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TANÉVKEZDŐ CSENDESNAP 2022/2023 

Szeretettel és örömmel készültünk a Csendesnap programjaira. Fontosnak tartjuk, 
hogy mind a gyermekek, mind a munkatársi közösség megérezzék, hogy a mi 
iskolánkban Istennel, és az Ő nélkülözhetetlen segítségével, útmutatásával, az Ő 
ajándékaival indulunk útnak, és elsősorban Neki vagyunk hálásak mindenért. A 
Csendesnap programjain megpróbálunk együtt Rá figyelni: együtt, Egy-felé nézünk, 
lélekben megcsendesedünk, „kikapcsolódunk” Isten előtt és Istennel, erőt merítünk, 
feltöltekezünk, magunkhoz vesszük az útravaló. Ez a nap azt is jelzi számunkra, hogy 
az iskolában nemcsak az elménk fejlődése, de a lelki fejlődésünk is ugyanolyan fontos 
ahhoz, hogy a gyermekek legjobb képességeit kibontakoztathassuk, s mi magunk is 
lelki erőforrást merítve bontakoztathassuk ki saját legjobb képességeinket.  
A tanári csendesnap meghívott előadója Uzsalyné Pécsi Rita volt, akinek hitvallása az, 
hogy “A nevelés az Élet szolgálata”. Neveléskutatóként fő érdeklődési területe a 
személyiség hatékony fejlesztése, az érzelmi intelligencia humán tőkévé alakítása. 
Legjobban tehát az, hogy hogyan tanítsunk-neveljünk úgy, hogy ne csupán 
ismereteket, hanem életet alakító tudást és tapasztalatot adjunk át. Ezért tanult és 
tanított zenét, retorikát, pedagógiai pszichológiát, stratégiai és projekt-
menedzsmentet, üzleti kommunikációt, általános és szakdidaktikát, nevelés- és 
módszertant is, és hasonlóképpen nevelési, önnevelési, életvezetési témájú 
előadásokkal járják férjével az országot. Az előadás által az iskola felnőtt közössége 
lelki feltöltődéssel kezdte a 2022/2023-as tanévet, melynek során ünnepeljük és 
megemlékezünk arra, hogy intézményünk 30 éve a Nagykőrösi Református 
Egyházközség fenntartásában működik. A jubileumi év alkalmából ünnepi állófogadás 
követte a délelőtti programot.  
 
Örömünkre szolgált, hogy az alkalom a Nagykőrösi Tanítványok Tehetségsegítő 
Tanács (https://tehetseg.hu/tehetsegsegito-tanacs/tt-831-000-141) a nagykőrösi 
Arany János Református Általános Iskola és Óvoda, valamint a Károli Gáspár 
Református Egyetem Pedagógiai Karának együttműködésével, a Tanács 2022/2023. 
tanévi tehetségprogramjának részeként jöhetett létre. Csendesnapunk lehetőséget 
biztosított a gyermekek tehetsége, legjobb képességei kibontakoztatásának alapjában 
is meghatározó elmélyülésre, a jó gyakorlatok megosztására és gyarapítására, 
mindezek által pedig a komplex személyiségfejlesztésre a tehetséggondozás 
irányában elkötelezett pedagógusok számára. 
 

https://tehetseg.hu/tehetsegsegito-tanacs/tt-831-000-141


A diákok a reggeli áhítat során Szabó Katalin lelkipásztor szavai által tekintettek Előre 

és Felfelé. Majd örömteli ,,befőtt-készítés” következett osztályonként. Hálás szívvel 

elraktároztuk mindazt a sok jót, csodát, szép élményt, amiben a nyári szünidő alatt 

részünk volt. A nehéz napokon emlékeztetnek bennünket Isten szeretetére, 

gondoskodására, hogy mindig a tenyerén hordoz minket. A délelőtt folyamán Istent 

dicsérő koncertet hallgattunk Pintér Béla keresztyén énekes előadásában. Áldott, 

örömteli együttlét volt! 

Soli Deo Glória! 

 

A szakmai program a Nemzeti Tehetség Program támogatásával, az NTP-HTTSZ-22-0014 azonosítószámú, 
Nagykőrösi Tanítványok Tehetségsegítő Tanács tehetségprogramja 2022/2023. 

című pályázathoz kapcsolódóan a Nemzeti Tehetség Alapból valósult meg. 
 

Nemzeti Tehetség Program – 1823 
https://www.facebook.com/nemzetitehetsegprogram.1823 
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