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Logopédiai konferencia
Közel százhúsz szakember érkezett az ország csaknem minden
részéből a Hegyvidékre, hogy
részt vegyen azon az első alkalommal megrendezett konferencián, amely az Európai Unió felhívására jött létre. A Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a XII.
kerületi Logopédiai Szakszolgálat által szervezett előadás-sorozat a specifikus nyelvi zavarok, a
nyelvi fejlesztés és az olvasás-írás
témakörét dolgozta fel.
„Nagyon jó, hogy elindult ez a
folyamat – mondta lapunknak a
konferenciát megnyitó Fodor
Gábor, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest
XII. Tankerülete vezetője. – Fokozni kell a gyerekeinket segítő
szakemberek társadalmi elismertségét, mert a szakszolgálatok igen fontos munkát végeznek. Február huszonhatodikán
jelent meg az új miniszteri rendelet a munkájukról, ezzel változik
a jogszabályi környezet, ami
szintén a rendezvény időszerűségét mutatja. Az uniós források –
TÁMOP-pályázatok – is a szakszolgálatok fejlesztését tűzik ki

célul, ezért örülök annak, hogy
épp a Hegyvidék adott otthont
az első logopédiai konferenciának.”
Igazán jól szervezett és magas
színvonalú rendezvény volt – jelentette ki a rendezvény után
Fonti Krisztina. „Fontosnak tartom, hogy egy kerületi intézmény
ilyen rangos eseménynek lehetett
a házigazdája, remélhetőleg hagyományt teremtve. Az, hogy
ilyen sokan jelentkeztek a konferenciára, mutatja, szükség van a
tudományos igényű tájékoztatókra, előadásokra, továbbképzésekre, ezért bízvást remélhetjük,
hogy legközelebb még többen eljönnek majd. Nagyon büszkék
vagyunk az iskolára, nemcsak e
rendezvény, de az évek óta itt folyó kiemelkedő színvonalú munka miatt is” – összegzett a hegyvidéki alpolgármester.
Az első hegyvidéki logopédiai
konferencia résztvevői egyebek
mellett a beszédfejlődés, a beszédészlelés és -megértés zavarairól, a dadogásról, továbbá a logopédiát övező hitekről és tévhitekről hallgattak meg előadásokat.
li.

A pedagógusok Kossuth-díjának
nevezett Genius Apáczai Diploma
Díjat vehette át Vértesaljai Mária,
a Városmajori Gimnázium rajz- és
művészettörténet-tanára. Az
Apáczai Kiadó évek óta azokat a
kiváló pedagógusokat jutalmazza
ily módon, akik nevelési elveik
mottójául akár Móra Ferenc gyönyörű mondatát is választhatnák:
„A szeretet az élet.”
„Ez az én kis birodalmam” – mutat körbe Vértesaljai Mária a tanári szobájában, ahol a polcokon,
asztalokon, szekrényeken, a padlótól a plafonig diákok alkotásai
sorakoznak. Az egyik ládában
régi magyar tarsoly- és csatdíszítő
motívumok által ihletett papírdíszek lapulnak, míg az íróasztalon
egy állatot formázó középkori
aquamanile, azaz templomi kézmosó tál kerámiából készített
másolata látható.
Aztán az egyik polcról előbukkannak az orosz konstruktivizmus szellemében fogant modern
térbeli alkotások, majd pedig a
különleges kaleidociklikus formák: ezek olyan hat tetraéderből
álló mozgatható alakzatok, amelyeknek rajzolt felületei a forgatással más és más érdekes mintázatot
adnak ki együtt. Az egyik
kaleidociklust egy művészképzésre jelentkező, végzős diák készítette, aki ezzel, illetve egy ehhez kapcsolódó prezentációval kívánja
beadni jelentkezését az egyetemre.
„Aki a képző- vagy iparművészeti pályát választja, annak segítek a felkészülésben, az én munkám azonban nem a művészképzés. Gimnáziumi tanár vagyok, a
7., 8., 9. és 10. osztályosokat tanítom, illetve a 11. és 12. évfolyamon fakultációt tartok” – mond-

ja munkaköréről a rajz- és művészettörténet-tanár, amikor a rögtönzött szertári szemle során a
végzős diák alkotásához érünk.
Ha művészképzés nem is, tehetséggondozás feltétlenül zajlik
Vértesaljai Mária óráin, akinek
meggyőződése: minden gyermek
tehetséges. „Úgy gondolom,

Vértesaljai Mária megkapta a pedagógusok „Kossuth-díját”
mindnyájan harmóniával, szépérzékkel, az alkotás iránti igénnyel
születünk. A tanár pedig felelős
azért, hogy a gyerekekben kibontakoztassa ezt. Vallom, hogy a tanítás lélekformálás, a lélekkel való
látás képességének fejlesztése. A
gyerekek küldetéssel születnek, az
én feladatom, hogy segítsem ennek beteljesítését” – összegzi hivatása lényegét. Persze, mint azt a
szülők is tudják, nem könnyű
megérinteni a kamaszok lelkét,
„ehhez időnként tízszeres, százszoros energiára van szükség”.
„Van olyan tanár, aki azt
mondja, negyvenöt percben semmit sem lehet csinálni. Én viszont
azt mondom: ennyi idő alatt meg
lehet váltani a világot” – jelenti ki
a tanárnő. Természetesen tisztá-

Német iskola magyar gyerekeknek
már az első osztálytól!
A 2013-14-es tanévtől már
az első osztályba készülő
magyar gyerekek előtt is
megnyílik a Budapesti Német Iskola. Ez az intézmény
nem csak az oktatás nyelve
miatt tekinthető németnek:
az oktatás módszertana és
a körülmények egyaránt a
legjobb németországi példákat idézik.

A

z
1990-ben
alapított Budapesti Német
Iskola alsó tagozata közvetlenül a nyolcosztályos
gimnázium új épülete mellett,
egy felújított villában működik. Jelenleg közel száz német
anyanyelvű kisdiák tanul az
1-4. évfolyamokon (a magyar
anyanyelvűek eddig csak az
5. évfolyamtól, a gimnáziumi
osztályokba iratkozhattak be),
ez év szeptemberében azonban a németek 1. osztályával
párhuzamosan
elindítanak
egy másik első osztályt is a
magyarul beszélő gyermekek
számára.
„Az új, magyar gyerekekkel
induló első osztályban még
magyarul tanítjuk a matematikát és a környezetismeretet; a
másodiktól a negyedik osztályig aztán ezeket a tárgyakat
is egyre nagyobb óraszámban fogjuk németül oktatni”
– mutatta be a német nyelvű képzésre való átállás
fokozatait a magyar képzési ág

Olvass velem
németül!

A
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koordinátora. Kulcsár András
elmondta: a német mint idegen nyelvet heti hat órában
anyanyelvi tanárok tanítják elsőben, emellett pedig a sport-,
zene- és rajzórákat, valamint a
szakköröket a német elsősökkel közösen tartják. A német
nyelvű képzések mellett a
magyar nyelv és irodalom oktatására is nagy hangsúlyt
helyeznek, nem csak elsőben,
hanem a felsőbb évfolyamokon is – ezeknek az óráknak
ugyanis az egyik legfontosabb célja az, hogy segítsék a
magyar diákok nemzeti identitásának megőrzését.
Aki a gimnáziumi tanulmányait is a Budapesti Német
Iskolában folytatja, olyan
érettségit szerezhet, amelyet
itthon, valamint Németországban egyaránt elismernek,
így bármelyik hazai vagy németországi egyetemre kiváló
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Várjuk a leendő magyar kisiskolásokat!

eséllyel felvételizhetnek az itt
végző ﬁatalok.
„Iskolánk nem csak az oktatás nyelve miatt tekinthető
németnek. A tanterv, a módszertan, az óraszervezés, az
épület térkialakítása, a tantermek felszereltsége egyaránt
a mai, korszerű németországi
iskolákéhoz hasonlítható” –
hangsúlyozta Kulcsár András.
Az intézmény a tanítást
követő délutáni időszakra is
tartalmas időtöltést kínál a
gyerekeknek. Az alsó tagozatosok számára napközit
biztosítanak, ahol magyar és
német nyelven foglalkoznak a
tanulókkal. A napközi mellett
angol, labdarúgás, barkács,
kertészeti, valamint színház- és musicalszakkörre
jelentkezhetnek a kicsik, illetve aki szeretne, hangszeres
magánórákra is járhat az iskolában. (x)

Nem titkolja, pályája folyamatos vívódással, útkereséssel jár,
hiszen sohasem lehet biztos abban, hogy épp a legjobb eszközt
választotta. Mint mondja, igyekszik mindig óvatosan, ugyanakkor határozottsággal vezetni a fiatalokat, azzal a fő céllal, hogy legyen igényük a külső és belső
tisztaságra, illetve képesek legyenek védekezni a mindennapjainkban jelen lévő kártékony üzenetekkel szemben. A szülők viszszajelzéseiből úgy érzi, jó úton jár,
mert általában ők is ugyanazokat
a dolgokat vallják értékeknek.
„Az ember akkor tud szabadon
gondolkodni, tanítani, ha ezt a
környezete engedi” – mondja
negyvennégy év pedagógusi tapasztalatával. Szerencsésnek érzi

magát, mert első munkahelyén,
Keszthelyen, az egykori Szendrey
Júlia Általános Iskolában, ahol
néhány évig igazgatóként is dolgozott, majd a Városmajori Gimnáziumban is „csodálatos szabadság” adatott meg a számára.
A Genius Apáczai Diploma
Díjat mindenekelőtt a tanítványai által elért sikereknek köszönheti – véli Vértesaljai Mária.
Az országos középiskolai tanulmányi versenyeken az elmúlt tizenkét évben közel ötven diákja
ért el valamilyen helyezést, közülük négyen elsők lettek. Tavaly
egyszerre két győztessel is büszkélkedhetett: Walton Veronika a
művészettörténet-, Juhász Nóra
pedig a rajz- és vizuáliskultúraversenyt nyerte meg.
Mivel a rangos díjat az Apáczai
Kiadó alapította, a pedagógus szerint elismerésében az is szerepet
játszhatott, hogy általános és középiskolai tankönyveket lektorált,
illetve tanári kézikönyvek számára feladatokat készít a mindennapokban bevált ötletei nyomán.
„Nyári festő vagyok” – feleli
öniróniával, amikor arról kérdezzük, rajztanári munkája mellett
folytat-e művészi alkotótevékenységet. A szünidőben rajzol,
fest, művésztáborokba jár, mindezzel együtt nem vallja magát
művésznek, az iskolai munkája
ugyanis egész embert kíván. Ám
nincs hiányérzete, hiszen gyerekekkel foglalkozhat, s mint fogalmaz: elképzelni sem tud ennél
szebb szolgálatot.
K. D.
 Vértesaljai Máriát egy évvel ezelőtt Németh László-díjjal tüntették ki, ebből az alkalomból 2012.
március 29-i számunkban készítettünk vele interjút, amely online archívumunkban, a www.hegyvidekujsag.hu címen olvasható.
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ban van azzal, hogy heti egy tanóra nagyon kevés, hiszen így egy
tanítványával egy tanév alatt öszszesen alig egy napot találkozik.
Ennek ellenére hiszi, hogy nyomot tud hagyni diákjaiban, olyan
értékeket hívhat elő belőlük,
amelyeket tovább tudnak vinni
felnőtt életükbe.
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gyermekvédelmi
szolgáltatás.
Éppen ezért, a rászorulók védelmében, a felvételi eljárás keretében jövedelem-, illetve vagyonbevallást is kér az önkormányzat
a jelentkezőktől. Ezzel lehet
ugyanis a leghatékonyabban kiszűrni azokat, akik luxuskörülmények között élnek. A rendszer
egyre jobban működik, ennek
köszönhetően az utóbbi években
egyetlen szociálisan rászoruló
gyermek jelentkezését sem kellett elutasítani.
(m.)
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Világmegváltás negyvenöt percben

Bölcsődei jelentkezés
Az idei évben egy hónappal korábban, április 1–15. között lehet
beadni a jelentkezéseket a hegyvidéki bölcsődékbe. Bár folyamatosan zajlanak a bővítések –
az elmúlt években a Zugligeti
Bölcsődében 48, a Bíró utcaiban
15 férőhely létesült, míg a Krisztinavárosi fejlesztése az idén nyáron várható –, most is elsősorban
a rászorulók számíthatnak felvételre. Annál is inkább, mivel az
elhelyezés nem alanyi jog, hanem a meghatározott feltételek
teljesülése esetén biztosítható



z óvodáskor gyermekeink életében
az első olyan életszakasz, amelyben apróságaink a családi kör szeretetteljes légköréből kilépve megteszik első
bátor lépéseiket a „Nagyvilágba”. Ez idő
tájt számtalan jelét adják megnövekedett érdeklődésüknek a kortársak iránt.
Nagyon fontos, hogy szülőként időben
észrevegyük ezt a felmerülő igényt. Ha
észrevettük és zöld utat adtunk cseperedő apróságunk érdeklődésének, akkor már csak egy dolgunk van. Ki kell
választanunk azt az intézményt, amelynek keretei közt el tudjuk képzelni növekvő csöppségünk mindennapjait.
Egy ﬁatal család életében ez az első
igazán „szülőpróbáló” feladat. Hol kezdjük? Milyen szempontokat vegyünk ﬁgyelembe? Hogy tudjuk a sok rész információt olyan egésszé kerekíteni, amely
segít a döntésben? Ebben szeretnénk
segíteni olvasóinknak, egy saját óvodai
gyakorlat vázlatának felrajzolásával.
A Cseperedő Óvoda mottója: Ne
csak a nadrágját nője ki….
Ügyelünk arra, mi történik óvodásaink testével. Fontos, hogy minden nap
eleget mozogjanak természetes helyzetekben, mint a biciklizés, görkorcsolyázás, mászókázás, túrázás. Lényeges,
hogy a gerinc egészségét a mindennapos jóga alapú frissítő tornával megőrizzük. A makacsul fennmaradó primitív
reﬂexek leépülését mozgásterapeutánk
segíti speciális mozgásfejlesztő foglalkozásokon. A kiegyensúlyozott növekedéshez nélkülözhetetlen a a tápanyagok harmonikus egysége. Helyben sütött kenyérrel, változatos, egészséges
reformélelmiszerek megszerettetésével

formáljuk ízlésüket. Grapefruitmagcsepp használatával megakadályozzuk
a fertőző betegségek túlzott elharapózását. Közel visszük csemetéinket a karnyújtásnyira lévő erdő természetes világához, hogy ezt az élő kapcsolatot megélve, kialakíthassuk bennük a minden
élő iránti alapvető tiszteletet, alázatot.
Gondosan vigyázzuk lelki egészségük
épségét. Meleg, elfogadó nevelői attitűddel megalapozzuk érzelmi biztonságukat. Bánásmódunkkal segítjük kifejlődni saját érzelmeik felismerésének és
kifejezésének képességét, a felnőttek és
a társak érzelmei felismerésének képességét. A csoportlétben való eligazodáshoz, a közösségben való eredményes
munkálkodáshoz nélkülözhetetlen, hogy
olyan alapvető erkölcsi érzelmeket segítsünk kialakulni, mint: együttérzés,
igazságosság, igazmondás, segítőkészség, örömszerzés, részvét érzése, udvariasság, összetartozás, környezet iránti
pozitív érzelmek. Hisszük, hogy nem csupán az iskolában, de majdan a felnőtt
életben is felbecsülhetetlen értéket jelent majd indulataik és érzelmeik uralásának, szabályozásának, szabad, őszinte
mértéktartó kifejezésének képessége. A
mindennapos együttműködés során

adódó konﬂiktusok kezelésében Thomas Gordon PET módszerét valljuk magunkénak. Hisszük és naponta megéljük
az értő ﬁgyelem és a vereségmentes érdekegyeztetés módszerének gyermekeinkre kifejtett jótékony hatását.
Alapvető igazságként gondolunk
arra, hogy az ember egyszerre része,
tagja a természeti és társadalmi környezetnek. Tudjuk, és tiszteletben tartjuk,
hogy az óvodáskorú gyermeknek, aki
még nem fogalmakban és kategóriákban gondolkodik magától értetődő,
hogy komplex módon szemlélje a valóságot. Az ismeretszerzés folyamatát tehát holisztikus szemlélettel irányítjuk:
kerek egésznek látjuk és láttatjuk a világot, rácsodálkozunk szépségeire. A
külvilág aktív megismerése átszövi az
óvodai tevékenységek egész rendszerét.
Tudjuk, hogy a kicsik még minden érzékszervükkel szeretnék birtokba venni a
világot. Ennek a kíváncsiságnak, cselekvési vágynak a kielégítését és ébren tartását tanulási képességgé alakítását tekintjük legfontosabb feladatunknak. Az
érdeklődés, az aktivitás, egyéni különbözőségeit szem előtt tartva választjuk
meg az egyes gyermekek igényeihez
hangolt egyedi módszereket. (x)

Óvodánkban 2013. március 23-án (szombaton) reggel 10-től este 6-ig ingyenes
iskolaérettségi felmérést tartunk csoportos és egyéni formában gyermekprogramokkal (kézműves foglalkozás, színjátszás, kerti játékok) egybekötve, ahol képzett
szakemberek rövid, játékos tesztek elvégzésével felmérik a gyermekek képességeit.
Ez alapján tanácsot adnak a szülőknek a döntéshez, és jól hasznosítható ötleteket
adnak a további fejlesztésekhez. Ha valaki úgy érzi, több idő szükséges a döntéshez,
az együtt gondolkodás más időpontban folytatható.
A program egész napos, de a vizsgálatban való részvételhez
előzetes jelentkezés szükséges az alábbi elérhetőségeken:
Csillebérci Cseperedő Óvodában Szemán Erikánál
1121 Budapest, Konkoly-Thege út 21. (volt Csillebérci Úttörőtábor területén)
e-mailben: erika@cseperedoovoda.hu
telefon: 06/30-856-8658
www.cseperedoovoda.hu
Mindenkit sok szeretettel várunk!

