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Többcélú intézményünk Tiszafüred város szívében, a templom
szomszédságában helyezkedik el, a környék egyetlen református
intézményeként. A hatalmas területen elhelyezkedő épületegyüttese összesen
300 gyermeknek biztosít ideális környezetet és feltételeket a neveléshez és
oktatáshoz. Pedagógusaink a gyermekek nevelése, oktatása során szem előtt
tartják az egyéni törődést, odafigyelést. A főépület folyosójának falán található
a munkatársi közösség, az idejáró gyermekek és szüleik mottója:

„Gondja van az Úrnak az útra, amin jártok” (Bírák könyve 18,6)
A tananyag és a módszerek kiválasztásánál figyelembe vesszük az életkori
sajátosságokat, a korszerű követelményeket. Ennek szellemében ösztönözzük az
önálló gondolkodás és a kezdeményezőkészség kialakulását. A hagyományos
oktatási formák mellett kooperatív tanulási technikákat is alkalmazunk,
valamint bevezettük a Komplex Instrukciós Programot (KIP), ami a
gyerekek szociális és egyéb kompetenciáit fejleszti.
2009
óta
felmenő
rendszerben
bevezettük
a
Mezőgazdasági
és
életvezetési
ismereteket,
kialakítottunk egy iskolakertet fóliával, gyümölcsössel,
melyben gyermekeink örömmel tevékenykednek.
MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLAT
Mezőgazdasági és Életvezetési ismeretek
A Mezőgazdasági és életvezetési
ismeretek jó
gyakorlatunk módszertanilag változatos tantárgy. Egyéni
és csoportmunkák, IKT – eszközök, KIP-es módszer,
generációk közötti párbeszéd, kutatómunkák, intézménylátogatások, tanulmányi
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kirándulások, terepmunkák teszik változatossá, érdekessé a tantárgyat tanuló
és pedagógus számára egyaránt.
A
környezeti
értékekre,
azok
védelmére, a hulladék-és energiagazdálkodásra, az önálló életvitelt
elősegítő
praktikus
gazdálkodási,
termelési tárgykörökre vonatkozó
tudásanyag átadását, valamint az
egészséges életvezetést megalapozó
ismeretek megértését is segíti a
tantárgy. A tanulók a Mezőgazdasági
és életvezetési ismeretek tantárgy keretében önálló feladatok, terepgyakorlatok,
kísérletek és csoportban végzett munkatevékenységek során sajátíthatják el a
mezőgazdasági (növénytermesztési, állattenyésztési, zöldségtermesztési,
gyümölcstermesztési, dísznövény termesztési) ismereteket. Korszerű intézményi
környezetben (gyakorlókert, benne fóliasátor, gyümölcsös és dísznövénykert),
megismerkednek a baleset és katasztrófavédelmi alapismeretekkel,
hulladékgazdálkodással, háztartás ökonómia alapjaival, egészséges életvitelhez
kapcsolódó lelki és fiziológiai ismeretekkel, elsajátítják az életvezetési
technikákat.
A megvalósítás tanórákon, tanórán kívüli
foglalkozások, osztálytermi illetve tankerti
keretekben történik. A jó gyakorlat a munkára
neveléssel,
alkotói
tevékenységgel,
felelősségtudat
kialakításával,
a
környezettudatos magatartás kialakításával, az
önálló életre neveléssel az egész életen át tartó
tanulás kialakulását is fejleszti.
VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK
Bázisintézményként intézményi szakmai szolgáltatásaink a következők:
1. Szakmai nap szervezése
2. Hospitálás és műhelygyakorlat, valamint konzultáció biztosítása
3. Bemutató óra szervezése
4. KIP- módszer bemutatása

