Composite

Diákjaink otthon érzik magukat az iskolában. A folyosókat festményeik, rajzaik
díszítik. Minden osztálynak
saját tanterme van, ahol jól
érezheti magát. Speciális tanulási igényeket elégítenek
ki a szaktantermek: a kémia-és a fizika elôadó, a nyelvi-,
a rajz-, a tánc-és a zeneterem.

Büszkeségünk a könyvtár és olvasóterem, ami
– ahogy egyik tanítványunk fogalmazta: „…
az a hely, ahol rengeteg
tanulással kapcsolatos
problémámra megoldást
találok”. De az a hely is,
ahol könyvtárhasználati
órákat tartunk, szavalóversenyeket rendezünk.
S az a hely, ahol megtanuljuk az információkeresés hagyományos és
modern formáit.

Nevelôink fontosnak tartják a digitális kultúrát, ezért
ennek feltételrendszere kiépített. Két számítástechnika
terem, szélessávú Intrernet-hozzáférés segíti a tanulást,
amelynek segítségével szeretnénk elérni, hogy tanulóinknak
természetes használati eszköze legyen a számítógép.

Délután is mozgalmas az élet az iskolában. Napközis csoportjainkban nemcsak a másnapi felkészülésre van lehetôség, hanem a szabadidô hasznos eltöltésére is. /Mozi,
színházi elôadások, kiállítások stb. megtekintése./
Hagyományôrzô tevékenységeinkkel ismertetjük meg
napköziseinket a népszokásokkal. /Pl. szüret, szüreti
felvonulás, lucázás, Luca-napi vásár, karácsonyvárás,
betlehemezés, regölés, stb./ Péntekenként klubfoglalkozások
keretében kreatív és egészségmegôrzô programokba
kapcsolódhatnak be a gyerekek.
Hagyományosan magas színvonalú sportélet zajlik intézményünkben. A mindennapos testmozgás lehetôségét a
testnevelésórák, az iskolai sportkörök foglalkozásai (kosárlabda, kézilabda, játékos sportfoglalkozások, szabadidôs sportok,
labdás ügyességfejlesztés), házibajnokságok különbözô
sportágakban (labdarúgás, asztalitenisz, röplabda, kosárlabda...),
és a Sport XXI program atlétikai edzései biztosítják.
Iskolánk fô profilja a kosárlabda, mely elsô osztálytól kezdve jól felépített rendszeren keresztül edzés és versenyzési
lehetôséget biztosít a gyerekek számára.
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„Amit az iskolának el kell végeznie, elsôsorban az,
hogy megtanítsa nekünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tanulás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson arra, hogy szeressük azt, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretnénk
megcsinálni” - írta Szent-Györgyi Albert.

Mi úgy érezzük, a mi iskolánk, a PARAGVÁRI ilyen iskola.

Elérhetôség:

Paragvári Utcai Általános Iskola
9700 Szombathely, Paragvári u. 2.
Telefon: 94 314 090
e-mail: kovarine.marietta@int.szombathely.hu
honlap: www.paragvari.hu

www.logomotiv.hu

Composite

A város központjában álló iskolánkat 1906-ban alapították
a Szt. Domonkos Nôvérek. Az eltelt több mint száz év
alatt sok-sok diáknak jelentette és jelenti ma is a tudás
várát. Neve is többször változott. Emlegették zárdaként,
a nagyszülôk, szülôk a Hámánba jártak, nekünk már a
PARAGVÁRI. Az iskola arculatát mindig az igényesség
és a minôségre való törekvés jellemezte. Sokan büszkék
arra, hogy a „Zárdába”, a „Hámánba” jártak, szeretnék, ha
gyermekük, unokájuk is ezek között a 100 éves falak között
tanulna.

Bátran jöhetnek,
szeretetteljes légkör
várja a kisdiákokat.

1. és 2. osztályban egytanítós rendszer teremt nyugodt,
biztonságos, második otthont, ahol képességeinek megfelelôen fejlôdhetnek a gyerekek. A tanító nénik hagyományos szótagoló olvasástanítással vezetik be kis tanítványaikat a betûk birodalmába. Az iskolába lépô gyerekek
tanulás, tudás iránti kíváncsiságát, vágyát folyamatosan
ébren tartják.
3. és 4. osztályban tantárgycsoportos oktatási formában
folyik a diákok nevelése, tanítása. 3. osztályban kezdôdik
az emelt szintû nyelvtanítás. Sokszínû képességfejlesztés,
tehetséggondozás, mûvészeti tevékenység, sportolási lehetôség támogatja, egészíti ki az oktatás folyamatát.
Az alsó tagozaton a biztos alapkészségek kialakítása a cél,
ezért tartjuk fontosnak az egyéni adottságokra épülô fejlesztést, tehetséggondozást. Minden gyereknek meg kívánjuk
adni a lehetôséget, hogy elérje egyéni teljesítôképességének
maximumát, egészséges és képzett felnôtté válhasson, aki
bízik önmagában, felelôsséget érez embertársai és környezete
iránt.
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Híres a zenei tagozatunk. Az 1956 óta folyó emelt szintû
mûvészeti nevelés célja a zeneileg mûvelt, zenét szeretô
ifjúság nevelése, illetve a tehetséges gyerekek zenei pályára
való irányítása, valamint városunk kulturális életét megfelelôen képviselô együttesek kialakítása, mûködtetése. Játékosságra, élményszerûségre építve igyekszünk az aktív muzsikálás örömét megteremteni.
Helyben biztosítja a Bartók Béla Zeneiskola a szolfézs- és
a hangszeres órákat.
A társmûvészetek – tánc, zene, képzômûvészet, elôadómûvészet – megismerése is órakeretben történik. A vizuális
kultúra és a technikaórákon, valamint szakkörökön a népi
kismesterségek – kerámia, szövés, fonás, mézeskalácssütés
– alapfogásai mellett különbözô képzômûvészeti technikákkal
is megismerkednek tanulóink.
Zeneis tanítványaink táncot is tanulhatnak. Az érdeklôdôk
tánctudásukat a Néptáncmûhely foglalkozásain bôvíthetik.

A Kreatív tanármûhely irányításával növendékeink hagyományosan színpadi projektet valósítanak meg, melyben a
gyermekek fantáziája, alkotó tehetsége, szereplési vágya
kiteljesedhet. Megismerhetik az irodalom, zene, képzômûvészet, tánc közös vonásait, az alkotás izgalmát.
Különösen jó közösségekké alakulnak a zeneis osztályok,
mert az elsô négy évben egy tanító néni tanítja ôket, és
a közös munka öröme, eredménye, a sok-sok siker összekovácsolja a gyerekeket.
Olyan szellem kialakítására törekszünk, amely lehetôséget
biztosít az egyéniség, a tehetség az egyéni értékek kibontakoztatására.

Iskolánkban az idegen nyelv tanításának is több évtizedes
hagyományai és magas színvonalú eredményei vannak.
Elsô osztályban kezdjük játékos módszerekkel az idegen
nyelv tanítását. 3. osztálytól nyílik lehetôség az emelt szintû nyelvtanításra. Angol és német nyelvet tanulhatnak
diákjaink heti 5 órában, bontott csoportokban, 4. osztálytól
pedig belekóstolhatnak a második idegen nyelvbe is. A
biztos nyelvi alapok megteremtéséhez, a beszédkészség fejlesztéséhez nyelvi szaktantermek, számítógépes programok
állnak rendelkezésre.
Osztrák testvérkapcsolatunkat kihasználva, a bernsteini
Európa – iskola tanulóival gyakorolhatják a német nyelvet.

