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Rovatunkban ezúttal Csongrád-Csanád megye egyik sokoldalú általános iskolája mutatkozik be. Mot-
tójuk egy Szent-Györgyi Albert idézet: „Az ember cselekedeteit meghatározó egyik leglényegesebb té-
nyező az az értékrendszer, melyet fiatal korában alakít ki.” 
 
 

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

 

Valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, és a mi feladatunk ezt a valamit megkeresni. Eb-
ben segít pedagógusaink felkészültsége, tapasztalata, a nyugodt, családias légkör megteremtése. 

Olyan gyermekközpontú intézmény megteremtésére törekszünk, ahol gyermek, szülő és pedagógus 
egyaránt jól érzi magát.  

Pedagógiai tevékenységünket a gyermekközpontú nevelés szolgálatába állítjuk.  

Célunk diákjaink magas szintű képzése, a 
sokoldalú személyiségfejlesztés, az általá-
nos emberi és európai értékek, erkölcsi 
normák továbbadása, amelyek által tanuló-
ink képesek megfelelni a kor kihívásainak, 
hatékonyan és önállóan tudnak dolgozni. 
Képesek a változásokhoz alkalmazkodni, 
nyitottak az új dolgok befogadására, saját 
maguk fejlesztésére, önművelésére. Vilá-
gossá akarjuk tenni tanítványaink számára 
az élethosszig tartó tanulás fontosságát, 
mert azt valljuk, hogy csak a sokoldalú, kre-
atív emberek állják meg a helyüket az élet-
ben, csak a biztos tudásra lehet később 
építkezni. 

Pedagógiai programunk a kulcskompeten-
ciák fejlesztésére épül. Sportiskolai képzést, emelt óraszámú angol nyelvtanítást, illetve általános kép-
zést biztosítunk intézményünk tanulói számára. Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként jó gyakorla-
tainkat megosztjuk régiónk intézményeivel.   
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Örökös ökoiskolaként a környezettudatos nevelés 
során tiszteletben tartjuk az élővilág értékeit, és 
megpróbálunk minél kisebb kárt okozni az öko-
szisztémában, az iskola működése terén éppúgy, 
mint az egészséges életmódra nevelés, a táborok, 
túrák, különböző programok, projekthetek szer-
vezése során. Örökös ökoiskolai vállalásaink, a ré-
gió ökoiskolái között betöltött katalizátor szere-
pünk, az általunk szervezett honismereti-, illetve 
ökohét, a víz világnaptól a Föld napjáig tartó pro-
jekthónap, a Regionális természetvédelmi vetélke-
dőn, illetve a Madarak és Fák Napja Országos Ver-
senyen való részvétel, a Szitakötő folyóirathoz 
kapcsolódó pályázat, az egészséghét és a happy 
hét új irányt szab fenntarthatósági szemléletfor-
málásunknak. Ehhez kapcsolódnak a PÉNZ7, a di-
gitális hét és a fenntarthatósági hét projektjei. 

 

Közlekedési ismereteinket a KEVE program keretein 
belül, bűnmegelőzési tevékenységünket a „Kék tér” 

programhoz csatlakozva valósítjuk meg.  

Megpályáztuk és elnyertük a Bol-
dog Iskola címet, amelyet 2021-

től tudhatunk magunkénak. 

Fontosnak tartjuk az esély-
egyenlőség biztosítását 

minden tanuló számára. Ki-
emelt figyelmet fordítunk a sajá-

tos nevelési igényű gyermekekre. 

Mérei Ferenccel együtt valljuk: 
„A gyermek világra nyitott 

lény. A simogatásra simoga-
tással, a jókedvre jó kedvvel, 

tevékenységre tevékenység-
gel felel.” 

dr. Gondáné Pál Ildikó 
intézményvezető 

 

 


