Pillanatképek a Kunmadarasi Általános Iskolából

Augusztus végén a 2018/2019. tanév indításához szükséges feladatok elvégzése után
szeptember 3-án a tanévnyitó ünnepséggel hivatalosan is kezdetét vette az új tanév.
Pedagógusaink nehéz feladat előtt állnak, mivel az idei tanévtől bevezetésre kerül az
elektronikus napló. Nap, mint nap új kihívás elé állít bennünket, hogy elsajátítsuk a napló
megfelelő használatát.
Szeptember első hetében egy pályázat keretén belül a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola zenepedagógusai lepték meg az 1-6. évfolyamos tanulókat egy színvonalas
hangszerbemutatóval. Gazdagodott diákjaink zenei tudása, hangszerismerete azáltal, hogy
nemcsak látták és hallották, de ki is próbálhatták a hangszereket.
Az 5. és 6. évfolyamon tehetséggondozó foglalkozást tart hetente a Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársa az elmúlt tanév mérési eredményei alapján.
Szeptember 13-án a Kátai Gábor Kórház dolgozói 5-6. évfolyamon egészség-és sportnapot
szerveztek, melyet az Efi-lek sikeres pályázatának köszönhetünk. Vérnyomás- és
vércukormérés, sportvetélkedő, előadás az egészséges táplálkozásról, gyümölcs és gyümölcs
lé kóstolás szerepelt a programok között.
Régi hagyományunkat felelevenítve felavattuk iskolánk legkisebbjeit. A 4. osztályosok
kedves kis műsorral készültek legapróbb tanulóinknak. Versmondással, közös énekléssel,
ajándékokkal köszöntöttük az elsősöket.
A Kaméleon Színtársulat a 7-8. évfolyamos tanulókat szórakoztatta interaktív előadásával,
melyet nagy örömmel fogadtak és aktívan részt vettek diákjaink az egy órás előadáson.
Intézményünk csatlakozott a Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságprogramjához, ahol
szakszerű segítséget és tanácsot kapunk munkánkhoz. Szeptemberi témánk: Légy hálás azért,
amid van!
Idén is megrendezésre került az Európai Diáksport Nap, melyen 2018 métert hagytak
maguk mögött diákjaink, valamint 120 perc aktív mozgással zártuk a napot.
Ebben a tanévben sem maradunk pályázatok nélkül. Az Útravaló Ösztöndíjprogramban
ebben a tanévben 42 tanuló és 11 fő pedagógus vesz részt. Az EFOP-3.1.7-16 Esélyteremtés

a köznevelésben, a tanulói lemorzsolódás csökkentését segítő szakmai támogatás. Az EFOP4.1.3-17 Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázat keretében 70 millió Ft összegben ad
lehetőséget felújításra. A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja
fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző
nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva
a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Az EFOP-3.1.8-17 Együtt, testvérkéntiskolaközi szemléletformáló program 15 millió Ft értékben olyan iskolák kapcsolatfelvételét,
programkínálatának bővítését támogatja, ahol rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő tanulókat oktatnak, nevelnek. Jelen pályázat célzottan a különböző helyzetű iskolák
közti kapcsolatok kialakítására irányuló kezdeményezést valósít meg. A konstrukció
lehetőséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő
életminőségű/helyzetű társaikkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő
tanulók kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai
teljesítményük javulásához. A közös interakciók hozzájárulhatnak a bevont tanulók
előítéletességének csökkentéséhez.
A több elnyert pályázatnak köszönhetően pedagógusaink rengeteg képzésen vettek részt,
megszervezésre kerültek a helyi és bentlakásos táborok, amelyekből igazán bővelkedtünk a
nyári szünetben. Reméljük, hogy a terveknek megfelelően iskolánk belülről is megújul a
következő hónapokban, hogy még szebb és esztétikusabb környezetben tanulhassanak
diákjaink.
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