Nevelő- oktató munkánk célja

Iskolánkról röviden
Az iskola tanulóinak létszáma: 942 fő
életkor: 6-14 év
Tanárok száma: 87 fő
Tanulócsoportok száma: 40 + 13 művészeti oktatás
Napközis csoportok száma: 7
A Debrecen Város Közoktatásáért díjjal kitüntetett nevelőtestületben szabadidő szervező, könyvtáros, pszichológus, szociálpedagógus és fejlesztőpedagógus is támogatja a tanítók, tanárok munkáját.
A nevelő-oktató munkát tantermeinken kívül - melyek közül ötöt a legkorszerűbb infokommunikációs
eszközökkel szereltünk fel - 96 férőhelyes mozi,
iskolai és lakótelepi könyvtár, tornacsarnok, kondicionáló terem, lőtér, korongozó műhely, nyelvi labor, számítástechnikai terem, művészeti szaktanterem, gyógytestnevelési terem, uszoda is segíti. Az
internet hozzáférés minden tantermünkben biztosított. A 2010/11 tanévtől multimédiás terem áll a
tanulók rendelkezésére.

Nemzetközi kapcsolataink

Az alkotó, gondolkodó, saját viszonyait értő és azok fölött
uralkodni akaró és tudó emberekre jellemző személyiségjegyek megalapozása és fejlesztése. E cél elérésében segít a
szabadidőbe, ill. osztályfőnöki órákba beépített mentálhigiénés, személyiségfejlesztő és drogprevenciós program is.
Az iskolában folyó pedagógiai munka lényeges elemei:




az intenzív variációs tanítás-tanulási eljárás
az „olvasó” osztály
az alapfokú művészetoktatás (grafika és tűzzománc
tanszakon)
 a közoktatási típusú sportiskolai képzés (kiemelt sportágak: atlétika, kézilabda, triatlon)
 az idegen nyelv és matematika emeltszintű oktatása
 kompetenciaalapú oktatás (amely az alkalmazásképes
tudás kialakításának eredményes eszköze)
 az iskolák közötti nemzetközi együttműködés
 a 2008/2009. tanévtől a nem szakrendszerű oktatás
bevezetése
 a TÁMOP-3.4.3-08/2 pályázat révén kiteljesedő tehetséggondozás
 környezettudatos magatartás fejlesztése (ÖKO iskola)
Törekszünk a szabadidő változatos és hasznos kihasználására.
Szervezeti kereteink és tevékenységeink: tantárgyi szakkörök, néptánc, játszóház, ISK (atlétika, kézilabda, kosárlabda,
asztalitenisz, lövészet), DSI szakosztályok (kézilabda, atlétika, triatlon), önköltséges tanfolyamok (úszás, kerámia, társastánc), hitoktatás.
Büszkék vagyunk tanulóink eredményeire, akik szerte a
világban nyertek értékes díjakat nemzetközi képzőművészeti
pályázatokon, rendszeresen érnek el kimagasló eredményeket országos és helyi tanulmányi versenyeken, 12 sportágban
30 diákolimpiai bajnoki címet és értékes helyezéseket szereztek, grafikáikat és tűzzománc munkáikat kiállíthattuk 2007
novemberében Strasbourgban a Marc Bloch Egyetemen.
Informatikai eszközállományunk a HEFOP pályázatok
eredményeként az általános iskolai átlagot meghaladó.

Az Európai Unió, Tempus Közalapítvány Comenius projektje keretében
2004-2007 „Életünk a négy évszakban, konyhaművészet és hagyományok”
(katalán, lengyel, görög, magyar kapcsolat)

2007-2009 „Közös kincsünk a VÍZ”
(angol, német, katalán, tenerifei és magyar kapcsolat)

2009- 2011 „Európai mesék világa”
(olasz, török, lengyel, litván, katalán, magyar kapcsolat)

2011- 2013 „Világörökségeink”
(portugál, francia, lengyel, magyar kapcsolat)
2013- „Csökkentsük öko- lábnyomunkat”
(portugál, olasz, török,litván, lengyel, magyar kapcsolat)

Céljaink


A kompetencia alapú oktatás kiterjesztése
(alapkészségek, képességek, kulcskompetenciák fejlesztése).



Az esélyegyenlőség növelése.



A környezettudatosság erősítése, az ENSZUNESCO Nevezetes Napok témáinak segítségével.



A fenntartható fejlődés értékrendjének folyamatos beépítése a tanulási folyamatba, különös tekintettel a víz témakörére.



A békekultúra érvényesítése, a demokratikus
légkör megteremtése.



Nemzetközi kapcsolatok bővítése.

A 2009/2010. tanévtől iskolánk hivatalosan is tagja
az ÖKO iskolák hálózatának. Programjainkban
meghatározó szerepet tölt be a környezettudatos
magatartás továbbfejlesztése és a fenntartható
fejlődés alkalmazása.
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