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Környezetvédelmi 

nap a nagybátonyi 

sportpályán 
2015. Június 15-én hat iskola 
részvételével akadályverseny, 
foci, sorversenyek zajlottak. A 
legjobb eredményt elérő 
csapatok jutalomban 
részesültek. 





Környezetvédelmi 

nap a nagybátonyi 

sportpályán 
A program megszervezésében 

12 pedagógus és közel 1000 

tanuló vett  részt. 





Angol és német 

nyelvi tábor 

Mátrafüred 
Augusztusban 36 tanuló  2 
pedagógus kíséretével nyári 
táborozáson vett részt. A 
nyelvtanulás mellett élvezetes 
szabadidős programok 
zajlottak. 



Angol és német nyelvi tábor 

Mátrafüred 





Továbbképzések 

 A pályázat lehetőséget adott, hogy 

pedagógusaink szakmai ismereteiket 

megújító képzéseken vehettek részt. 

 A továbbképzések célja, hogy segítse a 

hátrányos helyzetű tanulókkal való 

eredményesebb foglalkozást 

 Erősítse pedagógusainkban a kitartást, az 

élményszerű tanítás jelentőségét 



Továbbképzések 
Négy továbbképzés valósult 

meg három helyszínen. 

Összesen 77 pedagógus vett 

részt augusztusban az 

ismereteket megújító képzésen. 



Hiperaktivitás és figyelemzavar 



Harc a kiégés ellen 



Fegyvertelen játszótárs 



Lovasoktatás 
A Téba  Lovastanyán a Bartók 

Iskola 50 tanulója heti két 

alkalommal lovasoktatáson 

vett részt. 







Esélyegyenlőségi 

nap a Bartókban 
A program megvalósításában  

8 pedagógus és valamennyi 

tanuló részt vett. 



Esélyegyenlőségi nap a 

Bartókban 



Egészségnap a Kossuthban 





Dohányzás 

megelőzés 
Iskolánk pszichológusának 
közreműködésével négy 
feladat ellátási helyünkön 80 
alkalommal rendkívüli 
osztályfőnöki óra került 
megtartása.         



Dohányzás megelőzés  



Úszásoktatás a 

Bátonyterenyei 

Tanuszodában 
Négy feladat ellátási helyünkről 754 
bérlet vásárlásával biztosítottuk a 
tanulók úszásoktatását részben 
tanórai , részben délutáni 
foglalkozás keretében. Hét 
pedagógus kapott támogatást a 
pályázatból. 



Úszásoktatás 





Informatika szakkör a 

Mátraverebélyi és 

Nagybárkányi Iskolában 





Hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkóztató foglalkozása 



Hátrányos helyzetű 

tanulók 

felzárkóztató 

foglalkozása 
12 héten keresztül 38 

pedagógus foglalkozott 

felzárkóztatásra szoruló 

tanulókkal 









Közlekedési ismeretek szakkör 

a nagybárkányi iskolában 



Közlekedési 

ismeretek szakkör a 

nagybárkányi 

iskolában 
24 alkalommal külső szakember 
bevonásával a tanulók a 
gyalogos és kerékpár 
közlekedés szabályaival 
ismerkedtek. Új kerékpárok is 
beszerzésre kerültek. 



Elsősegély szakkör a 

nagybárkányi iskolában 



Elsősegély szakkör 

a nagybárkányi 

iskolában 
12 héten át az 

elsősegélynyújtás alapjaival 

ismerkedtek a tanulók külső 

szakember bevonásával 



Nyelvi vetélkedők 
A mátraverebélyi és a 

nagybárkányi intézményben 

angol és német nyelvi 

vetélkedőt szerveztünk a 

tanulóknak. 







Beszerzett eszközök 

 Készségfejlesztő játékok, eszközök 

 Tornaszerek, kerékpárok 

 Egészségneveléshez kapcsolódó eszközök 

 Angol és német nyelvi szótárak 

 Digitális tananyagok, demonstrációs 

eszközök 

 Fényképezőgép, hangfal, CD-s magnók  


