3. A megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modell, innováció(k), az alkalmazott jó gyakorlatok széles körű bemutatása
Jó gyakorlatunk: Székely Bertalan projekthét
Iskolánk névadója Székely Bertalan magyar festőművész és tanár, aki élete utolsó éveit a szadai birtokán töltötte. Itt egy műtermet is kialakított,
ami ma a Székely Bertalan Műterem és Galéria kiállításainak ad otthont. Ezért kiemelten fontos számunkra, hogy ápoljuk az ő kulturális
örökségét. Ennek egy részét a helyi tantervünkbe beépítettük, és minden évben a születésnapjához kötődően Székely Bertalan projekthetet
szervezünk.
A hete alapos előkészítés előzi meg, a munkában a tantestület minden tagja érintett.
A projekt Székely Bertalan munkásságán keresztül, a sokoldalú tehetség jegyében szerveződik, ezért igyekszünk ezen a héten több irányból és
területen is megközelíteni ezt a gondolatot. A hét zárásaként 5 kérdésből álló kérdéssort töltenek ki tanulóink, amely alapján évről-évre csiszoljuk
a projekt felépítését.
A projekt címe: Székely Bertalan projekthét
Időtartama: 1 hét
Időpontja: minden év májusának első hete
A projekt célja és feladatai: újabb és újabb ismeretek szerzése Székely Bertalan életéről és munkásságáról, a meglévő ismeretek rendszerezése,
ismétlése, elmélyítése.
A projekt fejlesztési feladatai: a különböző technikák segítségével az esztétikai érzék, a manuális készség, a gondolkodás ,a figyelem, az
együttműködési készség és a szociális kompetencia fejlesztése. A lokálpatriotizmus megalapozása, a közösség felelősségvállalás erősítése, a falu
élete iránti érdeklődés felkeltése.
SZÉKELY BERTALAN PROJEKTHÉT 2016. május 2-6.
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