
Erdei iskola a Börzsönyben.  

 

Résztvevő diákok száma: 30 fő, három  kísérő tanárral.  

Tervezett időpont: május vagy szeptember hónap.  

Időtartam: 5 nap, 4 éjszaka.  

Helyszíne az iskola színhelyétől távol, a Börzsöny csodálatos természeti környezetben. 

Hosszú távú célunk, hogy a diákjaink természet iránti érdeklődését felébresszük, a 

környezettudatos gondolkodást formáljuk és a természetes környezetben a gyakorlati 

tapasztalatszerzések és a megfigyelések során új ismereteket tudjunk átadni számukra. 

Közvetlen célunk: a Börzsöny hegység élővilágának megismerése  

Az erdei iskolai program a NAT műveltségterületeinek felhasználásával készül.  A 

foglalkozások délelőtti és délutáni egységekre, illetve egész napos terepgyakorlatok 

formájában tervezzük megvalósítani. a projektmódszer sokszínű lehetőségeit kihasználva. 

Természet közeli sporttábor 

  

A program célja, azon aktív időtöltési formák népszerűsítése melyek elősegítik a gyermekek 

egészséges, környezethez közeli életmódjának kialakulását.  

Időtartam: A projekt során egy 5 napos (5 nap 4 éjszaka) tábor keretében megismertetjük  a 

résztvevő diákokkal  a  tájékozódási sportokat a Bakony hegység gyönyörű környezetében, 

Bakonybélen.  

Időpont: A tábort augusztus közepére tervezzük.   

Ezek a tájékozódási túra (Nordic walkinggal fűszerezve), a klasszikus tájfutás, a tájkerékpár, 

a mobilos tájfutás és a Trail-O.  

Résztvevők száma: A tábort 30 tanulóra és 4 pedagóusra tervezzük.  

A programok lebonyolítása elektronikus pontérintés ellenőrző és időmérő rendszerrel 

történik. A gyerekek a tábor végére ízelítőt kapnak a természetben olcsón és könnyen 

megvalósítható sportolási lehetőségeknek, melyet majd felnőtt korúkban is hatékonyan 

hasznosíthatnak. 

Idegennyelvi tábor 

 

Résztvevő diákok száma: 30 fő, négy kísérő tanárral.  

Időpont: augusztus utolsó hete.  

Időtartam: 5 nap  



Délelőtti órákban a fő tevékenység: a nyelvi foglalkozások (2x1,5 óra) helyben, az iskolában, 

délután pedig a szabadidős fogalalkozások során sor kerül a megszerzett ismeretekneknek az 

alkalmazására, elmélyítésére játékos foglalkozások keretében.  

A foglalkozások megszervezésében a különböző mozgásformákat is beépítettük.(Úszás 

Móron, lovaglás Etén, kerékpározás, autóbuszos kirándulás).  

A nyelvi foglalkozások témaköre a mindennapi életünkhöz, tevékenységünkhöz kapcsolódik.  

A német nemzetiségiterületre szervezett kirándulás jó lehetőséget biztosít az élő idegennyelv 

alkalmazására, tapasztalatok szerzésére, az adott tájegység kultúrájának, szokásainak, 

kulturális értékeinek megismerésére, országismeretük gyarapítására.  

Az idegennyelvi vetélkedő megszervezésével kiszélesítjük programunkat, kiterjesztjük 

iskolánk többi tanulójára is. Lehetőséget biztosítunk a többi diákunknak és nevelőinknek 

egyaránt a programhoz való kapcsolódásra, érdeklődésük felkeltésére, és aktív részvételre.  

Résztvevők: 60 tanuló, 1 pedagógus (szakmai vezető) 

A családi nap  

 

Játékos sportvetélkedő, egyéni ügyességi játékok, feladatok, „bográcsozás”, palacsinta és 

lángos sütés, ebéd készítése.  

Előzetes felmérés alapján kialakítjuk a szülőkből és gyerekekből álló vegyes csapatokat, akik 

a játékos sportvetélkedőn vesznek részt. A vetélkedő 5 fordulóból áll, ezeket a feladatokat 

inkább ügyesség és a vidámság jellemzi, ezzel is megalapozva a délelőtt jó hangulatát.  A 

szülők és a gyerekek másik fele, - akik a versenyben nem szeretnének részt venni – alkotják 

a kukták csapatát. Ők elkészítik az ebédet. Itt szeretnénk az idősebb generációt is bevonni- 

palacsinta és lángos sütés – ezzel is érzékeltetve, milyen fontos a családi összefogás, egymás 

segítése és elismerése. 

Délután ellátogatnánk a Győri Állatkertbe. A családoknak  ismét lehetőségük lesz együtt 

tölteni az időt, ismerkedni – főként a szülők, esetleg nagyszülők. A kellemesen eltöltött 

délutánt követően Győrben egy belvárosi séta következne idegenvezetéssel.  

A kora esti órákban egy közös filmnézésre kerülne sor.  

Résztvevők: 30 diák, 20 szülő, 3 pedagógus 

 

Erköcstan az általános iskolában 

 

 60 órás továbbképzés  (felső tagozat)  



Résztvevők száma: 1 fő 

Az egészségnevelés lehetőségei a közoktatási intézményekben 

Résztvevők: 2 fő 

Konfliktus és stressz kezelés  

 

a pedagógiai gyakorlatban, megelőzésük és megoldásuk korszerű hétköznapi eszközei- 

meditáció alkalmazása a lelki kiégés Burnout elkerülése érdekében.szükséges tervezett 

képzés megnevezése 

résztvevők száma: 10 fő 

 


