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Ide tartoznak iskolánk elismerései 
és eredményei:

2003. Oktatás, Nevelés Eredményes-
ségéért Díj

2004. Közoktatás Minőségéért Díj 
bronz fokozat

2004. IIASA-Shiba Díj
2005.; 2007. Ökoiskola cím
2006. A hónap digitális iskolája cím
2010. Erőszakmentes, egészségtuda-

tos iskola
2010. Kiválóra minősített művészet-

oktatási intézmény
2011. Apáczai Tehetségpont, Nyír-

egyháza
 

Iskolánkban a legmodernebb peda-
gógiai eljárásokat, módszereket al-
kalmazzuk, így a pedagógusok és a 
hallgatók is napi szinten használják 
a legkorszerűbb tanulási technikákat. 
A tanulásszervezési formák közül 
előtérbe kerülnek a komplex jellegű-
ek (kooperatív technikák, projekt-
módszer, erdei iskola, nyári tábor).

Iskolánkban a tanórán kívüli prog-
ramok sokszínű palettáját tárjuk ta-
nulóink elé.

A tehetségnevelésben elért ered-
mények bizonyítják, az intézmény al-
kalmazkodóképessége olyan szintű, 
hogy képesek vagyunk a kihívásoknak 
megfelelni: városi, megyei, területi és 
országos versenyeken is. Iskolánkban 
működik a Jedlik műhely, ahol el-
sősorban a speciális – matematikai, 
� zikai – képességeket fejlesztő kre-
ativitásnak helyet adó, kitartó mun-
kára ösztönző, ugyanakkor az egész 
személyiségre kiható program folyik. 
Itt a tehetséggondozás és az azonosí-
tás összekapcsolódik. Varecza Árpád 
tehetséggondozó műhely: a négy le-
endő ötödik osztályból válogatás után 
fejlesztő csoportokat ala kítottunk ki, 
ahol a célunk a tehetséggel összefüg-
gő erős oldal fejlesztése.  Sikerkeresés 
és kudarctűrés versenyeztetés kereté-
ben, a tehetséggel összefüggő gyenge 
oldal erősítése fejlesztő tréninggel, 
tehetségnappal, nyári szak  tábor szer-
vezésével. Szerteágazó nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik is-
kolánk.

◆ Bemutató tanítások (franciáknak, 
angoloknak)

◆ Mediterrán hét 2010.  
◆ Japán hét
◆ „Csak Tiszta Forrásból Csoport” 

– hagyományok ápolása és a kötődé-
sek erősítése céljából erdélyi körutat 
szerveztünk (a gyimesi és a moldvai 
csángókhoz), ahová szellemi termé-
keket, könyveket viszünk magunk-
kal, és 1 napig oktatjuk az ottani gye-
rekeket.

Ezúton is szeretnénk köszöne-
tet mondani az Apáczai Kiadónak a 
könyvekért és a CamBoard interaktív 
eszközért, amit a csángó gyerekeknek 
kivihettünk.

–  Miként kötődik az iskola az Apá-
czai Kiadóhoz?

–  Pedagógusaink bekapcsolódnak 
a városban, megyében megrendezés-
re kerülő pedagógus-továbbképzé-
sekbe, bemutatóórákat, óraelemzé-
seket tartunk, és az Apáczai Kiadó 
neves tankönyvszerzőit hívjuk meg a 
szakmai összejövetelekre.

Szívesen és nagy számban hasz-
náljuk a kiadó tankönyveit, hiszen 
magas színvonalúak. Szakvezetőink 
részt vesznek a tankönyvek bírálatá-
ban, beépítve a munkájuk során szer-
zett sokoldalú tapasztalataikat. 

Nemcsak tanulóink, hanem hall-
gatóink és pedagógusaink is meg-
mérettetik magukat az országos ver-
senyeken. Hallgatóinkkal évek óta 
az élmezőnyben végzünk az Apáczai 
Kiadó által meghirdetett Országos 
Apáczai Tanítási Versenyeken. Az 
idén Radványi Sarolta és Vargáné 
Da rida Marianna tanítónők nyerték 
a tanítási versenyt természetismeret 
és matematika tantárgyakból.

–  Hogyan sikerült a tanév indítása?
–  Nagyon örültünk annak a meg-

tiszteltetésnek, hogy az idei tanévben 
a nyíregyházi gyakorlóiskolákra esett 
a Gyakorlóiskolák Szövetségének 
választása táboroztatásra 2011. szep-
tember 5. és 9. között. Több mint 19 
iskola, 378 tanuló, 40 pedagógus érke-
zett Nyíregyházára, ahol színvonalas 
szakmai és szabadidős programokon 
vehett ek részt. Többek között képző-
művészeti, színházi, tánc- és média-
műhelyek működtek az iskolánkban 
alsó és felső tagozatos, valamint gim-
nazista gyerekeknek. Megismerked-
tek Nyíregyháza nevezetességeivel 
(Skanzen, Állatpark, a Nyíregyházi 
Főiskola Botanikus Kertje). Városis-
mereti vetélkedőn adhattak számot is-
mereteikről. Gazdag kulturális prog-
rammal zártuk a tábort.

– Kérem, hogy mutassa be az isko-
lát, emelje ki a legfontosabb esemé-
nyeket az iskola történetéből!

– 1956. december 10-én indult isko-
lánk története. Intézményünk 1962-
től vesz részt a főiskola gyakorlati 
képzésében. A választás részben azért 
esett az intézményre, mert közel he-
lyezkedett el az akkori és a mai főis-
kola épületeihez, illetve azért, mert 
korszerű, jól felszerelt iskola volt ak-
kor is, és az itt dolgozók áldozatos 
munkájának köszönhetően ma is az. 

– Az Önök iskolája hogyan tud hű 
maradni Apáczai Csere János szelle-
miségéhez?

– Az általános műveltség közve-
títésében és a tehetséggondozásban 
szintúgy élenjárva, ugyanakkor a ta-
nárképzés igényeinek megfelelve dol-
gozunk azért, hogy a gyermek minél 
tájékozottabb legyen és minél sokol-
dalúbb műveltséget kapjon, ahogy 
annak idején Apáczai Csere János 
megálmodta. S ahogy névadónk is vé-
gezte a dolgát, s nem várta, hogy vala-
ki megemlékezik róla, mi is tesszük a 
mindennapi feladatainkat, tudva azt, 
hogy Apáczai Csere János � gyelemre 
méltó gondolatai és javaslatai a mai 
napig sem valósultak meg teljesen.

Egy iskola csak akkor tudja jól vé-
gezni a munkáját, tervezni a jövőjét, 
ha kellőképpen ismeri a múltját. Min-
dig tudnunk kell, hogy hol tartunk, 
merre akarunk menni. De legalább 
ennyire fontos ismernünk azt is, 
honnan jöttünk, mit tettek elődeink 
azért, hogy eddig jutottunk. Minél 
jobban megismerjük Apáczai tevé-
kenységét, műveit, magatartását, an-
nál jobban érezzük munkánk jelentő-
ségét, fontosságát. 

A mi intézményünkben teljes a test 
és a szellem nevelése. Az országos 
kompetenciamérések igazolják, hogy 
a legjobb eredményt elérő iskolák 
közé tartozunk, s ezt a továbbtanulá-
si eredmények is alátámasztják. Szép 
sikereink vannak a sportban is, lehe-
tőség van kosárlabdázni, atletizálni, 
röplabdázni, focizni, az úszásoktatást 
pedig beépítettük a tanrendbe. 2008 
szeptemberétől a Nyíregyházi Főis-
kola Testnevelési és Sporttudományi 
Intézetének uszodájában folyik az 
úszásoktatás saját testnevelő tanára-
ink segítségével.

2008 nyarán azért dolgoztunk, 
hogy be tudjuk indítani a művészeti 
képzést iskolánkban. Sikeresen meg-
történt az engedélyeztetés, így három 
tanszakon indult el a képzés:

◆ Táncművészet – néptánc
◆ Színjáték tanszak – dráma tagozat
◆ Képző- és iparművészet – gra� ka

Iskolánk előnyeit sorolva nem fe-
ledkezhetünk el a szakszolgálati te-
vékenységekről (pszichológus, logo-
pédus, gyógytestnevelő), a mentális 
nevelés fontosságáról sem. Ezeknek is 
köszönhető, hogy elnyertük az „Erő-
szakmentes, egészségtudatos iskola” 
címet.

Iskolánk keresettsége töretlen, hiszen 
stabilan, folyamatosan négy első osz-
tályt tudunk beiskolázni minden év-
ben. Köszönhetjük ezt annak is, hogy 
nyílt napokat és játszóházat tartunk a 
tanítók és a napközis kollégák vezetésé-
vel. A leendő elsőseinknek Csibe tábort 
szervezünk az óvoda és iskola közötti 
átmenet megkönnyítése céljából.

Iskolánk célja, hogy boldog gyer-
mekekkel találkozzunk nap mint nap, 
és konstruktív életvezetést alakítsunk 
ki tanítványainkban, azaz olyan élet-
vitelt, amely egyénileg is eredményes 
és szociálisan is értékes.

ANDÓ KÁROLY

A SOKSZÍNŰ ISKOLA HŰEN ŐRZI 
A HALADÓ GONDOLKODÓ SZELLEMISÉGÉT
A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Is-
kola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a hazai művelődés és 
pedagógia neves személyiségéről elnevezett gyakorlóiskola 55 éve 
működik Nyíregyházán. A falai között folyó, kiváló minőségű okta-
tó-nevelő munka révén nemcsak a pedagógusképzés fontos bázisa, 
hanem a legnépszerűbb iskolák egyike.
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