Tisztelt Intézményvezető!
Tisztelt Osztályfőnök!
Kedves Kolléga!
Gyártóként igényes, a diákok igényei szerint kialakított leckefüzetet kínálunk akciós, 250 Ft/db bruttó
áron a készlet erejéig. Kérjük, az osztályfőnökök közreműködésével a tanévnyitón segítsenek eljuttatni az
alábbi lehetőséget a szülők részére.
Mi pedagógusok és szülők mindannyian szembesültünk már azzal a problémával, hogy a diákok elfelejtik felírni a leckéjüket, vagy ha ezt meg is teszik, nem emlékeznek, hogy hová írták. A legtöbben az egyes
tantárgyak füzetébe jegyzik fel a kötelességeiket, így otthon úgy kell összevadászniuk teendőiket, ami
extra energiát követel meg tőlük – pedig legszívesebben már nem is a tanulással foglalkoznának…
A legfőbb vágyunk, hogy gyermekünkből összeszedett és rendszerető felnőttet neveljünk, aki tudja, mikor milyen feladatai, kötelezettségei vannak, milyen közeli és távoli határidők vonatkoznak rá, milyen
közelgő eseményekre kell készülnie, hol kell megjelennie (és pl. mennyire ünneplő ruhában).
Emellett egyre több iskolában működtetnek elektronikus naplót, ami sok esetben azzal jár, hogy a papír
alapú ellenőrző könyv is eltűnik, mely a legfontosabb tanár-szülő üzenetváltásoknak, emlékeztetőknek,
értesítéseknek stb. is helyet adott.
A magyar piacon nem találtunk olyan „testre szabott” leckefüzetet, mely egyben naptár, feladatlista, és
amelynek keretét a tanév adja. Vannak leckefüzetek, de azok év közben betelnek, nehéz bennük tervezni,
mert nem naptár jellegűek. Egyszerű füzetként készülnek, amelyek az aktív használatban a rájuk váró
napi strapában hamar szétesnek.
A Szalézi Művek Kft.-nél olyan leckefüzetet gyártunk hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű szakiskolai tanulóinkkal, ami hasonló egy tanári zsebkönyvhöz: keretét, logikáját a tanév adja és
használóját segíti, hogy minden fontos információ egy helyen, mindig kéznél legyen:
– az órarend
– a házi feladatok és különórák feladatai
– a szülők elérhetőségei
– az osztályt tanító pedagógusok neve
– a szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
– az osztálykirándulás időpontja, sőt, a jegyzet résznél a fontosabb tudnivalói
– az iskolai éves program rendezvényei (gála, iskolanap, …)
– a hétvégi fontos események
– a szülő-tanár üzenetek
– a gyermekkel a szülőnek (vagy a tanárnak) küldött dokumentum, tárgyak átadása-átvétele
Mindez igényes, tartós (ragasztókötött) kivitelben, hogy egész évben megkönnyítse a diákok, valamint a
pedagógusok és a szülők feladatát is.
A leckefüzet most a készlet erejéig minimum 20 db rendelése esetén akciós, bruttó 250 Ft/db áron
elérhető, ingyenes kiszállítással. A megrendelt tételeket szeptember 8-ig szállítjuk ki az iskolákba.
Megrendelhető: a titkarsag@szalezikft.hu címen (fizetés átutalással, számlázási adatokat kérünk szépen).
Kérjük, az osztályfőnökök közreműködésével a tanévnyitón ajánlják a szülőknek a leckefüzetet.
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