időszak vár ránk, mely újabb lehetőséget jelent a gyerekek számára sok hasznos ismeret és emlékezetes élmények megszerzésére.
Rajkóné Tajti Andrea

Kétszeres európa- és hatszoros
világbajnokkal aerobikoztunk!
Újabb pályázatot nyertünk

2018. április 16-án mozgalmasan kezdődött a tanítás
az iskolánkban. A testvériskolai pályázat soron következő programjaként sportfoglalkozást tartottak felső
tagozatos diákjainknak.
És nem is akárki vezetésével! A focistapalántából lett
aerobikbajnok, Katus Attila tartotta a tréninget, akinek
nevét az egykori Pécsi Sasok aerobic formációból már
jól ismeri az ország. A sportágon belül minden létező
díjat megnyert, hatszoros világ- és kétszeres Európabajnoki címmel, és Világjátékok győzelemmel is
büszkélkedhet. Az elején a gyerekek nehezen oldódtak
fel, nem tudni, hogy a megilletődöttségtől, vagy csak
túl korán volt még nekik, de a trénert ez sem hozta
zavarba. Közvetlen, vidám stílusával hamar megnyerte őket. A torna után Attila, aki sportpályafutását
követően személyi edzőként és életmód tanácsadóként is dolgozik, felhívta figyelmüket a sportolás fontosságára. Hasznos tanácsokat adott az egészséges
életmód kulisszatitkainak elsajátításához, és kitért a
dohányzás és alkohol fogyasztásának veszélyeire.
Szuper volt hallani, ahogy a gyerekek nyelvén magyaráz, de kinek is hinnék el mindezt, ha nem egy sztárnak, egy ilyen kiemelkedő sportolónak, aki a sportágában a legnagyobb eredményeket is elérte! Katus Attila
sokak példaképe, és most személyesen a mi gyerekeink is találkozhattak vele.
„Mozogjatok sokat! Legyetek okosak és egészségesek!” A sok hasznos tanács végén ezekkel a mondatokkal búcsúzott. Reméljük sokan megfogadják a szavait.

A Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola új
nyertes pályázata az EFOP 3.1.8. „Együtt testvérkéntiskolaközi szemléletformáló program”.
A pályázat célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli, valamint
külföldi testvériskolai kapcsolatok kialakításával
közös kulturális és társadalmi programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a gyerekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció stb.)
fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. A projekt
időtartama két tanév. Összesen 20 millió forint a
pályázaton nyert összeg, ami iskolánk történetében
kiemelkedő. A megvalósításban három pedagógus
vesz részt: Szabó Rita, Rajkóné Tajti Andrea, és
Kolotiné Erdélyi Aranka.
A pályázat két elkülönülő szegmensből, A és B
komponensből áll, mely egymástól kissé eltérő
programokat jelent. Összesen 50 diákot vontak be, az
5. és 6. osztály tanulóit, de vannak olyan programok is,
amiken az iskola többi tanulója is részt vehet. A
gyerekek a választott komponensnek megfelelően
nyelvórát, tantárgyi fejlesztést és tematikus foglalkozást kapnak. Emellett a programban 2 év alatt szerepel
mozgásos rendezvény, kézműves foglalkozás, interaktív előadás, játékos foglalkozás, vetélkedő, verszenei koncert, színházi előadás és kirándulás. Híres
meghívott vendégek tolmácsolásában hallhatnak
előadásokat a társadalmi egyenlőség, önkéntesség,
egészséges életmód, Európai Unió és testvériskola
témakörökben. Mindkét komponens diákjainak
lehetőségük lesz sok játékos foglakozással, koncerttel,
szórakozással egybekötött bentlakásos nyári táboroztatásban részt venni. Közös program keretében
találkozhatnak egy testvériskola diákjaival: az A
komponens 30 diákja magyarországi testvériskolába,
a B komponens 20 diákja pedig egy külföldi
partneriskolába juthat el.
A 2017/18-as tanévben 7 nyertes pályázatot valósítunk meg egy időben, melyek közül több pályázat nem
is csak egy évre szól. Ezzel párhuzamosan 2 tehetséggondozó programban is részt veszünk, így tennivalókban és programokban egyaránt bővelkedünk. Ennek
az új pályázatnak a beindításával egy újabb tartalmas
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