
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. 

NAP FELADATOK IDŐ MUNKAFOR
MA 

TÁRGYI 
FELTÉTELEK HELYSZÍN 

RÉSZTVEVŐ 
OSZTÁLYO
K 

PRODUKTUM FELELŐS Fény-képezés 
Cikk a 
honlapra, 
újságba 

március 22. 

A területi Székely 
Bertalan 
Rajzpályázat 
meghirdetése. 

10.00 iskolagyűlé
s, e-mail 

plakátok, e-mail, 
honlap iskola 

1-8. osztály 
és a 
megszólítot
t iskolák 

  Verók Ildikó     
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április 22. 

A Területi 
Székely Bertalan 
Rajzpályázat  
zsűrizése 

14.00. csoport a beérkezett 
pályamunkák rajzterem   I-III. 

helyezések  

Lőrincz Ferenc     
Verébné Kovács 
Rozália 

Unger Dóra Verók 
Ildikó 

Székely-füzet 
indítása  8.00 osztálykere

tben 230 db füzet tantermek 

1-4. osztály 
felmenő 
rendszerbe
n 

kitöltött 
füzet 

Szné Görzsöny 
Annamária, 
alsós tanítók 

Szőkéné G. 
A.   

HÉTFŐ  
2016.05.02 

A projekthét 
megnyitása: Ppt 
és a program 
ismertetése 

8.00 iskolagyűlé
s 

hangosítás 
eszközei tornaterem 1-8. osztály   

Ppt: Kántor 
Gabriella          
Hangosítás:Kará
csony Tibor 

Király 
Krisztina 

Tassi Beáta 

Az iskolai 
faliújság 8.00 osztálykere

t 
dekorációs 
eszközök 

DÖK 
faliújság 7.b 

dekorációval 
ellátott 
faliújság 

Aranyossy 
Emőke 

Aranyossy 
Emőke 

HÉTFŐTŐL 
CSÜTÖRTÖKIG A 
TANÓRÁKON: 
évfolyamokra 
lebontva Székely 
Bertalan 
munkássága           

magyar, 
történelem, 
rajz és 
osztályfőnöki 
órákon 

osztályonk
ént 

elérhető: 
adatok_tanarkozos 
/ ISKOLA/ 
Székely Bertalan/ 
Székely Bertalan 
anekdoták 

tantermek 1-8. osztály jegyzetek, 
tablók, stb. 

tanítók, 
szaktanárok 

Karácsony 
Tibor 

HÉTFŐTŐL 
CSÜTÖRTÖKIG A 
TANÓRÁKON: 
Feladatok a 
Székely Bertalan 
anyaghoz 
kapcsolódóan 

minden 
tantárgyhoz 
1-1 feladat 
elég 

osztályonk
ént 

elérhető: 
adatok_tanarkozos 
/ ISKOLA/ 
Székely Bertalan/ 
Székely Bertalan 
anekdoták 

iskola 1-8. osztály

feladatlapok
, 
fénymásolat
ok 

Tassi Beáta, 
Mácsainé V.Irén 

Karácsony 
Tibor 
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HÉTFŐTŐL 
CSÜTÖRTÖKIG A 
TANÓRÁKON: 
MUSKÁTLI és 
BOROSTYÁN  

környezetism
eret/ 
osztályfőnöki/ 
természetisme
ret/ biológia  
órák/           
délután 

osztályonk
ént 

A portáról 
felvehető: 
muskátli, 
balkonládák, 
virágföld,            
borostyán, 
ültetőlapátok, 
öntözőkannák  

Minden 
osztály a 
kijelölt 
helyen 

1-8. osztály gondozott 
kert 

Pollákné T.J.        
Király Krisztina   
Galántai Zsuzsi    
osztályfőnökök 

Karácsony 
Tibor 

HÉTFŐTŐL 
CSÜTÖRTÖKIG :   
korabeli zene 

7.30-8.00         
8.45-9.00 

zenehallgat
ás 

CD lejátszó, 
tantermi 
hangszórók 

porta 1-8. osztály   

Mácsainé Verók 
Irén, Galántai 
Zsuzsa, 
közfoglalkoztatott
ak 

Karácsony 
Tibor 

KEDD 
2016.05.03. Aranybusz 8.30-15.30 kirándulás busz Jászberény 

Állatkert 2-8. osztály fényképek 

Aranyossy 
Emőke,             
Benárd Katalin,       
Nagy Mária,            
Kollárik Gábor 

 Nagy Mária  Nagy 
Mária 

SZERDA       
2016.05.04 Székely-kupa 14.00-tól sportversen

y érmek tornaterem kosárcsapat I-III. 
helyezések  

Téglás Gábor        
Imre Éva Nagy Mária Imre Éva 

CSÜTÖRTÖK 
2016.05.05 

Székely-
rajzpályázat 
kiállítása 

Megnyitó: 
15.45 kiállítás 

paravánok, 
faliújság, 
hangosítás 

iskola aulája 1-8. évf. 
képviselői 

benevezett 
munkák 
kiállítása 

Kántor Gabriella  
Verók Ildikó 

Karácsony 
Tibor 

Verók 
Ildikó 

PÉNTEK   
2016.05.06 

Székely-próba: a 
vetélkedő anyaga 
a megtanult 
ismeretekre épül. 

9.00-11.00 
vetélkedő 
osztályonk
ént  

feladatok, puzzle-
k, fénymásolt 
lapok, Székely-
képek 
fénymásolva, 
Székely-albumok 

állomások 1-8. osztály

tabló 
készítése a 
hét 
folyamán 
tanultakról 

Asztalos Anikó    
Imre Éva 

Asztalos 
Anikó 

Pollákné 
Tóth Judit 
a teljes 
projekthétr
ől 

 


