Iskolánk nevelés-oktatás terén
szerzett tanúsítványai,
programjai:

NYÍLT NAP:
2022. január 8-án,
szombaton 9 órától

Az induló első osztályokról
szóló információkért látogassanak el
iskolánk honlapjára és
facebook oldalára!
www.benedekelekiskola.hu

4029 Debrecen, Bocskai tér 1.
52/534-189
E-mail: iskola@benedek-debr.edu.hu
Készítette: iskolánk 4.b osztályos tanulója

Igazgató: Hetei József
Web: www.benedekelekiskola.hu

Iskolánk facebook oldala

Iskolánkról
Iskolánk jól megközelíthető helyen, Debrecen
belvárosi körzetében található.
Felújított épületben, megújult terekben végezzük
nevelő-oktató munkánkat.
Célunk, hogy az ismeretközlő oktatás helyett
egyénre szabott, kompetencia alapú oktatást
valósítsunk meg.
EGYÉNI KÉPESSÉG- ÉS TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMUNK keretein belül
végezzük tanulóink képességeinek és tehetségének
teljes körű kibontakoztatását.
Pedagógusaink kiemelten kívánnak foglalkozni a
test és a lélek harmonikus fejlesztésével, az elemi
műveltségbeli alapok megteremtésével, ill. az
alapműveltség
továbbépítésével.
Segítséget
nyújtunk tanulóinknak a tanulási stratégiák helyes
megválasztásában. Olyan alapokat biztosítunk,
amelyek képessé teszik a gyerekeket a
középiskolában való helytállásra.
Nevelő-oktató munkánkat segíti:
- 18 interaktív tábla
- 2 digitális panel
- korszerű informatika terem
- tanulói tabletek
- teljes wifi lefedettség
- digitális nyelvi labor
- „okosterem”
- gumiborítású tornaterem
- tankonyha
- 10.000 kötetes könyvtár
- közösségi tér
- gumiborítású focipálya az udvaron

Tanórán kívüli lehetőségek:
- erdei iskola program
- Ökoiskola program
- tanulmányi versenyek
- pályázatok
- Határtalanul! program
- diákolimpia
- Bozsik-program
- tantárgyi tehetséggondozó
- énekkar, furulya szakkör
- rajz szakkör, kézműves foglalkozás
- sakk-logika
- robotika szakkör az NI szakmai
támogatásával
- fotó szakkör
- kukta szakkör
- természetbarát klub
- iskolarádió
Kiemelt területeink:
- első évfolyamon hagyományos
(hangoztató, elemző, összetevő,
szótagoló) módszer
- első évfolyamtól idegen nyelv és
informatika oktatás
- sakk-logika oktatás
- művészeti nevelés
- SZTE
longitudinális
programjának
támogatása, képességfejlesztés
- nyelvvizsga-program
- ECDL-program

Nevelő-oktató munkánkat segíti:
- fejlesztő pedagógus
- logopédus
- pedagógiai asszisztens
- rendszergazda
- könyvtáros
- mérés-értékelés szakértők
- tehetségfejlesztő szakértő
- alapítványunk
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