Rövid iskolatörténet
Iskolánk története több mint 65 éves múltra nyúlik
vissza. Kezdetben több épületben folyt a tanítás,
majd 1980-ban elkészült a Szabadság téren
található épület, amely 2000-ben új épületrésszel
bővült.
Az iskolában 1970 óta emelt szintű ének-zenei
oktatás folyik, Erkel Ferenc nevét 1981-ben vettük
fel.
2007-től
átszervezés
következtében
az
intézményhez tartozik négy alsó tagozatos
logopédiai osztály is. A telephely a Mátyás király
utcában található.

Küldetésünk
Célunk, hogy tanulóink kiegyensúlyozott, tettre kész, magabiztos fiatalokká váljanak.
Küldetésünk, hogy feltárjuk erősségeiket, amikre építve jövőjüket megalapozhatják, és
ellensúlyozzuk, kompenzáljuk gyengeségeiket, csökkentsük esetleges hátrányaikat.

zene

közösségformálás
környezettudatosság

tehetség

képzőművészet

egészséges életmód
rendszeres testmozgás
tanulási nehézségek

Személyi feltételek Munkaközösségeink
Intézményünkben hét munkaközösség működik.
A tagozatok szakmai munkáját összefogó és támogató munkaközösségek:
- alsó,
- felső,
- logopédia.
Iskolaszintű, a tagozatok együttműködését támogató munkaközösségek:
- fejlesztő pedagógiai,
- innovációs
- öko
- mérés-értékelési.
Az iskola nevelő-oktatói munkáját mindkét telephelyen pedagógiai asszisztensek, iskolai
szociális segítő és iskolapszichológusok segítik.

Emelt szintű ének-zene
Az iskolai emelt szintű ének-zenei nevelés célja, hogy
megszilárdítsa a zenei alapműveltséget.
Évfolyamonként egy osztályt indítunk.
A zenei alapismereteket heti négy órában sajátítják el
tanulóink és alsó tagozaton furulyázni is megtanulnak.
3. osztálytól heti 2 óra kórusfoglalkozást tartunk.
A megnövekedett óraszám megköveteli a nagyobb
teherbírást, kötelességtudatot, hiszen a kórusmunka
(Kicsinyek
kórusa,
Gyermekkar)
beindulásával
elkezdődnek a fellépések és hazai, nemzetközi
kórusversenyeken való (hétvégi, esetleg esti)
szereplések.
A 2016/2017-es tanévtől 13-14 éves fiúkból alakult
meg a Bim Bam Boys, akik ugyancsak színvonalas
fellépéseikkel szereztek magunknak hírnevet.

Logopédiai osztályok
Az egységes nevelési elvek érvényesülése alapján
toleranciára, egymás elfogadására neveljük tanulóinkat.
Célunk a sikeres integrációra való felkészítés.
A logopédiai osztályokban az ép értelmű, sajátos nevelési
igényű tanulók (beszédfogyatékos) oktatását és nevelését
az 1-4. évfolyamon speciális pedagógiai program alapján
végezzük.
A tantárgyi és az iskolaotthonos foglalkozások során,
illetve azok kiegészítéseként speciális módszereket,
terápiás és fejlesztő eljárásokat használunk.
A tanórákon folyamatos és elengedhetetlen az egyéni
differenciálás és megsegítés. A logopédiai foglalkozás
biztosítja
a
nyelvi
fejlesztést,
a
beszédhibák
megszüntetését,
az
írás-olvasás
nehézség
kompenzálását.
A komplex fejlesztés fontos részeként biztosítjuk a
mindennapi testmozgást és a gyógytestnevelést.
A gyermekek fejlesztését segítik továbbá a rendszeresen
megrendezett közös szabadidős foglalkozásaink és
ünnepségeink (tanulmányi kirándulások és séták,
színházlátogatás,
szavalóverseny,
farsangi
és
gyermeknapi mulatság, kézműves délutánok, részvétel
városi és országos versenyeken és pályázatokon).

Délutáni
foglalkozások
Napközis foglalkozások
A délelőtti tanítási órák után alsó tagozatos tanulóink és
igény szerint az ötödik-hatodik évfolyam számára napközis
foglalkozást biztosítunk homogén, illetve heterogén
csoportokban.
Tanítás után a délután egy részét regenerálódással,
levegőzéssel, ebédeléssel, játékfoglalkozásokkal töltik a
gyermekek, amit a délutáni tanulás követ.
A tanulószoba nevelési feladatai
A felső tagozatos tanulók számára tanulószoba áll
rendelkezésre, napi három óra időtartamban. A napi
tanulási
időn
túl
kézműves,
kulturális
és
sportfoglalkozásokkal tesszük színessé, melyek az
iskolánkban
kialakult
számos
hagyomány
köré
csoportosíthatók.
Az iskolaotthon, az egész napos iskola nevelési feladatai
A logopédiai osztályokban a nevelő-oktató munka
iskolaotthonos,
egész
napos
iskolai
keretben,
tantárgymegosztással folyik, tanórákat és szabadidős
foglalkozásokat délelőtt és délután is szervezünk.

Idegen nyelv

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvek
oktatásának magas színvonalára.
A tanulók két idegen nyelv közül (angol, német)
választhatnak, az oktatás 4. évfolyamtól kezdődik.
Célunk, hogy tanulóink a mindennapi életben jól
használható, gyakorlatias nyelvtudáshoz jussanak.
Ezért
fontosnak
tartjuk,
hogy
a
nyelvórákon
tevékenykedtető és kommunikációközpontú oktatás
valósuljon meg.
Az előző tanévtől bevezettük, hogy felmenő rendszerben a
6. évfolyamtól különböző szintű nyelvi csoportokban fogják
tanulmányaikat folytatni.
Az egyes szintek közötti átjárásra a 6. évfolyam végén
vagy 7. évfolyam elején nyílik lehetőség.

Tehetséggondozás

Tanóráinkon
figyelemmel
kísérjük
az
egyéni
képességek kibontakozását, s ennek megfelelően
kiemelt célként kezeljük a tehetséggondozást.
Feladatunk
a
tanulók
motiválása,
fejlesztése
differenciálással, kompetencia alapú oktatással annak
érdekében,
hogy
feladataikat
önállóan,
saját
tapasztalataik alapján örömmel teljesítsék.
Lehetőséget biztosítunk tehetséggondozó szakkörökön
(táblajáték, népmese kör, történelmi játék, énekkar,
idegen nyelv, informatika és rajz), tanulmányi
versenyeken, illetve egyéb kulturális programokon való
részvételre.
Az elmúlt tanévben is számtalan iskolai, városi és
országos versenyen képviselték iskolánkat tanulóink:

• Nemzetközi kórusfesztivál
• Városi úszóverseny
• Környezet-Egészség-Munkavédelem Rajzpályázat,
Tankerületi Rajzverseny és Fotópályázat
• Népmese rajzpályázat
• Kutatók éjszakája – rajzpályázat
• Bolyai anyanyelvi és matematikai csapatverseny
• Tankerületi ökoverseny
• Erzsébet szavalóverseny
• Iskolai szavalóverseny
• Kodály Zoltán VIII. Magyar Kórusverseny
• Erkel névadópróba, Erkel napi rajzpályázat
• Zrínyi Matematikaverseny
• Lük verseny
• Spelling verseny
• Történelmi vetélkedő
• Városi vers- és prózamondó verseny
• Petőfi Sándor Általános Iskola területi rajzversenye
• Hajós napi szellemi vetélkedő

Tanulási nehézségeknél
egyéni és kiscsoportos megsegítés
Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a tanulási kudarcnak kitett tanulókat időben felismerjük és
kiszűrjük. A fejlesztő pedagógiai munkaközösség és az iskola minden pedagógusa felelős e feladat
végrehajtásáért.
Figyelemmel kísérjük minden évfolyamon a tanulók tanulmányi előmenetelében előforduló
problémákat. A 2-4 fővel működő tanórákon egyéni és kiscsoportos fejlesztés történik a fejlesztési
tervben megjelölt célterületek mentén (a pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye és az elvégzett
felmérések alapján), természetesen alkalmazkodva a tanulók aktuális szükségleteihez.
A foglalkozásokon nagy figyelmet fordítanak pedagógusaink a tanulók rendszeres tanulási
szokásainak kialakítására, a magatartási normák megismerésére és alkalmazására.
Kiemelt nevelési feladatunk, hogy sok dicsérettel, az önbizalom erősítésével segítsük a helyes önkép
kialakulását és ösztönözzük őket a tanulásra.

Mindennapos testnevelés
Egyik legfontosabb célkitűzésünknek tartjuk, hogy a tanulóink
megismerjék az egészséges életmód fontosságát és
kialakítsuk bennük az egészséges életmód iránti igényt.
A mindennapos testnevelés keretén belül alsó tagozatban
játékos sportfoglalkozás, néptánc és úszásfoglalkozás, felső
tagozaton pedig játékos sportfoglalkozás mellett egyes
sportágakra épülő foglalkozások (atlétika) biztosítottak.
Lehetőséget teremtünk arra, hogy az egész napos iskolai
(szabadidős), napközis, iskolaotthonos és tanulószobai
foglalkozásokon is jelenjenek meg a sport-, illetve
mozgásprogramok.
Az udvari szabadfoglalkozások keretében tollasozhatnak,
focizhatnak, kosárlabdázhatnak, a közeli Erzsébet-parkban
sétálhatnak tanulóink. Rendkívüli testnevelés óra vagy
sportfoglalkozás
keretében,
meghívott
edzők
közreműködésével megismerhetnek különböző sportágakat
(atlétika, vívás, tájfutás, akrobatikus rock and roll, akrobatikus
torna).

Közösségformálás
Diákélet
A diákönkormányzat egy olyan szervezet, amelyen
keresztül a tanulók érvényesíteni tudják jogaikat és
érdekeiket.
Tevékenységük körébe tartozik az érdekérvényesítés
mellett a programszervezés (papírgyűjtés, kisállat
bemutató, Mikulás reggel, farsangi bál, koszorúzás, a
törvényben biztosított egy tanítás nélküli munkanap
programja),illetve
a
kapcsolattartás
(városi
rendezvényeken
való
képviselet,
információk
terjesztése, programok hirdetése, az iskola
legaktívabb közössége verseny koordinálása).

Közösségformálás
Környezettudatosság, fenntarthatóság
A környezetvédelem nemcsak társadalmi tevékenység,
hanem egy szemléletmód is.
Az emberi tevékenységek által okozott környezeti
problémák megismertetésén túl szeretnénk elérni, hogy a
tanulóink életmódjának részévé váljon a természet
védelme, illetve felelősségteljes viselkedés a természeti
környezettel szemben.
A környezetvédelem közös feladatunk és felelősségünk.
Tevékenységeink,
amiben
ezek
a
feladatok
megvalósulnak:
- szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag, fém,
használt elem),
- figyelemfelhívás anyag és energiatakarékosságra
- újrahasznosítás fontossága, lehetőségei (ruhagyűjtés),
- fenntarthatósági témahét, pénz7
- osztálytermek, folyósok dekorálása,
- versenyek (hulladékgazdálkodási, öko)
- ÖKO-kuckó
- Zöld hírmondó
- madárbarát iskola

Beiratkozás

2022/2023-as tanév

• A lakóhely szerinti körzetes általános iskolába való beiratkozás során az intézmény felé csak a szándék
megerősítése szükséges.
• Körzeten kívüliek jelentkezési felvétele kérelem benyújtása alapján történik. (Indoklásnál előnyt jelent a
jogszabály alapján: testvér az iskolában, szülő munkahelye az iskola körzetében, sajátos nevelési igényű
tanuló.)
• Emelt szintű ének-zenei osztályba való jelentkezés feltétele: kérelem benyújtása és zenei meghallgatás.
Zenei meghallgatás időpontja.
2022. március18. 15:00 -18:00
2022. március 19. 9:00 -11:00
• Logopédia tagozatunkra a felvételhez szükséges a Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai
Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye javaslata (beszédfogyatékos státusz).
Beiskolázási körzetünk: Gödöllő

Beiratkozás az első évfolyamra:
2022. április 21.
2022. április 22.

Elérhetőségek

Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola

Készséggel állunk rendelkezésükre a következő elérhetőségeinken:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 18.
Telefon: 06/28-513-025
E-mail: efai@erkeliskola.hu
Honlap: www.erkeliskola.hu
Intézményvezető:
Géczi Ildikó
Intézményvezető helyettesek:
Kolozs Annamária (alsó tagozat)
Urbán Emese (logopédia)
Szalárdiné Szondy Adrien(felső tagozat)

1. évfolyam
Ének-zene tagozatos osztály
„Bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb, mint sejted, és okosabb, mint véled.”
A. A. Milne: Micimackó
Kedves Szülők és Gyerekek!
Szántai Zsuzsannának hívnak. Több, mint három évtizede vagyok a pályán.
Kezdetektől fogva 1-4.-ig tanítottam az osztályaimat, ezért jól ismerem az utat, hogy honnan
indulunk, és hová kell hogy megérkezzünk. Első osztályban tanítani a legszebb és egyben legnehezebb feladat.
A leglátványosabb a gyermekek fejlődése. Mindig rácsodálkozom, hogy mennyi mindent képesek megtanulni tíz
hónap alatt a kicsi elsősök. Célom, hogy mindezt olyan légkörben tegyék, ahová mindennap szívesen jönnek és
ahol jól érzik magukat.
Óvodás korban még fő tevékenységi forma a játék, amit az iskolában a tanulás vált fel. Fontosnak tartom azonban,
hogy a játékosság a tanórákon továbbra is megmaradjon, ezért sok eszközt használok, aminek nagy részét saját
magam készítettem. Ezek az eszközök a játékosság mellett lehetővé teszik a képességek differenciált fejlesztését
is.
Megkérdeztem a jelenlegi tanítványaimat, hogy hogyan jellemeznének. Ezek közül választottam néhányat:
„Játékosak az órái (nagyon jó játékokat hoz), lehet neki mesélni dolgokat. Megértő velünk, sokszor nevetünk
együtt.” „Kedves, türelmes, segítőkész, vicces.” „Érti a vicceket, jókedvű, enyhén szigorú” „Hogyha szigorú, akkor
általában azért, mert nem tanultuk meg, amit kellett volna.”
Várom a személyes találkozást: Zsuzsa néni

1. évfolyam
Normál tantervű osztály
Kérem, engedjék meg, hogy bemutatkozzam.
Bíró Ildikónak hívnak, és a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola tanító nénijeként dolgozom,
immáron 29 éve.
Sárospatakon, a Comenius Tanítóképző Főiskolán végeztem tanulmányaimat..
Két nagylány édesanyja és két kicsi fiú boldog nagymamája vagyok.
40 éve töretlenül a pályán. Őszintén elmondhatom, hogy a munkám a hobbim, a hobbim a
munkám. ( Na meg a kertészkedés)
Amikor még nem jártam iskolába, a tanítói vagy a takarítói pálya között vacilláltam :)
Aztán iskolás lettem. Már 2. osztályosként eldöntöttem, mégis tanító leszek.
Volt nekem egy csodás tanító nénim, aki gyöngybetűkkel írta a füzetemre, hogy JÓ.
Ez a JÓ számomra maga volt a mosoly, a biztatás és elismerés. Ezért lettem én tanító.
Elsősöket már többször is tanítottam.
Tudom, hogy minden szülőben él a szorongás, milyen lesz az iskola, hogyan állja meg az ő gyermeke a helyét az új körülmények
között. A gyermekek számára is nagy pillanat az, amikor iskolába lépnek. Minden gyerek esetében más és más út vezet a
sikerhez.
Arra törekszem, hogy ezt az utat együtt meg is találjuk. Itt gondolok gyerekre és a szülői ház támogatására is.
Az évek során, nagyon sok gyereket tanítottam. Előfordult már, hogy egy tanítványom gyermekét is taníthattam.
Elsődleges feladatomnak tekintem az alapkészségek elsajátítását, fejlesztését. Játékos módszerekkel igyekszem megszerettetni az
iskolát, a tanulást.
Egy idézettel szeretnék búcsúzni, hogy találkozhassunk!!
"A feladat és a teljesítmény egymást gerjesztő mozzanatok.
Ha felkarolnak, könnyebben kijavítod a hibádat és képességeidet a lehető legmagasabb szintre emelheted..."
Bíró Ildikó tanító néni

1. évfolyam
Normál tantervű osztály

Kedves Szülők!
Aradszki Ildikó vagyok.
Azért lettem pedagógus, mert volt egy csodálatos tanító néni az életemben,
aki megmutatta, hogy a gyerekek és a felnőttek egyaránt élvezhetik az iskolai életet.
Azt szeretném, hogy a tanulás- tanítás-nevelés örömteli, élményszerű legyen!
Mesékkel, játékokkal színesítem a mindennapokat, az egyéni fejlődés mellett
az osztályközösségre figyelve, hogy az iskolában is otthon érezzük magunkat.
Hiszem, hogy mindenki tehetséges valamiben! Feladatomnak tekintem, hogy segítsek ennek kibontakozásában.
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett
munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”
(Dr. Szent-Györgyi Albert)

1. évfolyam
Logopédia tagozat

Tanulmányaimat Debrecenben a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán
és a Debreceni Egyetemen végeztem.
Közel két évtizede dolgozom a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola logopédia tagozatán.
Osztálytanítóként a matematikát és a testnevelést tanítom, egyéni fejlesztés keretében végzek diszkalkulia terápiát,
matematika tantárgyból korrepetálást, tehetségfejlesztést, és a tagozat szinte minden évfolyamában szenzoros integrációs
mozgásterápiát. Iskolánk innovációs munkaközösségét vezetem.
A tagozatunkon tanuló gyerekek a négy év elteltével többnyire zökkenőmentesen integrálódnak a többségi iskolákba. Ennek a
hátterében nagyon sok fejlesztő munka, következetes és rendszeres tanórai differenciálás, változatos, sokszínű tanulásszervezési
eljárás áll. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a szülői házzal a kapcsolat megfelelő legyen, hiszen a ránk bízott gyermek
nevelése-tanítása ebben a négy évben közös feladat. Egymás támogatása nélkül nincs eredmény, a siker és a kudarc egyaránt
közös.
Szeretettel várom a leendő első osztályosokat és szüleiket négy örömteli „logis” évre!

