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ISKOLA

,,ÉIeqálya, amelyre születni kell!''

sarsa sán*nr

fi*niun.műia

szágban valósultak me1, az utóbbi két országbanstratégiai partrrerekre is lelt. A diákok tanításon kívül is lehetőséget kaprnk a
komyezetvédelemte, az erdei iskolák és táborok sok lehetőséget biztosítarnk a terméSzet megszerettetésére. Az,,élethosszig tartó tanulás" elkötelezettje Yatgaigazgatő űt
munkásságát jelzi a Molnár Ferenc Plakett
és a Molruár Ferenc Napok ,,itttézményéner- életre-hívása és bekapcsolása az iskola
életébe. Mint közoktatási szakember rendszeresen rész't vesz a főváros továbbképző
programjaiban, szakéftője az Inte$ált Pedagógiai Rendszer kiÍejlesztésének, illetve a

Minőségirányítási és Pedagógiai Progra-

mok kialakításának. Munkáj a hozzájfuuLt a
határainkon túIi magyar tanítók repertoárjának bővítéséhez,és a mawaÍországs tan-
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arga Siíndor hitvallása szerint, az is- ismerte fel az EU-s kapcsolatok hasznát, és
r.oTau' érkezőgyerekeket tiszte]ettel ezek bekapcsolását az iskola minderrnapi
keil fogadni, szeretetben kell nevelni életébe,ő maga a határon tuli magyat intézés szabadságban kell útjukra bocsátani az mények életénekállandó előadója. Sajátos

életbe, hiszen a nevelókön is
múlik, a gyermekekből milyen
felrrőttek válnak. Vallja, a gyer-

eszközök

A halkszavú, konfliktuskeze-

-

lói képességekkel megáldott iskolúgazgatőt az iskola tantesttilete a díj legmagasab} fokára

mekek harmonikus fejlődése,

nevelése csak a szülók, pedagógusok, iskolapszichológusok segítségévelvalÓsÍtható meg.
Ez a képlet szinte iránytű, és

egyhangúan terjesztette fel, meIyet az iskola szülói munkaközössége, az Iskola Közalkalmazotti Tanácsa, az ApáczatKadÓ
szakreferense és JózseÍváros
Polgármestere is támogatta. Az

csak a neveléshez közel állók

tudiák, hogy a hétköznapok kihívásaiban mennyire nehéz ezt

betartani. A hajdani ;,taritiwat" 41' év szakmai múltja, kö-

Apáczai Díj tiru'Lepélyes átadá-

zösségteremtő munkája, önképzési teliesítménye, korszerú is-

kola-szervezési eredményei
okán, a Mo]rrrár Ferenc Iskola
Tantestülete javasolta a kittintetésre. Ez

Az Apáczu
népszerúsítéséhez.

Kiadó bázisiskolája, majd Jubi1eumi Szerzódéses Partrrerintézménye lett a Molnár Ferenc Iskol4 s Y arga igazgató úmak ebben is
nagy munkája fekszik.

a

tény maga ÍÉmjelzí,hogaziskola falai kö-

pedagógiai elveivel szeretteti meg a gyerekekkel a matematikát és áItalában a tanu|ást. Az eredményes fejlesztésnek köszönhetően az iskola tanulói kiemelkedő eredményeket émek el a Íóvárosi, régiós és országos tanulmányi versenyeken.
Európa térképénfontos partnereket talál
az iskolának, eddigi csereprogramjaik Szlo-

zótt egymást megbecsiiló, ttsztelő, és elismerő pedagógusi kar dolgozik.
'Napjaink törvényszerúségeiből fakadÓ
fontos felismerés volt, hogy Józseívarosnak
két tanítási nyelvú, angol-magyar oktatási
intézményekell, legyery és Varga Sándor
nagy empátiával egyengette az iskola két- vákiábaru Romániábar1 Bulgáriábar1
nyelvúsítését.Az igazgatő az elsók közott Ausztriában, Olaszotszágban és Svédor-

sára január 20-án keriilt sat, az
Apáczai Kiadó dísztermében. A
díjátadót kcívetően Varga Sándor megköszönte vezetőtársainak, az iskola pedagógusaínak,
a szülóknek, az együttmríködő partnereknek, feletteseinek és a családjrának, hogy pedagógsu, iskolavezetőí munkáját segítették.

Az

Apáczai Kiadó tigyvezető igazgatójá'

nak, Esztergályos Jenónek a Kiadó szakrefe-

rensének és a bíráló bizottságrrak szintén
kciszönetét fejezte ki az igazgató úr, hogy

a PRIMUS INTER
PARIS, ,,első az egyenlők kozott" kitiinteméltónak tartották
tésre.
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