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1.A1 Környezeti nevelés – Tangazdaság: 2014. máj. 12-15.: 27 fő tanulóval és 3 fő pedagógussal
lebonyolított program a SZIE Babatvölgyi Egyetem Tangazdaságában. A gyerekek csoportokban
ismerhették meg a biokertészet őszi munkálatait, a természet értékeit, az állattartás és gondozás egyes
lépéseit.
2.IKT eszközök használata a természettudományos tantárgyaknál: 10-10 alkalommal – kémia tantárgy
keretében a 7.-8. évfolyamon és földrajz órán a 6.-7.-8. évfolyamon. A diákok megismerkedhettek az
interaktív tananyagokkal. Természettudományos műveltségüket nemcsak bővíthették, új ismereteket
szerezhettek, a tudomány legújabb kutatási területeit is megismerhették a fenti tantárgyak világában.
3.A4 Komplex közlekedési ismeretek – oktatás és gyakorlati alkalmazás. 2014. május-június. Megkezdett
program folytatása. Elméleti és gyakorlati napokat is szerveztünk a témában, osztályfőnöki és
környezetismeret óra keretében, valamint délutánonként megvalósított programokkal. Közlekedési
ismeretek elsajátítása, puzzle játékok készítése, a kapcsolódó témában memóriajátékok készítése,
valamint több helyszínes, forgó színpad szerű szervezés a KSI Csepel SE szakosztálya közreműködésével.
Kerékpártúrákat szerveztünk több alaklommal.
4.B1 Mindennapos testnevelés –akrobatikus rock and roll, a megkezdett program folytatása. Négy
évfolyamot érint a mindennapos testnevelés, melynek keretében a tavaly megkezdetett sportot
folytathatták, ill. kezdhették meg a tanulóink. Heti 2 órában olyan sportokat gyakorolhattak, melyekben
néhányan már versenyeken is megmérettethették magukat, a tehetségesebbek közül.
5.B2 Egészség nap 2014. május 20.: Projektnap keretében valósult meg. A tartósítási eljárások és
tartósítási típusok volt a központi téma. Frontális és csoportmunkában dolgoztunk. A témához
kapcsolódó játékkészítések, versenyek, egészség totók és müzligolyó-készítés tette élvezetessé és nem
szokványossá ezt az élmény dús napot. A győztesek egészséges diákcsemegét kaptak jutalmul.
6.B5 Családi életre nevelés, dohányzás megelőzés. 12 csoportban, 3 óra/ csoportban folytatódott a
megkezdett program. Cél: olyan véleményformáló élmények érjék a gyerekeket, amelyek hatására
később minél kevesebben próbálják ki a cigarettázást, ill. szokjanak rá a dohányzásra. A foglalkozások
után a tanulók körében negatív vélemények fogalmazódtak meg a dohányzásról. A foglalkozások
hatékonyak voltak.
7.Továbbképzés: Lezajlott egy továbbképzés a ciklusban, mely 30 főt érintett a tantestületből. Téma:
(C2) Tevékenységközpontú tanulási és magatartási problémák felismerése és fejlesztése.
8.A1 Környezeti nevelés – Ökotáborok. Az idén Királyrét mellett új helyszínekkel bővült a nyári táborozás
lehetősége Szilvásváradon és Szelidi-tónál. A táborokban 30 fő tanuló vett részt 3 fő pedagógus
kíséretében. A legváltozatosabb programokat biztosítva tanulmányoztuk a Nemzeti Parkok területén
lévő növény – és állatvilágot egy héten át, biztosítva ezzel a környezettudatos szemléletmód és életvitel
megalapozását.
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9. Kötelező nyilvánossá tétel. Iskolánk honlapján folyamatosan közzé tesszük a pályázati programmal
kapcsolatos összes eseményt, melyeket képekkel is illusztrálunk. Ezen kívül a Soroksári Hírlap is
rendszeresen beszámol eseményeinkről. Teljes oldalt kapunk közleményeinkre, beszámolóinkra.
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