HOGYAN LEHET ELJUTNI ISKOLÁNKBA?

C Í M E : 1033. Budapest, Harrer Pál u. 7
T E L . / F A X . : 06-1-250-0887, 250-0807,454-1510
E M A I L : harrer-a@kszki.obuda.hu

ISKOLANYITOGATÓ
FOGLALKOZÁSOK OVISOKNAK:

Időpont

Foglalkozások

1.

2018. febr. 03.
9-12 óráig

Nyílt nap

2.

2018. február 12.
16.30

„Ismerd meg
iskolánkat!”
játékos
akadályverseny
„Meseország”
Mesés-verses
feladatok
„Észforgató”
Játékos logikai
feladatok
„Info-World”
Játékos angol és
informatika
Beiratkozás

3.

2018. február 26.
16.30

4.

2018. március 12.
16.30

5.

2018. március 26.
16.30

6.

2018. április

7.

2018. május

AZ ÓBUDAI HARRER PÁL
ÁLTALÁNOS ISKOLA:

H O N L A P : www.harrersuli.hu

VILLAMOS 1, 1 A Szentlélek tér
BUSZ : 9, 109, 106 Flórián tér, 118, 137-es Szentlélek tér
HÉV Árpád-híd

az Országos Tehetségpont Hálózat
Akkreditált Kiváló Tehetségpontja.

LEENDŐ 1.A OSZTÁLYÁNAK
TANÍTÓ NÉNIJE:

Szülői értekezlet
leendő elsőseink
szüleinek

MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK!

FEHÉR NÓRA

AZ ISKOLA HIVATALOS BEISKOLÁZÁSI KÖRZETE:
UTCA + házszám

UTCA + házszám

Akác köz teljes

Ladik utca teljes

Búvár utca teljes

Laktanya utca teljes

Farkastorki út teljes

Matróz u. teljes

Flórián tér teljes

Miklós tér teljes

Folyamőr utca teljes

Miklós utca teljes

Fő tér teljes

Óbudai rakpart teljes

Hajógyár utca teljes

Polgár utca teljes

Harrer Pál utca teljes

Sorompó utca teljes

Hídfő utca teljes

Szentendrei út páratlan 1-77.

Jablonka lejtő, út teljes

Szentlélek tér teljes

Kerényi Grácia park

Tavasz utca teljes

Kórház utca 1-9, 6-12

Verhovina utca teljes

Laborc árok, utca, köz teljes

Vöröskereszt utca teljes

HITVALLÁSOM:
„A tudást csak akkor tudjuk

megemészteni, ha jó étvággyal
habzsoltuk."
(Anatole France)

ISKOLÁNKBAN
MAGAMRÓL:

AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI
FILOZÓFIÁJA:

2016-ban szereztem meg diplomámat, az Eötvös

„amire egy ember képes, azzá kell válnia”
- az embernek fel kell fedeznie, és vállalni kell önmagát(Maslow)

Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző
Karának tanító szakán, angol műveltségterületen.

Két éve vagyok az Óbudai Harrer Pál Általános
Iskola tanári karának büszke tagja.

Napközisként és angol tanítóként dolgozom jelenleg.
Kiskorom óta vágyom arra, hogy egyszer saját
osztályomnak a magyar és az angol nyelvet is én
taníthassam. Ez az álom szeptembertől valóra válik.

GONDOLATAIM A PEDAGÓGIÁRÓL:

Mivel az iskolában az életre való felkészítés a
célunk, a tanítás mellett a nevelés is kiemelkedő

Játékossággal, humorral sok mindent el tudunk

feladatunk.
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Az induló első osztályainkban egyaránt biztosítjuk az
angol nyelv oktatását magas színvonalon,
képességek, igények szerint
heti 2 vagy 5 órában.
A „TARTALOMALAPÚ ANGOLNYELV” oktatását biztosítjuk
gyerekeink számára tehetséggondozás keretében. Ez azt jelenti,
hogy az angol nyelvórákon felül az alsó tagozatos gyerekek azinformatika, a rajz, a testnevelés és természetismeret tantárgyakat
50%-ban angol nyelven tanulják.
Tanulóink minden nap foglalkoznak az angol nyelv
tanulásával változatos témák kapcsán, változatos környezetben. Az
osztálytanító és az angol tanár együttes jelenléte optimális
feltételeket biztosít a differenciált (egyéni képességeknek megfelelő)
fejlesztéshez
is.
Tapasztalataink
szerint
a
gyerekek
zökkenőmentesen, jókedvvel veszik ezt a kihívást.
A lehetőségek választékát bővíti, hogy a vállalkozó első
osztályos tanulók részt vehetnek heti egy alkalommal egy
anyanyelvi tanár által vezetett szakkör jellegű foglalkozáson is.
Informatika órák keretében lehetőségük van a gyerekeinknek a
számítógép eszköz szintű használatának elsajátítására.
Iskolánk akkreditált kiváló TEHETSÉGPONT. Azonosított
tehetséges gyerekeink számára sokféle tehetséggondozási
lehetőséget biztosítunk tehetségköreinken.
Aelia Sabina Művészeti Iskola helyben biztosít zene,
képzőművészeti képzést délutánonként, amiről külön bizonyítványt
kapnak a gyerekeink. Az igazi művészet szeretete-akár zenében,
akár versben, akár képben találja, meg valaki- igényességre nevel.
Mi pedig ezt szeretnénk.

belőlük.

)

SZERETNÉNK, HA ISKOLÁNK A GYEREKEK ÉS
FELNŐTTEK SZÁMÁRA EGYARÁNT KELLEMES
MUNKAHELY LENNE!

