Tehetséggondozás az iskolában
Iskolánk Pedagógiai Programjában szerepel a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos
pedagógiai tevékenység helyi rendje. Ide tartoznak a különleges bánásmódot igénylő és a
kiemelten tehetséges gyerekek. Az ő fejlesztésükhöz, tehetséggondozásukhoz nyújt segítséget
a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Az együttműködés
keretében fejlesztő pedagógusok, logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, konduktor,
kutyaterapeuta foglalkozik gyermekeinkkel.
A Református EGYMI kereteiben 2016 szeptemberétől a tehetséggondozás jelentős szerepet
kapott. Létrejött a Református Országos Értéktermő Tehetségközpont, amely az EGYMI
tagintézményeiben, telephelyein dolgozó regionális tehetségkoordinátor szakemberekkel végzi
az egész országra kiterjedő összehangolt tehetséggondozó tevékenységet. Iskolánk a
kezdetektől több területen is bekapcsolódott a programba. Ebben a tanévben a második
osztályosok természetismeretből, a harmadikosok és a hatodikosok matematikából, a hetedik
osztályosok magyarból „gazdagodhatnak”. A programok indulásakor 1. és 5. osztályban a
Református EGYMI regionális tehetségkoordinátora végez szűrést, ami alapján a tanulók részt
vehetnek a foglalkozásokon. A pedagógusok 30 alkalomra szóló, szakemberek által készített
anyag segítségével dolgoznak.
-

A matematika program nem a tananyagra épül. Egyszerű logikai feladatok és az előző
évekből gyűjtött versenyfeladatok is szerepelnek benne. Minden foglalkozás játékos
feladattal kezdődik, ami gondolkodásra is készteti a tanulókat, és bevezeti a többi
feladatot.

-

A természetismeret tehetséggondozó program olyan szemléletre és gondolkodásra
próbálja rávezetni a tanulókat, amely segít a gyermekek szemével látni a világot, és az
ő fülükkel hallani Isten üzenetét. Sok játékos tevékenység is színesíti a foglalkozásokat.

-

A magyar tehetséggondozó programot a hetedikeseknek azzal a céllal indítottuk, hogy
segítsük a középiskolai felvételi előkészítését. A jó hangulatú alkalmakon nyolc tanuló
vesz részt, akik a tananyaghoz kapcsolódó érdekességeket ismerhetnek meg. A nyelvi
játékok, feladványok összeállítása közben bővül a szókincsük, fejlődik kreativitásuk.
Szép munkákkal indultak vers- és novellaíró pályázaton.

A mindennapos testnevelés keretében lehetőséget biztosítunk tanulóinknak minél több sportág
megismeréséhez. Az első és második osztályosok mozgásfejlesztés keretében egykerekűzni
tanulnak. A harmadik és negyedik osztályosok heti egy órában vívnak. Az ötödik osztályosok
kézilabdáznak. A hatodikosok a golf alapjaival ismerkedtek Tatán. A hetedik és nyolcadik
osztályosok az erőnlétüket fejleszthetik az akadályfutások során. Ezeken kívül minden félévben
másik osztály jár úszni az oroszlányi uszodába. Az idei tanévben a másodikosok és a
harmadikosok részesülnek úszásoktatásban. Minden tanévben korcsolyázni is visszük
tanulóinkat a tatabányai jégpályára.
A leendő elsősök mellett, felsőbb évfolyamokba is várjuk szeretettel azokat a beiratkozni vágyó
diákokat, akik érdeklődését felkeltette Iskolánk tehetséggondozási programja. Részletesebb
felvilágosítást a dadirefi.hu honlapon találhatnak.

