
 

 

 

                                          

  

A  Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola  

Pogányi Iskolájában csak alsós diákokat fogadunk. 

 

Amit a mi iskolánkról tudni lehet: 

- német nemzetiségi nyelvoktató program heti 5 órában, további 1 órában a német nemzetiség szokásait, 

hagyományait, remek táncoktatóval azok táncait tanítjuk a gyerekeknek,  

- az olvasás/írás tanítása Meixner - módszert megerősítve fonomimikai jelekkel történik, 

- egyéni képességek kibontakoztatása széleskörű módszertani gazdagsággal, 

- szeretetteljes családias légkörben személyes törődés, odafigyelés, elfogadó, biztonságot adó környezet 

kiemelt szerepet kap intézményünkben,  

- különböző önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelési, stresszoldási technikákkal ismertetjük meg ta-

nítványainkat, 

- az 1. és 2. osztályban a tanulási nehézségek elkerülése érdekében vagy a már kialakult probléma oldására 

órarendbe épített óraként mozgásterápia foglalkozásokon vesznek részt tanítványaink,  

   

                                              

ÁLTALÁNOS ISKOLA POGÁNYBAN 



          ISKOLANYITOGATÓ GYEREKEKNEK 

 

IDŐPONT TÉMA 

2023. 02. 15. 

16:30 – 17:00 

Játékos képességfejlesztés: mondókák, logikai gondolkodás, 

testséma fejlesztés 

2023. 02. 22. 

16:30 – 17:00 

Játékos képességfejlesztés: irányok, figyelem - és emlékezet 

fejlesztés 

2023. 03. 01. 

16:30 – 17:00 

Játékos képességfejlesztés: nagy-finom mozgás fejlesztése, 

testséma ismeretek bővítése, térérzékelés mélyítése 

2023. 03. 09. 

16:30 – 17:00 

Játékos képességfejlesztés: megismerő funkciók, készségek 

fejlesztése (matematika, anyanyelv, beszéd) 

2023. 03. 23. 

16:30 – 17:00 

Játékos képességfejlesztés: megismerő funkciók, készségek 

fejlesztése (matematika, anyanyelv, beszéd) 

2023. 03. 30. 

16:30 – 17:00 

Játékos képességfejlesztés: megismerő funkciók, készségek 

fejlesztése (matematika, anyanyelv, beszéd) 

 

NYÍLT NAP SZÜLŐKNEK 

IDŐPONT: 2023.03.01. TEVÉKENYSÉG PEDAGÓGUS OSZTÁLY 

7:45 - 8:00 Iskolában folyó pedagó-

giai tevékenység bemu-

tatása 

Szélig Terézia  

8:00 - 8:45 matematika Schweitzerné Gerst Rita 1. osztály 

9:00 - 9:45 német nemzetiségi nyelv Fogas Lili 2. osztály 

  

IDŐPONT: 2023.03.06. TEVÉKENYSÉG PEDAGÓGUS  

7:45 - 8:00 Iskolában folyó pedagó-

giai tevékenység bemu-

tatása 

Szélig Terézia  

8:00 - 8:45 magyar nyelv és irodalom Bányánszki Barbara 1. osztály 

9:00 - 9:45 magyar nyelv és irodalom Patói Pálma 2. osztály 

 

Lelkesen készülünk és örömmel várunk minden érdeklődő nagycsoportost és szüleiket! 

További információk: educentrum.hu/pogány ill. az iskola vezetőjétől Szélig Teréziától kérhető 

telefon: 72-425-464 

e-mail: pogany@educentrum.hu 

web: www. educentrum.hu/pogany 

mailto:pogany@educentrum.hu

