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BEMUTATKOZÁS 

„Minden gyerek tehetséges valamiben” 

 

Az István Király Általános Iskola 1986-ban nyitotta meg kapuit Székesfehérvár belvárosához 

közel, a Palotavárosi tavak mellett, lakótelepi környezetben. Forgalmas utaktól távoli 

fekvése, zöldövezeti környezete teszi vonzóvá. Évfolyamonként két osztályt indítunk. 

Tanulható nyelvek: német és angol. Alsó tagozatunk nagy hagyományokkal rendelkező 

iskolaotthonos formában működik, ami a szülők részéről nagyon keresett, felső tagozaton 

tanulószoba vehető igénybe. A „mi iskolánk” a változatos programokat kínál: projekt heteket, 

házi versenyeket, vásárokat, vidám vetélkedőket, hagyományőrző programokat, 

drámafoglalkozásokat, alkotóműhelyt, sportfoglalkozásokat. Mindezek színesítik a 

hétköznapokat. Fő értékünk a gyermekközpontúság, a „mindent a gyerekekért” elv. Az 

oktatás mellett komoly nevelőmunka folyik, melynek során alapelv a diákjaink 

személyiségének tisztelete, jogaik védelme. Tanulóinkat megismertetjük a demokrácia 

elméletével, amelyet gyakorolhatnak azt életkoruknak megfelelő felelősséggel és 

toleranciával a diákönkormányzat keretében. Az iskolai élet egyéb területein is fontosnak 

tartjuk a diákjogok és kötelességek harmonikus megvalósulását. Az iskola biztosítja az 

intézményen belül az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, figyelembe 

véve a szülők igényeit és a törvényi előírásokat. 

 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

SAKKPALOTA PROGRAM 

A Polgár Judit Sakk Alapítvány az általános iskolák alsó tagozata számára négy évfolyamra 

szóló kerettantervet készített, amellyel a SAKKPALOTA PROGRAM 2013-tól hivatalosan 

választható tantárgy lett. 

A sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz. Taneszközként a tananyag 

átadását könnyíti meg. Módszerében lényeges szempont, hogy nem a sakkjáték, hanem a 

sakk, mint szabályrendszer kerül be a tanításba. 
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A program az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás 

elősegítésére nyújt egyedülálló lehetőséget. 

 A sakk fejlesztőhatásai: 

• pontos és gyors információfeldolgozás 

• mozgásos és vizuális élmény összekapcsolása 

• elemző és átfogó gondolkodás 

• következmények, összefüggések átlátása 

Iskolánkban felmenő rendszerben került bevezetésre a Sakkpalota program. A program 

sikeres alkalmazásához rendelkezésükre áll a teljes eszközrendszer: alapkészletek, 

demonstrációs táblák, sakk készletek, nagy sakk bábok, sakk szőnyegek. 

www.sakkpalota.hu 

KIP MÓDSZER 

Speciális kooperatív tanulási eljárás, amely lehetővé teszi a magas szintű csoportmunka 

szervezését. Elsődleges célja a diákok tanuláshoz való hozzáállásának javítása 

sikerélményeken keresztül. A módszer az aktív tanuláson alapul, mélyebb megértést 

eredményez, közös gondolkodásra és kreatív ötletelésre késztetve a diákokat. Minden 

tanuló segítségére szükség van a feladatok időben történő megoldásához, a sikeres 

munkavégzéshez. Az osztályon belüli státuszbeli problémák a módszer segítségével 

kezelhetővé válnak. 

Kollégáink nagy lelkesedéssel vezették be a módszert, diákjaink nagy örömmel és lelkesen 

vesznek részt a munkában. 

Miért tartjuk hasznosnak az új módszert? 

• Élményekenát jutnak el diákjaink a használható tudásig. 

• Aktív tanuláson alapul, ami mélyebb megértést eredményez. 

• Életre nevel, a hétköznapokban alkalmazható tudást biztosítja. 

• Motívált, tanulni akaró diákok ballagnak 8. év végén. 

• Egyéni sikerek, csoportosan megélt élmények erősítik a tanulók önbizalmát. 

http://komplexinstrukcio.hu/ 
 
 
 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

• bemutató óra 

• bemutató foglalkozás, majd az ezt követő megbeszélés 

• műhelymunka, adaptálható minta átadása 

• konferencia 

• workshop 

• terem biztosítása 
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