
A Dömsödi Széchenyi István
Általános Iskola szeretettel

várja az első osztályba készülő
kisdiákokat.

 
Az iskola diákjait családias, jól felszerelt, korszerű tantermek,

barátságos környezet, otthonos közösségi terek fogadják.
Az alsó tagozaton megfelelő alapokat kapnak a gyerekek. Az

olvasás és a matematika alappilléreinek megszilárdítása mellett,
már 1. osztályban megismerkedhetnek az informatikával a Komplex

Alapprogram alprogrami foglalkozásain.
Az idegennyelvet 4. osztályban kezdik el tanórai keretek között

tanulni. Német és angol nyelv közül választhatnak. Ezt felső
tagozaton tovább folytathatják akár heti 4-5 tanórában. Már az első
évfolyamon is van lehetőség ugyanezen két idegen nyelv tanulására,

szakkör formájában.
A nevelőtestület a diákokat a képességeiknek megfelelő,

legmagasabb szintre juttatja el.
Az egyéni fejlesztés mellett a tehetséggondozás is az iskola

szívügye. Az Intézmény pedagógusai alprogrami foglalkozásokon,
szakkörökön motiválják, inspirálják a tanulókat a művészet, logika,
matematika, magyar, természettudomány, idegen nyelv területén. A

tanulók több rangos versenyről hoztak el díjakat. Az iskola méltán
büszke rájuk. 

 

Beiratkozás időpontja: április 15-16.
 

Részletes információval a későbbiekben tájékoztatjuk
Önöket

 



Liptainé Jaksa Anita

Leendő elsős osztályfőnökök



 Tisztelt Szülők!
  Liptainé Jaksa Anitának hívnak. Dömsödön élek a családommal, két gyermek

édesanyja vagyok. 19 éves egyetemista a nagy lányom és 14éves a nagy fiam, 8.
osztályos a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskolában. A Kecskeméti Tanítóképző
Főiskolán végeztem 2000-ben Tanító- óvodapedagógus szakon. A természetismeret a

műveltségterületem. 2009-ben Beszédfejlesztő pedagógusként szakvizsgáztam,
szintén Kecskeméten. 

Közel 20 évet dolgoztam óvodapedagógusként, ezért a gyermek- és játékközpontú,
bizalomra épülő légkör megteremtését nagyon fontosnak tartom, így zökkenőmentes
lesz az óvodából iskolába való átmenet. Hiszek a pozitív fegyelmezés és a kimondott

szavak erejében, a fegyelmezett, következetes és szeretetteljes munkában. 
A Meixner- féle diszlexia prevenciós olvasástanítási módszerrel fogok tanítani,
mellyel a gyerekek könnyedén és játékosan megtanulnak olvasni. Ezt nagyon

fontosnak tartom, mert az olvasás a tanulás alapja.
Minden tantárgynál a játékos tevékenykedtetés adta lehetőségeket, élményeket,

felfedezéseket igyekszem kihasználni. A játékos, élményszerű tanítási formával a
zárkózottabb gyermek is megnyílik, a tehetségek kibontakoznak. A pozitív

megerősítésnek, a dicsérő szavaknak, mosolynak motiváló erejük van.
Az egymást tisztelő, segítő osztályközösség kialakítása fontos számomra.

Elengedhetetlennek tartom, hogy megteremtsük a szülő- pedagógus- gyermek
hármas egységet, mivel, így összedolgozva tudjuk kihozni a legjobbat a

gyerekeinkből.
Nagyon fontosnak tartom az iskolába lépő kis elsősökkel a személyes kapcsolat

kialakítását, az érzelmi biztonság megteremtését.
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”-

Saint Exupéry
            Nagy Szeretettel várom leendő elsős tanítványaimat!

                            Anita néni
 



Balázs Lajosné 



„Bátrabb vagy mint hiszed,
erősebb, mint sejted,
és okosabb, mint véled.”
      A.A.Milne: Micimackó
 

Tisztelt Szülők!
Balázs Lajosné Erzsike néni vagyok, itt születtem Dömsödön, és itt élek a családommal.
1980-ban szereztem tanítói diplomát a Bajai Tanítóképző Főiskolán, ének- népművelés szakon. A
fiatalkori nyitottságomat, érdeklődésemet a természet, a művészetek, a hagyományaink iránt máig
megőriztem. Mindig bíztam az emberekben, abban, hogy amit én jó szívvel közvetítek, az jó célba
ér. A gyerekekkel foglalkozni, tanítani, átadni mind azt a tudást, amit az előző nemzedékek
felhalmoztak, sohasem okozott számomra megerőltetést. Azt vallom, hogy mindenki valamiben
tehetséges, vagy jól teljesít. Ezt a területet kell megtalálni, és erre alapozva kell felépíteni az
önbecsülését.
Az osztályomba járó gyerekekkel, és szüleikkel igyekeztem mindig bensőséges, szeretetteljes
kapcsolatot kialakítani. A tanulást,- alkalmazva a legújabb szakmai, és technikai módszereket,
eszközöket,- játékosan, változatosan próbálom megvalósítani. Igyekszem a mindennapokban is az
apró örömökre, sikerekre, hogy az iskola egy élmény legyen, ne csak kötelesség. Természetesen
vannak szabályok is a mindennapjainkban, melyek betartása, a jó szokások kialakítása a gyermek,
majd a felnőtt életének a sarokpillérei.
A tanulás – tanítás egy oda-vissza zajló folyamat, amely engem is állandó változásra, fejlődésre
inspirál. Nagyon nagy várakozással, nyitottsággal készülök az új első osztályom fogadására. Bízom
benne, hogy okos, ügyes és boldog iskolás gyerekek válnak belőlük, mert:
„A boldog gyermek a helyes nevelés bizonyítéka. A tanár legnagyobb sikere, ha elmondhatja, hogy a
gyerekek úgy dolgoznak, mintha ő a világon se volna.”                   /Maria Montessori/
 
Szeretettel várom leendő elsős tanítványaimat:                   Erzsike néni


