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REFERENCIAISKOLA PROGRAM AZ
ESÉLYTEREMTŐ TUDÁSMEGOSZTÁSÉRT
PROJEKT

„Az értől az óceánig” referenciaiskola program az
esélyteremtő tudásmegosztásért.
Felépült és stabilizálódott egy olyan intézményi és
tanulásirányítási rendszer, amely meglátásunk
szerint mások számára is mintaértékű lehet, s
alkalmas a továbbadásra.
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"Miben vagyok professzor"
5 órás Önismereti modul 3-4. o. SNI
„Ákombákom emberke”
Olvasás és írás előkészítő időszak
„Csobbanó víztükör”
Erdei iskola a Balaton partján témahét
A digitális és természettudományos kompetencia
együttes fejlesztése az SNI-s tanulóknál
Differenciálás, oktatóprogram (IKT) segítségével
Karaoke az ének-zene órákon
IKT- s módszerek, kooperatív technikák
alkalmazása
Tehetség kibontakoztatása a kémiaoktatásban
Tanórai és tanórán kívüli módszerek.
„Meddig söpörhetjük a szőnyeg alá?”
Tanulói minőségbiztosítás:5 órás önismereti modul

B EBMEUMT AU TT AK TOKZ OÁ ZS U N K
Ady Endre Általános Iskola
1188 Budapest, Ady Endre utca 46–50.
 291-6336
E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com
Web: www.ady18.hu
Igazgató: Bogárné Kováts Judit

Iskolánk pedagógusai az integrált együttnevelés
elkötelezett képviselői. Az SNI-s tanulókkal való
foglalkozás 13 éve eredményesen zajlik.
Irányelvünk a személyközpontú, egyéni tanulási
utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása,
melyben az SNI-s tanulók körében is azonos súllyal
szerepel a tehetséges tanulók felkarolása, és a
hátránykompenzáció.

Saját innovációk:
Környezetvédelem - 3 hetet meghaladó projekt,
Egészséges életmód – moduláris oktatás,
Új irány a magyar nyelv és irodalom oktatásában
Tevékenységközpontú módszerek (SNI)
Élménypedagógia – Erdei iskola (SNI)
„Varázslatos meseerdő” - komplex erdei
akadályverseny
SNI-s tanulók matematika oktatása.
Játékos fejlesztő programok SNI-s tanulóknak:
matematika, helyesírás, idegen nyelv
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http://kosar.educatio.hu/index.php/intezmenyi_inn
ovacio/jo_gyakorlatok_list/page/20

A felsőoktatási gyakorlóhely funkció
megvalósításában (főiskolai vagy egyetemi
hallgatók mentorálása, fogadása, tanítási
gyakorlatuk megszervezése, levezetése, értékelése)
partnerünk:

Karinthy Frigyes Gimnázium
1183 Budapest, Pestszentlőrinc Thököly utca 7.

Másik referenciaterületünk:
A referenciaterület specifikumai
Egyik referenciaterületünk:
Iskolánk
pedagógusai
az
integrált
együttnevelés elkötelezett képviselői.
Irányelvünk a személyközpontú, egyéni
tanulási utak, komplex végigkísérési
folyamatok kialakítása, melyben az SNI-s
tanulók körében is azonos súllyal szerepel a
tehetséges tanulók felkarolása, és a
hátránykompenzáció.

„Zöld iskola”
Művelődésért díjat

elnyert iskola

A kompetencia alapú nevelés-oktatás a
hagyományos
szervezésű
és
a
vele
párhuzamosan működő logopédiai osztályokban
is gyakorlattá vált.
Alsó
tagozaton:
a
szövegértésszövegalkotás,
szociális
és
életviteli
kompetencia alapú program szerinti oktatás,
erdei iskola és témahét.
Felső
tagozaton:
projektoktatás,
matematika kompetencia alapú programcsomag
alkalmazása,
tömbösített
oktatás,
műveltségterület tantárgyi bontás nélküli
oktatása
magyar
nyelv
és
irodalom
műveltségterületen, erdei iskola, témahét, az új
tanulásszervezési formák.

Szakkörök és Műhelyek

