Beszétgetőkörre[ indul a nap

A diákoksokkalszí,vesebben dolgoznak

együtt, minta egész
nap csakazelőttük ülő
hátát tátnák.
&*{s§ffiL*, A Lépésrőllépésre
programot találta meg a Nyi-

tott Ajtó Baptista Altalános
Iskola tantestülete, amikor

kiderült, a

hagyományos
módszerek nem hoznak eredményt. Ezzel a gyermekközpontú, alternatív pedagógiai

módszerrel

- amit

röviden
csak Ll-nek hívnak - viszont
sikeresen nevelik és oktatják
a hátrányos helyzetú gyerekeket. Molnárné Kertész lldikő, az intézmény igazgatója
úgy fogalmaz, rendkívül hatásos és komplex programról
van szó, úgyhogy csak ajánlani tudja minden iskolának.
- A Lépésről lépésre1996-

ban indult, amikor

megkezdődött a Vasgyárban élő
családok cseréje. A rendszer-

változás után, amikor bezártak a nagy gyárak, az olcsó

lakásokba roma családok

költöztek. A gyerekek nem
voltak sikeresek a tanulásban, ami az akkori tantestületet is aggasztotta.
Ezért a pedagógusok elkezdtek keresgélni egy
olyan módszer után,

ami eredményhez

ve-

zethet. Éstalálkoztak a
Lépésről lépésreprogrammal - vázoIta az
előzményeket az
igazgatő.
Jelezte, bár ösz-

Szetett pro8lam-

ról van szó;

de

vannak hangsúlyos pontjai.

Központi eleme a koopera-

tív technikák, ami azért fon-

tos, mert együttmúködésre

neveli a gyerekeket, aminek

közösségfejlesztő hatása van.
A másik fontos elem a reggeli
beszélgetőkör. Ennek szintén

többféle funkciója van. Az

egyik, hogy átvezetést jelent
az otthon és az iskola között,

de

fejlesztőfeladatokkal a

tananyaghoz is kapcsolódik.
Reggeli üzenet

- Minden reggel elmondjuk,

hogy milyen évszak van, mi-

lyen hónap és milyen nap.
Milyen az időjárás, és hogy
kinek van születésnapja. Ez
egyfajta rituálé szerint zajlik.

Évente két nagy téma köré
csoportosítják az órák anyagát, valamint a tanórán kívüli foglalkozások anyagát
is. Ez elősegíti a tantárgyi

koncentrációt, hiszen kémiát
vagy matematikát nem csak
kémia- vagy matematikaórán
lehet tanulni

Az igazgatő kiemelte: programjuk sikerét az jelzi, hogy a
gyerekek jól hatadnak a tananyaggal, motiváltan jörrrrek

az

iskolába, ezért szívesen

tanulnak.

A

csoportos tevé-

kenységek a szocializációjukat
is elősegítik. A diákok sok]<al
szívesebben dolgoznak együtt,
minta egész nap csak az előtük ülő hátát látnák. Az iskolában van egy kis lemorzsolódás,
de akik elvégzik a 8 osztályt,

A gyerekek körben ülnek, és
mindenki köszönti a mellette ülőt, kezet fog vele, majd továbbtanulnak. Főleg valavalami jót kíván neki. A pe- milyen szakmát vilasztanak,
dagógus pedig reggeli üzene-

tet mond az osztálynak, ami

azzal a nappal kapcsolatos. A
beszélgetőkör nagyon jól elő-

készítia napot - fogalmazott
azigazgatő.

Jelezte: a progTam harmadik hangsúlyos eleme a
projektmódszer.

mert ez az otthoni elvárás.

- A középiskolából pedig
pozitív visszajelzést kapunk
volt tanítványainkról - tette
hozzáazigazgató.
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