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BESZÁMOLÓ A TÁMOP PÁLYÁZATBAN VÁLLALT 
FENNTARTHATÓSÁG MEGVALÓSULÁSÁRÓL A 2010/2011. 

TANÉVBEN 
 
 
 
A 2010/2011-es tanévben folytatódott a pályázatban vállalt kompetencia alapú oktatás 

megvalósítása és fenntartása. 

Résztvevı és megvalósító kollégák: Bodorics Ernıné, Borsfainé Tamás Eszter, Dosztálné 

Ambrus Anna Melinda, Farkas István, Selmeczyné Tolvaj Andrea, Venczli Miklósné 

 

Kötelezı kompetencia elemek megvalósítása a következı osztályokban folyt: 

- szövegértés – szövegalkotás: 1. a, 3. b Megvalósítók: Borsfainé Tamás Eszter, Venczli 

Miklósné 

- matematika: 2. a, 4. a Megvalósítók: Dosztálné Ambrus Anna Melinda, Bodorics 

Ernıné 

- szociális- életviteli és környezeti nevelés: 6. a, 6. b Megvalósítók: Farkas István, 

Selmeczyné Tolvaj Andrea 

- tantárgytömbösített oktatás: 5. a, 5. b, 6. a, 6. b 

- mőveltségterület bontás nélküli oktatása: 1. a 

 

A szociális- életviteli és környezeti nevelés területen kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv, 

irodalom, matematika, természetismeret, osztályfınöki 

A megvalósításban az implementálókon kívül résztvevı tanárok: Szalai Gábor és Tóthné 

Takács Tünde 

         

A tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak: technika, természetismeret, történelem 

A megvalósításban résztvevı tanárok: - Gáspár Dóra 
        - Németh Andrea 
        - Farkas István 
 
 

Az elsı félévben szeptember 3. hetében valósítottuk meg a pályázatban vállalt témahetet a 

6.a osztályban, témája az Erdı volt. Szervezıje és megvalósítója: Farkas István.  A 
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megvalósításba bevont tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, matematika, természetismeret, 

osztályfınöki, ének, német, történelem 

A megvalósításban résztvevı tanárok: Farkas István, Gáspár Dóra, Horváth Katalin, Tóthné 

Takács Tünde, Kancsó Zoltánné, Kóczán Anita, Simon Mariann 

 

A három hetet meghaladó projekt megszervezése és lebonyolítása a 3. b osztályban történt, 

T. Molnár Zsuzsanna: Az Igen Szomorú Királylány címő meseregényének feldolgozása 

alapján 8 héten keresztül április 11-tıl június 3-áig. Bevont tantárgyak: magyar nyelv, 

irodalom, matematika, környezetismeret, rajz, technika, osztályfınöki. Felelıse, szervezıje: 

Venczli Miklósné, a megvalósításban még részt vevı kolléga Szeleczkyné Grámán Éva volt, a 

megvalósításban valamennyi alsós kolléga segített. 

 

Az egészséges életmódra nevelés témában megvalósuló moduláris oktatás megszervezése is 

megtörtént a tanévben. Ennek keretébe vontuk be az úszásoktatást a harmadik évfolyamon, 

valamint osztályfınöki órákat az egészség témakörben 3-8. osztályokban. E modul zárásaként 

egészségnevelési napot szerveztünk az egész iskola számára június 9-én. TÁMOP-os felelıse: 

Selmeczyné Tolvaj Andrea volt. 

 
 
Csepreg, 2011. június 16.                            
 
                                                                                                  Venczli Miklósné 
              szakmai vezetı 


