Buda Király Gimnázium
Életiskola Pécselyen

AZ ÉLETISKOLA PROGRAM
A Balaton-felvidéken, a csodálatos atmoszférájú, szív alakú Pécselyi medencében, a
Dobogó domb lábánál, négy falu - Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly és Dörgicse összefogásával a pécselyi iskolában a 2013/2014-es tanévtől az ÉLETISKOLA
program segítségével megújul az oktatás.

Alapvető célkitűzésünk az óvodától az általános iskolán és középiskolán átívelő, ÉLETelvű és SZERETET-teljes, egységes helyi nevelési rendszer megteremtése.
Nevelésünk és tanításunk rendje az ősi magyar érték-rendben és hagyományokban megörök-lött ÖRÖK kozmikus RENDre épül.
Konkrét feladatul tűztük ki - a mindennapjait már ilyen szellemben élő helyi óvoda mellé
- a nevelés másik pillérének lerakását: az ötosztályos gimnázium elindítását a
2013/2014-es tanévben, az Abai „Atilla Király” Gimnázium testvér iskolájaként,
telephelyeként szerveződő „Buda Király” Gimnáziumot. Valamint az óvodás és általános
iskolás gyermekek számára az Abán és Keszthelyen is már működő "Életfa"- program
elindítását.
A mai gimnáziumok legfontosabb feladata az érettségire és továbbtanulásra felkészíteni a
diákokat. Ám az életre nem készülni kell, hanem minden pillanatban élni azt! Ezért mi
az éppen zajló életre fókuszálunk tevékenységeink során, elérve, hogy a gyermek a való
életben legyen érett, cselekvőképes felnőtt. Arra törekszünk, hogy önálló gondolkodásra
és tanulásra neveljük a gyermekeket.

Az ember a Teremtett Világ Teremtményeként maga is Teremtő. Legfontosabb alkotása a
gondolat, az az energia, mely boldogságot és közös jót hozhat létre. Ezért nem csupán
visszatükrözzük a környező valóságot, de azt gondolattal teremtjük meg.
Egységes, kozmikus világnézettel a gimnáziumi tananyagot is egységében vesszük át.
A tantárgytömbösített oktatásban (melyre a NAT lehetőséget biztosít) az úgynevezett
modulokban a diákoknak tanáraikkal együtt lehetősége van elmélyülni az anyagban,
ismereteiket szintetizálni, saját tempóban és egymást segítve haladni - egymás tanítói
lehetnek gyermekek és tanárok egyaránt. Továbbá az „Az tanít, aki tud” elve alapján
szülők, nagyszülők, mesteremberek stb. is átadhatják tudásukat gyermekeinknek.

A tanulást több gyakorlati és közösségi tevékenységi forma egészíti ki: néptánc,
népszokások, kézművesség, rovás, baranta, lovasíjászat, lovaglás, kert és tájművelés,
állattartás, sport, zene, tánc, színjátszás stb.
A tanterem-központúságot felváltja a gyermekek mindennapjainak természetes
élettere: tantermek mellett az udvar, utca, műhelyek, kert, erdő, mező.
Az iskolaidő órái helyett a nap 24 órájában, a hét összes napjában, az esztendő 12
hónapjában s az élet teljességében gondolkodunk.
A világ könyvekből történő megismerését a valóságban, elsődlegesen szerzett élmények
előzik meg, a tanteremben ülést kiegészíti a cselekvés közben szerzett tudás.

A fiú-lány jellegtől független „uniszex”, „tudományos” tananyagot kiegészítjük az
életben nélkülözhetetlen férfi-női, apai-anyai szerepekre is felkészítő ismeretekkel,
cselekvési formákkal. A jelenlegi egykorú gyermekeket tartalmazó osztályszerkezet
kiegészül a különböző korú gyermekek közös tevékenységeivel.
Leendő iskolánkat már az érdeklődő családok és gyermekeik aktív közreműködésével
teremtjük meg.
Ezért minden hónap derekán Nyílt Családi Napot szervezünk a pécselyi iskolában,
ahol a gyerekekkel együtt álmodjuk meg iskolánk életét.
Itt alkalom nyílik az ismerkedésre, közös játékra, tervezésre és önművelődésre egyaránt.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ NYÍLT NAPUNK:
Ideje: 2013. január 20. (vasárnap) 10 órakor
Helyszíne: Általános Iskola, Pécsely (Pécsely, Iskola u.180.)

CSALÁDI NAPJAINK:
2013. február 23., március 23. és május 11.
A felvételiről és a programokról információt email-ben tudunk küldeni.

JELENTKEZÉS ÉS KAPCSOLATTARTÁS:
Email: budakiraly.gimnazium@gmail.com
Telefon: 06-20-27-00-561.

HASZNOS LINKEK:
http://ovi.pecsely.hu/ovi/Home.html
www.abaigimnazium.hu

KAMASZOK GONDOLATAI AZ ÉLETISKOLÁRÓL
„Szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni.”
„Az Életiskolába boldogan járnék minden reggel. Örömmel ébrednék, és az új napot a
madarakkal együtt köszönteném, nem lennék már az elején fáradt és érdektelen.”
„Ha meghallom azt a szót, hogy Életiskola, az jut róla eszembe: az egy olyan hely, ahol
megtanítják a gyerekeket boldogan élni.”
„Az Életiskola olyan iskola, ahol a gyerekek és a tanárok között baráti kapcsolat van.”
„Olyan iskola, ahol a gyerekek kedvelik, tisztelik tanáraikat és társaikat. Az ott tanulók
sokat beszélgetnek egymással és tanáraikkal. Mindenki jól ismeri a másikat, és
mindenkinek vannak céljai. Egymás megértésére, segítésére és megbízhatóságra nevel.”
„Az Életiskola egyik leckéje: megértésben, összhangban lenni együtt.”
„Ha az Életiskolába járnék, egész biztosan nem építeném magam köré a zárkózottság
vasbeton falait, nem játszanék szerepeket. Ott biztosan nem az önvédelemmel kellene
kezdenem. Ott elmondhatnám a véleményemet, önmagam lehetnék, lenne a napjaimban
élet, ott mernék őszinte lenni a környezetemmel. Mert ez végre egy olyan iskola lenne, ami
az életem szerves része.”
„Az Életiskolában jó lenne sok időt a szabadban tölteni. Megtanulni a kerti munkákat,
megismerni a növényeket és azok gyógyhatásait. Szívesen foglalkoznék állatokkal is.”
„Szerintem az Életiskola legyen békés, nyugodt, legyen összhangban a természettel. Az
egyik fő tantárgy: az élet rendjét megismerni és ezzel a renddel együtt élni.”
„Az Életiskolában tapasztalva tanulnánk, valahogy úgy, mint a régi korok gyermekei,
tapasztalva, élve, mert az élet: iskola. Az ember élete végéig, és azon túl, életeken át
tanul. Ne az életről tanuljunk hát, tanuljunk végre élni!”
„Az Életiskola olyan ismeretek megszerzését állítja középpontba, melyek sohasem
avulnak el, megélhetési lehetőséget, bármikor alkalmazható tudást ad. Megtanít arra,
hogyan éltek elődeink, szokásaikra, kultúrájukra, mesterségeikre, tudásukra.”
„Számomra az Életiskola azt jelenti, hogy amit ott fogok tanulni, az egy életen keresztül el
fog kísérni, biztos tudást nyújt majd. Szeretnék teljes emberré válni!”
„Az Életiskola megtanít arra, hogy hol is van az én helyem a nagyvilágban.”
„Az Életiskola számomra legszimpatikusabb vonása az, hogy segíti diákjait önmaguk
megismerésére. Lehetőséget teremt, hogy kipróbálhassunk számunkra ismeretlen
területeket, tevékenységeket, így megtudhatjuk, mire is vagyunk képesek. Arra késztet
bennünket, hogy tanulva, játszva, dolgozva, szórakozva fedezzük fel a bennünk rejlő
értékeket.”
„Az Életiskolában minden nap lenne edzés, tánc, zene, baranta, és lehetőség lenne rá,
hogy lovakkal foglalkozzunk.”
„Megtanítják természetes anyagok feldolgozását, megmunkálásukkal különféle használati

tárgyak készítését, melyek az ember számára nélkülözhetetlenek.”
„Olyan iskola, ahol lehetőségünk van sportolni és egészségesebben élni. Ahol rend és
tisztaság uralkodik.”

Jöjjenek, csatlakozzanak hozzánk!
Szeretettel várjuk Önöket a nyílt és családi napjainkon!
Ismerjük meg egymást és dolgozzunk gyermekeink boldogabb
jövőjének érdekében!
A Buda Király Gimnázium csapata

