
Ő a mi példaképünk a mi osztályunkban
Felhívás az alapiskolák 7. és 8. évfolyamú osztályai számára

Azzal a kéréssel fordulunk az alapiskolák 7. és 8. évfolyamú osztályfőnökeihez, hogy a diákok körében titkos szavazással 
válasszák ki azt a tanulót, aki az osztályban erkölcsi magatartásával (önzetlenségével, becsületességével, jószívűségével, 
áldozatkészségével, önfeláldozó viselkedésével, diáktársai megsegítésével és a szó szoros értelmében vett jóságával) tűnt ki az 
idei 2017/2018-as tanévben.

A szavazás lebonyolításához a következő eljárást javasoljuk:

1.   A szavazás az osztályfőnöki órán történjen meg!
2.   A szavazáson mindenki (teljes létszámú osztályban) vegyen részt!
3.   Az osztályfőnök biztosítsa be, hogy minden tanuló előtt legyen üres papírlap és íróeszköz!
      (ajánlatos a lapokat egységesen mindenki számára kiosztani)
4.   Az osztályfőnök a következő 5 segédkérdést tegye fel sorendben:
      a) Ki az a közösségünkből, akiben a leginkább megbízol?
      b) Ki az, aki a       b) Ki az, aki a legsegítőkészebb?
      c) Ki az, aki az adni öröm elve alapján cselekszik?
      d) Ki az, aki a jóság megtestesítője osztályunkban?
      e) Írd le annak az osztálytársadnak a nevét, aki szelídlelkűségével tűnik ki közülünk?

Ki kell hangsúlyozni, hogy a szavazás titkos, viszont a szavazatok számlálását a tanulókkal bevonva végezze, illetve az eredményt 
nyilvánosan, az osztályközösség előtt hirdesse ki az osztályfőnök, Természetesen a kérdésekre egy osztálytárs nevét kell írni. Egy név 
többször is előfordulhat (maximum 5-ször egy lapon).

Az osztályközösség által megszavazott tanuló nevét 2018.június 20. éjfélig kérnénk az osztályfőnök és iskolaigazgató kézjegyével 
ellátott lapon szkennelve vagy lefényképezve, olvasható formában az info@esterhazyakademia.eu címre elküldeni. Az e-mail szövegében 
kérjük feltüntetni az iskola nevét és címét, valamint az osztályt. A tárgyba írják bele: Ő A MI PÉLDAKÉPÜNK jelmondatot.

AA levelükre 2018. jún. 24-ig reagálunk. A példaképek (az osztály által megszavazott tanulók) az Alsóbodoki MTNY 
Magán-szakközépiskola által meghirdetett nyári táborozáson vehetnek részt. A megbecsülés jeleként abban a megtiszteltetésben lesz 
részük, hogy egy oklevelet vehetnek át személyesen Böjte Csaba, ferences rendi szerzetestől. A példakép osztályát meghívjuk az 
alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontba, a 2018. június 29-i díjátadó ünnepségre.
Hagyományteremtő szándékkal várjuk szíves közreműködésüket és jelentkezésüket.

Tisztelettel:
Kelt: 2018. május 31-én, Alsóbodokon

 az Ő a mi példaképünk a mi osztályunkban
 felhívás szervezői 

További információkkal örömmel szolgálunk az info@esterhazyjanos.eu címen, ill. a 0918 655 945 telefonszámon.


