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Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntöm Önöket a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás 

Iskola tantestülete nevében. Kívánom, hogy gyűjtsenek és kapjanak 

minél több információt rólunk, az iskolánkban folyó szakmai 

munkáról, céljainkról, s arról a környezetről, melyben a gyerekeink 

mindennapjaikat töltik.  

 

CÉLJAINK 

Hódmezővásárhely Tarján városrészében elhelyezkedő sok évtizedes 

múltra visszatekintő intézményünk jó hírneve világos 

célkitűzéseinknek köszönhető. Oktató-nevelő munkánk célja, hogy a 

gyermekek szívesen járjanak hozzánk, a tudásnak értéke legyen, 

nyitott, érdeklődő fiatalok kerüljenek ki az intézményünkből. 

Gyermekeinket kreativitásra, önállóságra, reális önértékelésre 

neveljük. 

 

  
 

A tanítás célja nem pusztán a tananyag elsajátíttatása, hanem 

önismeretre ösztönző szeretetteljes inspiráció, hitelességen alapuló 

példamutatás. 

 



S a nevelés nem pusztán arról szól, hogy hogyan viselkedj a minden 

lépésedet szabályozni akaró társadalomban, hanem arról is, hogy 

mindazt, ami te vagy, ami számodra fontos, hogyan fogadd el 

másokban. 

Ezek a közös célok, értékek azok, melyek a minőségi oktatás mellett 

segítik azt a törekvésünket, hogy a ránk bízott gyermekek jó 

hangulatban, oldott családias légkörben éljék meg az általános 

éveket. 

 

SZAKMAI MUNKA 

Hisszük és valljuk, hogy az iskolánkban folyó szakmai munka 

sikerességét a gyermekcentrikus gondolkodásmód, a kreativitás, a 

kiváló szaktudás és az empátia alapozza meg. Játékos, kreatív 

módszerekkel, élményközpontú tanítási órákkal segítjük diákjaink 

ismeretszerzését. A XXI. század igényeinek megfelelve gyermekeink 

igényesen kialakított iskolai környezetben tanulhatnak, s munkájukat 

a kornak megfelelő interaktív eszközök is segítik. Tanulóink órai 

munkájában elengedhetetlen az interaktív táblák, tanulói laptopok 

használata. 

 

         
 

Szakmai munkánk során fontosnak tartjuk, hogy a tanulási folyamat 

a legnagyobb mértékben személyre szabott legyen. Magyar nyelv- és 

irodalom, matematika, idegen nyelv, informatika tantárgyakból 

csoportbontásban tanulhatnak diákjaink, mely segíti az egyéni kibon- 



takozás lehetőségét. Különös figyelemmel segítjük tehetséges 

tanulóink munkáját. 

Az elmúlt tanévben elnyertük az örökös Ökoiskola címet. Ez a cím 

kötelez bennünket, hogy egyre többet tegyünk a környezetért, 

fordítsunk nagy hangsúlyt a fenntarthatóságra való nevelésre, 

zöldítsük iskolánkat, környékünket. Folyamatosan keressük az 

együttműködési lehetőségeket olyan partnerekkel, akik szívügyüknek 

tekintik a környezeti nevelés nemes feladatát. 

 

     
 

ISKOLAI KÖRNYEZET 

Intézményünk jellegzetes színvilága kellemes légkört biztosít a 

hozzánk látogatóknak. Tágas aula, igényesen felújított ebédlő, 

kedves könyvkuckó, a városban egyedülálló színházterem, mászófal, 

s kültéri fitnesz gépek segítik a nálunk folyó munkát. Fontosnak 

tartjuk, hogy barátságos, otthonos környezetben töltsék nálunk 

idejüket diákjaink. 

 

         
 



  
 

DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGOK 

Az egész napos iskolarendszer keretein belül diákjainknak változatos 

foglalkozásokat kínálunk: szakkörök, tehetségkörök, korrepetálások, 

kézműves foglalkozások közül választhatnak. 

 A Péczely Attila Művészeti Iskola pedagógusaival együttműködve 

intézményünk helyben kínál lehetőséget a kézműves és 

képzőművészeti tevékenységek, tűzzománc, néptánc, színjáték és a 

hangszeres zeneoktatás iránt érdeklődőknek. 

A délutáni sportélet is változatos: darts, pingpong, sakk, kézilabda 

sportkörök működnek, valamint a labdarúgást iskolánkban a Bozsik 

program, míg a kosárlabdát a Vásárhelyi Kosársuli lelkes és 

elhivatott edzői koordinálják.  

A tartalmas délutáni elfoglaltságok megszervezésével célunk, hogy a 

hozzánk járó gyerekek jól érezzék magukat.  

 

      



     
 

HAGYOMÁNYAINK 

Az iskolához való kötődést, a diákokkal és szülőkkel való 

együttműködést számos hagyomány segíti iskolánkban. A Bodzási 

családi nap, a Platán Hét, a Platán Party, az Ovis hét, a Szülői 

klubfoglalkozások egy közös gondolkodás eredményeképpen jöttek 

létre, s ezek megvalósulása a „vargás” családias légkört erősítik. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a tavalyi évben közös összefogással 

valósulhatott meg a Platán Varázs produkció. 

 

          
 

TERVEINK 

A következő tanévtől a programozás, valamint az angol és német 

nyelv magasabb óraszámban történő tanításának bevezetését 

tervezzük. Célunk, a kor igényeinek megfelelni, az informatika és a 

nyelvtanulás iránti pozitív attitűd kialakulásával a tanulók későbbi 

sikereihez hozzájárulni. 



   
 

Fontosnak tartom, hogy az iskola egy olyan hely legyen, ahová a 

diákok, tanárok, szülők egyaránt szeretnek járni, ahol jótanulónak, 

okosnak, sikeresnek lenni érdem, ahol kiváló, összetartó közösség 

dolgozik együtt, ahol rend és fegyelem van, és mindeközben 

mindenki mosolyog, mindenki jól érzi magát.  

 

Mi arra szeretnénk szövetkezni a bennünket választó családokkal, 

hogy gyermekeikből nyitott, gondolkodó, felelősséget vállaló, 

önmagukat ismerő, másokat elfogadni tudó felnőtteket neveljünk. 

 

Kedves leendő első osztályos Szülők! 

Arra biztatom Önöket, látogassanak el hozzánk személyesen, 

ismerjék meg minél jobban intézményünket. 

 

Köszönöm azon szülőknek, akik eddigi támogatásukkal, bizalmukkal 

megtiszteltek, és a továbbiakban is számítok sikeres 

együttműködésünkre. 

 

Hódmezővásárhely, 2016. március 1. 
 

 

       Farkas Zsuzsanna 
         intézményvezető 



 

 

   
 
 

   
 

 

     
 

 


