A Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
a 2020-2023 időszakban is az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Intézményünk a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium,
egyike a magyarországi szlovák nemzetiségi országos beiskolázású többcélú köznevelési
intézményeinek.
Az egyetlen olyan többcélú intézmény, ahol anyanyelven – szlovák nyelven valósítjuk meg az
oktatás és nevelés általános célkitűzéseit és feladatait.
A színvonalas nemzetiségi szlovák oktató-nevelő munka mellett, kiemelten fontosnak tartjuk,
hogy kialakítsuk és erősítsük a szlovák nyelvhez való pozitív kötődést, identitástudatot,
valamint ápoljuk a szlovák nemzetiségi kultúrát, a művészeti nevelés eszközeivel.
Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerését követően, az elmúlt években is
igyekeztünk olyan, széleskörű érdeklődésre számot tartó szakmai programokat felkínálni és
bemutatni, amelyek a nemzetiségi szlovák pedagógus kollégáknak, lehetőséget teremtettek
ismereteik bővítésére, pedagógiai eszköztáruk megújítására.
Tevékenységeinkkel a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ által koordinált és biztosított
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal a nemzetiségi szlovák óvodák, általános iskolák,
gimnáziumok és kollégiumok körében, segítettük a folyamatos tudásmegosztást.
Ezt kívánjuk az elkövetkező új ciklusban is folytatni.
Vezérelvünk: ”Tanuljunk egymástól!”
Jelen bázisintézményi ciklusban a következő jó gyakorlatokat szeretnénk a nemzetiségi szlovák
pedagógusok részére népszerűsíteni:


Műhelymunka, workshop, bemutatók

A digitális oktatási módszerekben való jártasság kialakítása, elmélyítése előadások keretében,
illetve tapasztalatcserén alapuló műhelyfoglalkozások megtartásával. Kiemelt célunk az
általunk jól bevált szakmai ismeretek átadása, továbbá a módszertani újdonságok bemutatása.
Bízunk benne, hogy az általunk bemutatott jó gyakorlatok inspirálóan hatnak a pedagógus
kollégák modern IKT eszközhasználatára.



Feladatbank

Feladatbank létrehozása, mely a nevelőtestület közös elhatározásán alapul és hiánypótló
szerepet tölthet be a hazai szlovák nemzetiségi oktatásban. A feladatbank – folyamatosan
bővülő kínálattal – megosztásra kerül a szakmai csoport tagjaival, akik szintén bővíthetik a
feladatokat saját jó gyakorlataikkal.


Kommunikációs verseny

Az intézményünkben, több éve rendszeresen megrendezésre kerülő szlovák nyelvi
kommunikációs verseny, már hagyományként folytatódik az elkövetkező bázisintézményi
ciklusban.
A versenyt a nyelvoktató általános iskolás tanulók nyelvismeretének bővítése, továbbá
intézményünk gimnáziumi beiskolázási mutatóinak növelése érdekében indítottuk
hagyományteremtés céljából.
A versenyt a jövőben szeretnénk tovább fejleszteni, országos szintre emelni, illetve on-line
formában is megrendezni, lebonyolítani.


Digitális írástudás fejlesztése

Intézményünkben a humánerőforrás és a tárgyi eszközök is biztosítottak, ahhoz, hogy az
idősebb és a digitális oktatási módszerek iránt érdeklődő pedagógusok IKT – ismereteiket
bővíthessék. Műhelymunka keretében megismerkedhetnének: alkalmazói programokkal,
játékos tanulást segítő alkalmazásokkal, mobil technológiával, Lego programozással.


Hagyományőrzés

A színvonalas nemzetiségi szlovák oktató-nevelő munka mellett, kiemelten fontosnak tartjuk,
hogy kialakítsuk és erősítsük a szlovák nyelvhez való pozitív kötődést, identitástudatot,
valamint ápoljuk a szlovák nemzetiségi kultúrát.
Jelmondatunk: ”Hagyomány és korszerűség.” E jelmondat jegyében kívánjuk megosztani
szélesebb körben az ünnepekhez kapcsolódó hagyományinkat.
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