3. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON HÍREI
NYELVTANÁRI TOVÁBBKÉPZÉS A GIMNÁZIUMBAN
Intézményünk március 8-án, szombaton helyt adott a „Projektalapú
nyelvoktatás autentikus anyagokkal” című továbbképzésnek.
Tantestületünk idegen nyelv szakos
tanárai fiatalok, nyitottak a pedagógiai megújulásra, de a továbbképzések sokszor sajnos elérhetetlennek tűnnek számukra. A nyelvtanárok tömeges továbbképzése
manapság nehezen megvalósítható
az iskolákban, hiszen sok pénzbe
kerülnek a tanfolyamok díjai és az
elmaradt órák szakszerű helyettesítése sem oldható meg könnyen.
Ezért is örültünk a Tempus Közalapítvány pályázatának, ahol
ingyenes továbbképzésre lehetett
pályázni. Iskolai könyvtárunk
2003-tól Forrásközpontként működik, állománya - különös tekintettel
az idegen nyelvű könyvekre - a
vonzáskörzetbe tartozó iskolák

számára kölcsönözhető. Most lehetőség volt olyan tanárok becsábítására is, akik eddig nem hallottak
erről a lehetőségről. A részvevők
közül többen a környező településekről Berettyóújfaluból, Bojtról,
Magyarhomorogról érkeztek, de
voltak kollégák Nagyváradról, az
Ady Líceumból is. A képzés során
dr. Morvai Edit vezetésével megismerték az autentikus anyagok
fogalmát, az iskolai könyvtárunkban végzett konkrét gyűjtőmunka
után azt is megbeszélték, hogyan
lehet az adott állományból kiindulva alkalmazni a projektmódszert.
Fontos megemlíteni azt is, hogy a
személyes kapcsolatok kialakításában, ápolásában is jelentős volt ez a
rendezvény, mert a további munkánk során problémáinkkal már
ismerősként tudunk egymáshoz

fordulni, meg tudjuk egymással
osztani tapasztalatainkat. Lehetőségünk adódott az új módszerek
kipróbálása mellett arra is, hogy
„közreadjunk” egy – egy jó ötletet,
s ezek újabb terveket indíthattak el
a szaktanárok gondolatmenetében.
Tanáraink a következő hetet újabb
elhatározásokkal, nagyobb önbizalommal, szakmailag feltöltődve
kezdték meg, és elhatározták az
intézmények közötti kapcsolattartást. A képzés legnagyobb eredménye az a gondolat, amely minden
résztvevőben megfogalmazódott:
nem szabad ennyiben hagyni a
dolgokat, folytatásnak kell következnie. Igenis szükség van a bihari
kistérségben is továbbképzésekre.
Azóta keressük a pályázati lehetőségeket a folytatáshoz.
Szabóné Végh Annamária

EÖTVÖS-NAPOK – MÁRCIUS 13-14.
A Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon idén is
részt vett a berettyóújfalui Eötvös
József Szakképző Intézet által megrendezett Eötvös-napokon.
A tanulókat Tóth András Sándor,
Madarász András, Dézsi Sándor és
Barta Attila tanárok készítették fel a
versenyekre.
Lány kézi

Helyezés: 4. hely

A Bocskai István Gimnázium,
Szakképző Iskola és Diákotthon
már harmadik éve vesz részt a
Hajdú-bihari
Napló
SÉTAprogramjában.
A program keretein belül a SÉTAcsoport debreceni kiránduláson
vett részt március 7-én. A diákújságírók meglátogatták a Napló
szerkesztőségét, ahol megismerték
a Napló-székház épületének történetét, valamint az épületben folyó
munka minden mozzanatát. A

Halmágyi Adrienn, Kiss Zsanett, Pikó
Zsuzsa, Nagy Marianna, Szotter Csilla,
Halász Andrea, Majoros Szandra,
Molnár Melinda, Czeglédi Erzsébet,
Beregi Zita, Szarvas Boglárka, Rácz
Mária
Fiú foci
Helyezés: 5. hely
Hegyi Viktor, Barabás Tibor, Mohácsi
Roland, Biri Csaba, Lőrincz Zoltán,
Csengeri Ferenc, Papp Sándor, Okos

SÉTA A NAPLÓBAN
szerkesztőségben nyomon követték az újság készítését az információ begyűjtésétől a cikk írásán, az
oldal szerkesztésén át a tördelésig.
Késő este meglátogatták a nyomdát, ahol megtekintették a nyomtatást és a csomagolást is.
A program révén folyamatosan
jelennek meg a gimnázium diákjainak írásai a napilapban és a
www.haon.hu oldalon, továbbá
többször tartottak már hivatásos
újságíró médiaórát az iskolában.

Tamás, Szűcs Csaba, Király Ákos,
Kovács Szabolcs, Bozsányi Gergő
Műveltségi vetélkedő
Helyezés: 1. hely
Barta Zsuzsanna, Vékony Vivien, Kiss
Anna, Deák Izabella
Informatikai vetélkedő
Helyezés: 3. hely
Szabó Gergő, Haraszti Gergő, Kovács
Gábor
Összesített eredmény: IV. helyezés

A SÉTA-csoport jelenlegi tagjai: Szotter Csilla (9. A), Deák Izabella (10.
A), Nagy Marianna (10. A), Kiss
Anna (10. A), Ispán Ildikó (10. A),
Vékony Vivien (10. A), Halász Andrea (11. A), Szilágyi Gyula (11. A),
Szőllősi Gergő (11. A) Kísérőtanár:
Hodosán Andrea
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