Az oktatási feltételek további javítása érdekében Besnyő község
önkormányzata 2008. decemberében pályázatot nyújtott be a
kompetencia alapú oktatás bevezetésére.
A TÁMOP 3-1-4/08/2-2009-0040 „Kompetencia alapú oktatás
bevezetése Besnyőn” című sikeres pályázatnak köszönhetően az
önkormányzat 15 000 000 forintot oktatást segítő eszközökre,
szakmai anyagokra és pedagógusaink képzésére fordíthatott.
A kompetencia alapú oktatás bevezetése
A 2009/2010-es tanévben bevezettük iskolánkban a kompetencia alapú oktatást.
(Kompetencia alapú oktatás röviden: az oktatás hatékonyságának a javítása, újszerű módszerek kialakítása, a képességek
kibontakoztatásának újabb lehetőségei, a felzárkóztatás lehetőségeinek bővítése, újabb ismeretszerzési formák; tanuló- és
tevékenységközpontú, differenciált módszerek alkalmazására
épülő, egyéni fejlesztésre is alkalmas módszer.)

Egész napos továbbképzésen vett részt a tantestület: a budapesti Deák-diák Általános Iskolában megnézhettük hogyan alkalmazhatók a tanulói laptopok a tanítási órákon. Fontos volt,
hogy ilyet is lássunk, mert 54 tanulói laptoppal gyarapodik iskolánk és a 2010/2011-es tanévben már nekünk is így kell dolgoznunk.
Iskolánkban hatékonyan működik a Diákönkormányzat. A DÖK
képviselők megválasztására minden tanév elején, osztálykeretben kerül sor. A tagok saját érdekeiket, az iskola közösségét képviselik, ötleteik, elképzeléseik megvalósításáért küzdenek.
A DÖK hatékonyan együttműködik az iskola nevelőtestületével.

Iskolánkban 4 évfolyamon valósítottuk meg a kompetencia alapú oktatást:
– a 3. és a 6. évfolyamon matematika,
– a 4. évfolyamon szövegértés-szövegalkotás (magyar),
– az 5. évfolyamon az angol tantárgy keretein belül.
A gyerekek a kiírt programnak megfelelő programcsomagokból
tanultak (tehát nemcsak a tankönyvekből és munkafüzetekből
kaptak új ismereteket).
Tanulóink új módszerekkel ismerkedhettek meg. Az 5. és 6. osztályban a matematikát tömbösítve, 4. osztályban a szövegértést,
szövegalkotást tantárgyi bontás nélkül tanítottuk (nem volt külön olvasás, nyelvtan, fogalmazás és írás).
A programban dolgozó pedagógusok több továbbképzésen is
részt vettek. Az ott elsajátított ismereteket a tanítási órákon alkalmazták, az óralátogató mentorok felügyelete mellett.
A program részeként a tanév során ún. projekteket valósítottunk
meg, melyek nemcsak az érintett osztályokra vonatkoztak, hanem az egész iskolát bevontuk ezekbe a tevékenységekbe. Ilyen
volt a – már a hagyományaink között említett – „Arany-hét”, és a
„Madarak és fák napja”.

Az intézmény fenntartója:
Besnyő Község Önkormányzata
További információk, elérhetőségek:
Az iskola címe: 2456 Besnyő, Iskola köz 1.
Telefon: 0
 6/25-505 020 (igazgató)
06/25-505 021 (titkári, tanári)
Honlapunk: www.aranyiskola.fw.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az iskola története
Iskolánk 1960-ban épült. A település egyetlen iskolája, amely
alapítása óta a község oktatási és kulturális központja. Az intézmény 1990-ben vette fel Arany János nevét.

Napközi
A napközi betölti azt a szerepét, ami elvárható: támasza a délelőtti óráknak, színes programjával segíti a személyiségfejlesztést, a szabadidő hasznos eltöltését.

Pedagógiai tevékenységünk középpontjában az emberközpontú nevelés áll. Intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos
ismeretek nyújtása, a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása.
Besnyő Község Önkormányzata az utóbbi néhány évben minden
pályázati lehetőséget megragadott intézményünk fejlesztésére.
A sikeres pályázatoknak köszönhetően 2008 nyarán nagyszabású felújítási munkák történtek, megszépült, otthonosabbá vált
iskolánk.
100%-ban támogatott pályázati forrásból 2008-ban, a 23/2008.
(VIII.6.) OKM rendelet alapján informatikai és szakmai eszközök
fejlesztésére elnyert támogatásból sor került az iskolai informatikai labor korszerűsítésére, 20db új számítógéppel, LCD monitorokkal, billentyűzettel továbbá lézernyomtatókkal, magnókkal, fénymásolóval, laptopokkal, projektorral, LCD televíziókkal,
DVD lejátszókkal, fényképezőgéppel látta el önkormányzatunk
iskolánkat.
A KD-TRFC-2008. pályázaton elnyert összegből padokat, szemetes edényeket, virágtartókat és virágokat kapott az intézmény,
Az önkormányzat a TEKI/2009. pályázaton elnyert forrásból térfigyelő rendszert épített ki, melynek az iskola is részét képezi.
A szintén 100%-ban támogatott „Kompetencia alapú oktatás
bevezetése Besnyőn” című pályázaton önkormányzatunk 15
millió Ft-ot nyert iskolánk részére.

Célkitűzések
Azok a tanulóink, akik 1. osztálytól kezdve tanulják az angolt és
az informatikát, alapfokú angol nyelvvizsgát, illetve ECDL vizsgát tehetnek a 8. osztály végén.
Néptáncos csoportjainkkal az iskola és a község hírnevét szeretnénk öregbíteni; a csoportok részt vesznek kistérségi néptánc
találkozókon, illetve a községi rendezvényeken. Célkitűzéseink
meghatározhatják diákjaink iskolaválasztását a továbbtanulásnál.

Specialitások
2008/2009-es tanévtől az alsó tagozaton az 1–3. osztályban bevezettük az angol nyelv tanítását, heti 1–1 órában; szintén az
alsó tagozaton, az 1–4. osztályban néptáncot is tanítunk.
A 2008/2009. tanév második felétől minden tanulónk úszás
oktatásban részesül, hetente 1 órában.
A 2009/2010-es tanévtől az informatikát az 1–4. és az 5. osztályban heti 1–1 órában, a 6–8. osztályban pedig emelt óraszámban
tanítjuk.
Tagozat
A 2009/2010. tanévtől az alsó tagozat 3. és 4. osztályában bevezettük az emelt szintű angol nyelv tanítását, így a 4. évfolyamtól
heti 5 órában tanulnak angolt a gyerekek.

Iskolagyűlések
Általában havonta egyszer suligyűlést tartunk. Ezeken a gyűléseken értesülnek a tanulók az eltelt időszak eredményeiről (pl:
kikre lehetünk büszkék), a versenyekre való felhívásokról, az iskolai élet egyéb dolgairól.
Hagyományaink
– hulladékgyűjtés
– őszi erdei iskola az őszi szünetben
– Luca-nap (boszorkány szépségverseny, jósda, teaház, kézműves vásár)

Kedvezmények
Tanulóink 2008 óta minden tanév elején 5000 Ft tankönyvvásárlási támogatásban részesülnek, amit a községi önkormányzat
biztosít számukra.
Az informatikát 17 internet elérhetőséggel rendelkező, korszerű
számítógépen tanulhatják tanulóink.
Szakkörök
Iskolánkban két szakkör működik:
– a néptánc szakkör, heti két órában
– az informatika szakkör, heti három órában.

– Mikulás-délután
– Aranytoll-pályázat (a legszebben vezetett füzeteket értékeljük)
– Arany-napok (vetélkedők, színes nap, sportnap)
– Egészség-hét (vetélkedők)
– Gergely-járás (az óvodában)
– kézműves délutánok (Húsvét előtt; nagycsoportosoknak a beiratkozás előtt)
– bábelőadás vagy mesejáték az óvodásoknak
– Madarak és fák napja, a Föld napja (több napos program)
– osztálykirándulások
Ünnepeink
– október 6.
– október 23.
– Karácsony
– március 15.
– Anyák napja
– ballagás
– tanévzáró

