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Intézményünk második tanévét kezdte a TÁMOP-3.3.8.B-12, „Közoktatási intézmények
esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben” című
pályázat megvalósításának folyamatában.
A pályázat végrehajtása során az eddig eltelt időszakban különféle események
valósultak meg.
•

A tanulást segítő tevékenységek:
A tanév elején, szeptember hónapban a tanulók egyéni fejlesztését megalapozó
mérések elvégzése, kiértékelése, valamint a fejlesztési tervek elkészítése ismételten
megtörtént. A mentorálási tevékenység részeként pedagógusok folyamatosan
konzultálnak a mentorokkal, a szülőkkel is a tanulók haladásáról.

•

Óvoda-iskola átmenetet segítő programok:
A leendő óvodások meglátogatták iskolánkat, Márton nap alkalmából, illetve egy téli
látogatás alkalmával kellemes ismerkedős órákat töltöttek együtt az első osztályos
gyerekekkel.

•

Az alsó és felső tagozat közötti átmenetek kezelését támogató programok:
A 4-5. osztályban ismét minimumszint mérések elvégzésével történt a tanulók alsó
tagozatból felső tagozatba történő átlépésekor jelentkező problémák feltárása a
számolási készség és szövegértés terén.

•

Pályaválasztást és továbbtanulást támogató programok:
7-8. osztályos tanulóink részt vettek a pályaválasztási kiállításon, valamint
meglátogatták a helyi fodrászatot.
Felső tagozatos tanulóink önálló forráskutatással elkészített kiselőadások keretében
többféle szakmával ismerkedtek meg. Ellátogattak a Salgótarjáni rendőrségre,
A szakmák megismeréséhez eszközbeszerzésként gofrisütőt, tűzhelyt, mikrohullámú
sütőt, szendvicssütőt, varrógépet és porszívót vásároltunk.

•

A szabadidő hasznos eltöltését segítő programok (klubnapközi, informatika klub,
sportklub) tovább folytatódtak, számtalan érdekes elfoglaltságot kínálva a
gyerekeknek.

•

A szülő klub hasznos segítséget nyújt a gyermekneveléshez. Egy olyan közösség, ami
azért tevékenykedik, hogy az iskolánkban a gyerekek minél jobban érezzék magukat.

Tanév elején zajlott a vidám Tanévnyitó Fesztivál a SZMK és a CÖK aktív részvételével,
ahol a gyerekek ügyességi és játékos foglalkozásokon vehettek részt.
Továbbképzés: 2014. nov.6-8. A tanulók egyéni fejlesztésének tervezéséről és
megvalósításának folyamatáról szerzett a tantestület hasznos információkat.
Eszközvásárlás: Íróeszközök tanulóknak, sportszerek (pingpongütő, jógaszőnyeg), a
differenciáló oktatáshoz különféle eszközök, interaktív tananyagok. A tanulók örömmel
vették birtokukba ezeket a tetszetős és hasznos eszközöket.
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