Pedagó giai Program 2.számű módosítása

Halmaji Gárdonyi Géza Áltatános Iskola
OM: 029020
'.

'

Ervényes:2015. szeptsmber 01-től

A Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola

nevelőtestiilete áttekintette és értékelte a 2013.

szeptember 01-tő1 érvényesPedagógiai programját, és a pedagógiai munka hatékonyságának

növelése, valamint a jogszabályi előírásoknak való maradéktalan megfelelés érdekébenaz
alábbi módosításokat j avasolj a:
21. oldal

Az iskolúnkban cr-,ó közösség'

'' "

eszközei, cormdí:

A felsorolt tevékenységek listája kiegészül a következővel:

o

évente egy alkalommal flasmob szervezése a gyerekekkel közösen

kiválasáott aktuális

témában

22. oldal

A

közösségfejlesztés eredményes és hatékony megvalósulása érdekében a fent felsorolt

tevékenységek támogatására a Köznevelési törvénnyel össáangban vrillaljuk, hogy az iskolai

rendezvények, versenyek, nyilvános .események iinnepek szervezésétaz aktív szülők

bevonásával szewezzíik, ötleteiket beépítjiik a programba. Ebben]

a

közösségfejlesztő

folyamattevékenységben felhaszráljuk a TÁMOP 3.1.4lB-13l1-20l3-0001 projekt Partnerség
és hálózatosodás modulj rának módszertani segédanyagát.

Az

intézmény közösségfejlesztési szempontokat és újszepfu ,innovatív módszereket alkalmazva erősíti

a partneri együttműködéseket a szülőkkel és a

bevonh"i;;irir szervezetekkel, amelyek alkalmasak

prevencióként hatást gyakorolni a trársadalmi problémák kezelésére iskolai körülményekben.

A

közösségi események szewezésekor alkalmazzuk

Kömevelés

az

az

elsajátított módszereket, amelyeket a

iskolában projekt Partnerség és hálózatosodás modulja szakmai stábjának

útmutatásával már alkalmaztunk olyan prior témák megielenítésénél,mint a gyermekszegénység,az

iskolai erószak, a dizájner drogok haszrálata a fiatalok körében, a fiatalok közösségi aktivitásának
hiánya, illetve

a tílzott online

események kialakításába.

jelenlét csökkentése, aktívan bevonjuk a diákokat a közösségi

57. oldal
2.5 Mindennapos testnevelés
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Az időközben

felmenő rendszerben valamennyi évfolyamot elért mindennapos testnevelés

megvalósít ása az alábbiak szerint valósul meg:

Felszereltségünk

a

mindennapos testnevelés tanórán történő megvalósításához hiányos,

sziikség lenne még egy tomateremre, atlétika oktatásához kicsi és rossz állapotu apálya.

A köznevelési ttirvényben előírtaknak megfelelően a délelőtti őrákba

építetttik a testnevelés

órákat.

A megvalósítás módja az alső tagozaton:

l.és 2. évfolyamon tantermi, tornatermi és szabadtéri órak alkalmazkodva a testnevelés
aktuális tananyagáh oz és az ídőjáráshoz.

3.és 4. évfolyamon a tanév során egy-egy félévesidőtartamban heti két testnevelés órát
tömbösítve úszásoktatást tartunk.

A. fctsőr tagozatoa, valarnwrnyi, év.,folfrunon:torrraúerrrri & szabdteri órálc a.lkalmazkodva a
tesürevelés akturáIis tanarryagrához és az időjtífáshoz.,
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