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BEMUTATKOZÁS 

„…nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind 

többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor 

mondjuk majd csak igazán: örvendjen az egész világ!” 

(Kodály Zoltán) 

Iskolánk az ország azon kevés intézménye közé tartozik, amelynek minden osztályában emelt 

szintű énekoktatás folyik. Kodály Zoltán elképzelései alapján kezdődött el a munka. 

 

 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

 

1. A népmese, népdal és néptánc komplex felhasználása énekórán 

A program célja, hogy Boldizsár Ildikó és Dr. Antalfai Márta meseterapeuták ihlette módszer 

segítségével maradandó élményhez juttassuk a tanulókat, a meseórákon használt eszközök 

által, mint szerepvállalás, éneklés, tánc, rajzolás. 

2. A környezeti nevelés komplex megvalósításának lehetőségei az iskolában 

Műhelymunkánk során olyan feladatok, gyakorlati megoldások, ötletek börzéjét tartanánk, 

amelyek a természetismeret, és a biológia oktatás szerves részét képezik, melyek a tantermi 

oktatás kereteit egészítik ki, s megnyitják az ajtót tanórai és tanórán kívüli tevékenységek, 

foglalkozások szabadban történő megvalósítása felé. 

3. Játsszunk fizikát! Tanulói kísérletek a fizika órán 

A tervezett műhelyfoglalkozás keretében a vállalkozó szellemű fizikát tanító tanárok, és 

tanítványaik kísérleteket mutatnának be, jelenség magyarázattal együtt. A 

tudásmegosztás, a segítő tevékenység színtere lenne, pedagógiai munkánk eredményeit, 

tapasztalatait adhatnánk át, így biztosítva saját magunk fejlődését, módszertani megújulását. 
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4. A digitális történetmesélés eszközeivel támogatott tanítás – Workshop 

A mai tizenévesek tartalomfogyasztásait figyelembe véve a vizuális, mozgóképes 

információszerzés előtérbe került, és ezt a tendenciát fejlesztési lehetőségként 

kihasználhatjuk, ha a módszer segítségével közelebb hozzuk az egyébként számukra 

nehézkesen feldolgozható témákat. Workshopunk ehhez kíván hasznos ötletekkel, gyakorlati 

tanácsokkal segítséget nyújtani. A műhelymunkát koordináló kolléganő a Microsoft innovatív 

szakértője és képzője, akinek a témával kapcsolatban több publikációja is megjelent már. 

5.  Iskolakerti tevékenységek 

Iskolakert létrehozásának és gondozásának, és nevelési-oktatási célra történő 

alkalmazásának lehetőségeit mutatja be a jógyakorlat, előadás, illetve gyakorlatorientált 

szakmai délután keretében.  

6.  Képességorientált, tanulást könnyítő olvasás-, írástanítás program 

Gyakorlatunkban úgy szervezzük óráinkat, hogy a lassabban haladó tanulóknak esélyt adjunk 

a továbblépésre, az egyéni ütemben való fejlődésre. Egy kicsit megnyújtjuk az előkészítő 

időszakot (6 hétről, 8 hétre), mely lehetővé teszi az alapos és tudatos előkészítést, az egyénre 

szabott fejlesztést, a nyugodt tempójú olvasás- és írástanulást. A program célja az írás tanulás 

alapos előkészítése. Az 1. osztályos bemutató óra és az azt követő műhelymunka ennek 

a programnak a gyakorlatban való alkalmazását mutatja be, szakmai megbeszéléssel, 

ötletbörzével. 

7.  Hagyomány és megújulás: a Kodály-módszer és a digitális XXI. század 

Hogyan alkalmazzuk a művészeti nevelés területén a digitális vívmányokat? Hogyan építsük 

be a szolfézs, a zeneelméleti ismeretek tanításába a számítógép, a világháló adta 

lehetőségeket? Erre keressük a választ a felső tagozatos emelt szintű ének-zenei bemutató 

óráinkon, és az azt követő műhelybeszélgetéseken.  

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

1. A népmese, népdal és néptánc komplex felhasználása énekórán: bemutató óra + 

megbeszélés 

2. A környezeti nevelés komplex megvalósításának lehetőségei az iskolában: 

műhelymunka 

3. Játsszunk fizikát! Tanulói kísérletek a fizika órán: kísérletek bemutatása + 

műhelymunka 

4. A digitális történetmesélés eszközeivel támogatott tanítás: workshop 

5. Iskolakerti tevékenységek: előadás + bemutató óra 

6. Képességorientált, tanulást könnyítő olvasás-, írástanítás program: bemutató óra + 

műhelymunka 

7. Hagyomány és megújulás: a Kodály-módszer és a digitális XXI. század: bemutató óra 

+ műhelymunka 


