Kognitív játékok

Programjaink

„Az oktatási intézmények közötti
makáns minőségi különbségek miatt
éppen ott lenne szükség a legjobb minőségű – a társadalmi hátrányokat érdemben ellesúlyozni képes – pedagógiai
szolgátatásokra, ahol jelenleg a legtöbb
hiányosság tapasztalható. A társadalmi,
kulturális hátterű oktatási hátrányok annál sikeresebben
ellensúyozhatók, minél korábbi életkorban kezdjük meg a
felzákóztatást, esélykiegyenlítést. Fontos, hogy e támogatás
egyenletes intenzitással az iskoláskor végéig elkísérje a tanulókat.

Január 15. Esti piac a Király utcánál
(Budapest Első Esti Piaca)
Január 16. - I. félév vége
Január 23. - Szalagavató (Táncsics, 12.b)
Január 24. - Szalagavató (Varga Márton)
Február 13. - Össz-tantestületi értekezlet
(Varga Márton iskola)
Február 22-március 1. - Dániai tanári út
Március-április: Szintvizsga a 9. osztályos
szakmunkás tanulóknak

A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) által megvalósított
TÁMOP 3.3.13/1-2013-0001, „Eötvös József Program - Pedagógiai szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló” című kiemelt
projekt a mindennapi pedagógiai munkához nyújt segítséget és
fejlesztési lehetőséget.”

Ingyenes pedagógus
továbbképzés

foigazgato@kaszk.hu

A Tehetséghidak Program keretében 15 órás
akkreditált csoportos pedagógusképzésre
nyertünk pályázatot az alábbi témában:

A tanboltok ajánlata

A programban jelenleg a Bercsényi Miklós és a Dr. Szepesi László
iskola vesznek részt.

További részletes információ a www.tkki.hu oldalon
olvasható.

Kamerun, Etiópia és India is magyar
önkénteseket vár a jövő évi
GLEN ciklus keretében.
Jelentkezés: 2015. január 15-ig
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és egy angol nyelvű
fényképes önéletrajzzal lehet az alábbi email címen:
application.glen@gmail.com
Mit várunk a jelentkezőktől?
megfelelő angol nyelvtudást
érdeklődést a globális problémák/
globalizáció iránt
az adott program megvalósításához
szükséges ismeretek, releváns tanulmányok/tapasztalat
valamilyen civil/önkéntes tevékenységben való előzetes részvételt
elhivatottságot globális nevelési projektekben való részvételre
nyitottságot, talpraesettséget, szociális érzékenységet
Korhatár: 20-30 éves korig.
Információk a projektekről és a jelentkezés feltételeiről:

www.hvsf.hu

Szalagavatók képekben

Alulteljesítő tehetségek
Jelentkezni az iskolai vezetőknél lehetséges
január 30-ig.

HÍRLEVÉL
2015. I. szám
Szerk.: Tóth Judit Emma, inf.: toth.judit@kaszk.hu
Kiadja: FM Közép-magyarországi
Agrár-szakképző Központ
Felelős kiadó: Gál Ferenc

Feliratkozás a hírlevélre:

Fokhagymás felvágott
1600 Ft/kg
Párizsi
1500 Ft/kg
Tepertő
1500 Ft/kg

Meggy ital 0,5 l
180 Ft/üveg

Tanboltjaink január 12-től megújult
árukészlettel várják kedves vásárlóinkat.
Keressék hagyományos füstölésű
termékeinket is!

AIESEC gyakornokok
Január elején 3 aiesec gyakornok érkezett a Bercsényi Miklós, a Táncsics Mihály és a Varga
Márton tagintézményekbe, Brazíliából. A 6 hetes gyakorlati idő alatt a tanulók és kollégák
angol kommunikációs képességeit fejlesztik, előadásokat tartanak hazájukról.
Elsőként a Bercsényi iskolába érkezett Melissa Érica Wu-t interjúvoltuk meg, következő
hírleveleinkbe a másik két
gyakornokkal készítünk majd rövid interjút.
Miért pont Magyarországot választottad a 6 hetes gyakorlatra?
Mindenképpen olyan országba szerettem volna utazni, aminek a kultúrája teljesen különbözik a miénktől. Szerencsére nagyon jó a kapcsolatunk a Budapesti Műszaki Egyetem
Aiesec szervezetével, így sokat hallottunk már Budapestről. Egy barátom korábban Veszprémben volt gyakornok ő is azt mondta, mindenképpen jöjjek Magyarországra. Különleges hely, hiszen sok más országgal határos és tényleg ez itt Európa szíve.
Honnan jöttél egészen pontosan?
São Paulo-ban lakom, oda is járok egyetemre, ez Brazília egyik legnépesebb városa, körülbelül 20 millió lakossal. A szüleim és két idősebb nővérem kínai állampolgárok, én viszont már Brazíliában születtem.
Milyen területen tanulsz/dolgozol jelenleg?
Jelenleg üzleti képzésre járok, valamint a helyi Aiesec szervezetnél dolgozom, interjúkat készítek a gyakornokokkal és segítek az elhelyezésükben. Ezen kívül még tanároknak szóló projektekben veszem részt és 7
éves korom óta a szüleim éttermében is dolgozom.
Mi volt a legfurcsább dolog, amivel Budapestre érve találkoztál?
Talán az, hogy az emberek rengeteg kenyeret esznek, mi csak reggelire szoktunk.
Igaz, hogy még rövid ideje vagy csak nálunk, de mi az, ami a legjobban tetszik Neked?
Az építészet, csodálatos a belváros! Az ételek is nagyon érdekesek, teljesen más, mint nálunk, de nagyon
ízlett eddig minden!
Mit csinálsz szívesen szabadidődben?
Imádok biciklizni, kártyázni a barátaimmal, filmeket nézni és utazni. Amit viszont a legjobban szeretek és
minden nap meg is teszem: egyedül sétálok, gondolkodom, figyelem közben az embereket és a környezetem.
Mesélj nekünk egy számodra különleges, brazil ételről!
Az egyik a FEISOADA, ami babbal, sertés és marhahússal készült főétel.
A másik egy édesség, a BRIGADEIRO, ami igazából egy csokoládé bonbon, de sokkal-sokkal édesebb. Szeretnék is ilyet készíteni majd a diákoknak, de egyelőre egy hozzávalót még nem találtam meg.

