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TUTKUSU: BASKETBOL, DANS, FUTBOL

Sonbahar 2015

Sonbahar 2015 fryshuset ilkögretimokulu ( 7-8) siniflar icin kista da aciliyor.
Sonbahar 2016 da yeni yapilmis lokalar fryhuset Husby Lofotengatam 32-36 ya tasinacagiz.
Fryshuset Yillar önce Hamamarby Sjöstad’a cok basarili bir ilkögretimokulu olmustu orda
ögrencilerimiz 98% basariyla ulusal programini uygulamaya hak kazanmisti.
EĞITIM AMAÇLARI VE BEKLENTILERI. Fryshusets üzerinde ilkokul odak bilgi hedefleri duruyor.
Biz tüm öğrencilerin basariyla lise ye devam etmeleri için fırsat firsat vermek istiyoruz. Bu nedenle,
tüm öğrenebilir ve takip ve nerede duracaklarını bilirler ki öğrencilere geribildirim vermek için böylece
öğretme değişen, öğrenme hedeflerine ulaşmak için öğrencilerin ne beklendiğini açıkça öğretmenin
görevi haline gelir.
SOSYAL HEDEFLER. Okulda çalışmak biz misyonumuz hakkında tutkulu ve onlarda, görülen takdir her

gün kabul edilir ve böylece öğrencilerimizin tüm ilişkiler kurmak. Biz ögrencilerimizin meraki, inisiyatif
ve iletişim becerilerini geliştirmek için onlar için çalışiyoruz.

PROJE. Donma Hall İlköğretim Okulu bir akademik yıl boyunca 2-3 projeler ile çalışılir. Proje hafta amacı

öğrencinin yaratıcılık, liderlik ve ekip oluşturma geliştirmektir. Proje Hafta ait ve çeşitlilik ortak bir amaç
için bir varlık haline topluluk duygusu yaratır.

TUTKULU ILGI
Fryshusets okullarda ortak profesyonel liderler tara-fından yönetilen tutkulu hobileri ile eğitimi birleştiriyor olmasıdır. Bir tutku ile çalışma birleştiren okul yapma konusunda daha fazla motivasyon ve bağlılık
yaratan, hem daha iyi bir kaliteye sahiptir.
BASKETBOL. Basketbol eğitimi, sen, yani, çekim, geçen oyunun anlayış, vb basketbol bireysel becerilerini

geliştirmek Antrenörler basketbol liderleri ve 13-16 –yas basketbol oyunculari geliştirmek için kullanılmaktadır. Okul belli bağlamlarda yasayla kurulmuş olacaktır. Ayrıca sizde klubtakimlarina devam
edebilirsiniz.

DANS. Dans, sen teknolojisi, ritim ve koordinasyon duygusunu, aynı zamanda hareketin sevinç ve beden

ile kendini ifade etme yeteneğini geliştirmek. Dansın vurgu hip hop ve sokak dansı yatıyor.

FUTBOL. Futbol eğitimi ise, okul çalışmaları ile denge içinde bir fut- bolcu olarak geliştirmek için bir
fırsat olsun. Futbol eğitimi egzersizleri size beyin ve vücutta hem de odak ve gücünü hedef. Egzersiz size
hareket, neşe, birliktelik ve azim verir.
YARATILIŞ. Bu tutkulu konu olarak, kapsamlı yaratıcılık, empati ve ifade için kapasite geliştirme fırsatı
olsun. Alanları ve teknikleri farklı türde deneyebilirsiniz. Bir taban ve yaratılış genişliği aldıktan sonra
böylece herhangibi belirli bir alanda uzmanlaşmak için böyle bir yere sahipsiniz.
DAHA FAZLA BILGI IÇIN: www.grundskolanhusby.fryshuset.se, husbygrundskola@fryshuset.se
BILDIRIM: www.grundskolanhusby.fryshuset.se
İLGILI KIŞI: husbygrundskola@fryshuset.se

