügyesség, logikai gondol-
kodás fejlesztése és a közösségen belüli, 
valamint a családi kapcsolatok megerő-
sítése. 

A családi nap tervezése, előkészítése, 
szervezése és lebonyolítása közben is 
erősödik a közösség kohéziós erejének, 
egymás véleményének elfogadása.

Családi nap alkalmával olyan játéko-
kat, programokat válogattunk össze, ahol 
gyermek és felnőtt együtt alkothat, 
játszhat és fedezhet fel újdonságokat, 
illetve megismerkedhetnek a régmúlt 
hagyományaival.

A kézműves foglalkozásokról – melyet 
pályázatunk „Alkossunk együtt” kreatív 
klubjának vezetője Molnár Nikolett, a 
klubtagok és Bagi Andrásné szalmafonó  
hagyományőrző kézműves tartottak – 
saját készítésű ajándékot, új, közös 
élményeket vihetett haza minden 
résztvevő. Nagyon szorgalmasak voltak, 
egészen estig alkottak. Köszönjük.

Külön köszönet illeti az arcfestő fiata-
lokat, akik nagyon kedvesen és végtelen 
türelemmel készítették órákon át a 
szebbnél szebb, igényes arcfestéseket, 
hennafestéseket és csillámtetoválásokat a 
gyerekek örömére.

A gyerekek körében sikert aratott a 
„Vitéz László és barátai” zenés bábszín-
házi előadás, valamint a sok-sok hajto-
gatott lufi is.

A családi nap kísérő rendezvénye – 
mely a „Meglepő ételek gyereknapra” 
c ímme l  ke rü l t  me grende zésre  – 
lehetőséget biztosított a családok részére, 
hogy hagyományos konyhatechnikai 
módszerek segítségével újszerű, divatos 
szóhasználattal „újragondolt” ételeket 
készíthessenek Bernáth József sztárséf 
tanácsait követve. A séf karamellás 
tejbegrízes túrógombócot készített 
pankómorzsával, miközben beavatta a 
hallgatóságot a karamell-, a tejbegríz- és 

a pankómorzsa készítés, rejtelmeibe.
Kitörő örömmel fogadták a gyerekek a 

palacsinta és a hagyományos kürtős-
kalács sütést és az azt követő kóstolást. 
Rengeteg finomság készült, ami mind 
egy szálig el is fogyott. Köszönet érte Gál 
László cukrászmesternek és a felnőtt 
segítőknek, az „Ízőrzők” és a „Gasztro 
klub” tagjainak.

A nagyteremben a mazsorett bemutató 
és az ovisok néptánca megalapozta a jó 
hangulatot az ifjúsági klubok műsorához.

Először léptek színpadra a pályázatunk 
ifjúsági klubjainak művészpalántái. 

A „Tűzmadarak” dráma és színjátszó 
klub tagjai Dobi Istvánné vezetésével két 
humoros jelenetet adtak elő az iskolai 
életről. Izgultak, mégis nagyon ügyesek 
voltak. A Dózsa iskola 2. osztályos 
tanulóiból verbuválódott „Két-Lábbal” 
táncklub tagjai, Szentpéteri Balázs 
klubvezető irányításával lendületes 
néptánc produkcióval lepték meg a 
nagyérdeműt.

A Szentpéteriné Lévai Mária által 
vezetett „Megahang” ének-zene klub 
tagjai a népzenével, kiváló citera-
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