Művészetek munkaközösség
2017/2018. tanév
Munkaközösségünk tagjai közé vizuális kultúrát, valamint a technika és
életvitel tantárgyat tanító pedagógusok tartoznak.

Munkaközösségünk tagjai:
Munkaközösségünk tagjainak száma a 2017/2018-es tanévben 20 fő. Ebből két
tantárgyat (vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat) 9 fő, egy tantárgyat (vizuális
kultúra 5 fő, életvitel és gyakorlat 6 fő) összesen 11 fő tanít.
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka
A tanulást tágan értelmezzük, a tanulók valamennyi értelmi képességét és teljes
személyiségét fejlesztjük, figyelembe véve életkori és egyéni adottságaikat.
Mindezek mellett a munkaközösségünk nagy figyelmet fordít a tanulók esztétikai
nevelésére. Tanácsokat adunk a közös tanszer vásárlásának lehetőségeire.
Osztálykeretben frontálisan és csoportokba szervezett formákban, vegyesen
zajlanak a tanórák. A tehetséges tanulók fejlesztésére kihasználjuk a művészeti
iskola adta lehetőségeket. Hon- és népismerettel mélyítjük el a hazaszeretetet
(órákon, tanulmányi sétákon, kirándulásokon, könyvtári vetélkedőkbe való
bekapcsolódással)

A hagyományos módszerek és eszközök mellett a modern eszköztárunkat is
igyekszünk fejleszteni. Az iskolánkban bevezetésre került a komplex instukciós
program, amelyet a munkaközösségünk tagjai is alkalmaznak a vizuális kultúra
és az életvitel és gyakorlat órákon is.

Minden osztályban lehetőséget biztosítunk - a rendőrség alkalmazásában
álló előadónak - egy tanóra keretében, a biztonságos közlekedéssel
kapcsolatos óra megtartására is. A meghirdetett közlekedési versenyeken
pedig részt veszünk az érdeklődő gyerekekkel.

Tanulóinkat elindítjuk a városi és megyei szervezésű rajz és képzőművészeti
versenyeken, ahol kiváló eredményeket érnek el.
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Tehetséges, alkotni vágyó tanulóink a Vizuális Alapiskola foglakozásain is részt
vehetnek, ahol többfajta technikával is megismerkednek. Munkáik kiállításra
kerülnek.

Munkaközösségünk az idei tanévben X. alkalommal rendezi meg „Lépcsőfokok”
elnevezésű rajzversenyét. Az egész délelőttöt magába foglaló, meghitt légkörben
zajló verseny, alkalmat nyújt arra, hogy megfigyelhessük a gyerekek vizuális
látásmódjának lépcsőfokonkénti (osztályonkénti) fejlődését.

Programjaink a tanévben
Hagyományainkhoz híven az idei évben is szervezünk:
 Plakát-készítő verseny az aulában a Szent-Györgyi Napon
 „Kedvenc népmesém” rajzpályázat, kiállítás az aulában
 Zenei Világnap-plakátkészítés, kiállítás az aulában
 karácsonyi játszóházat
 karácsonyi vásárt
 „Lépcsőfokok” rajzversenyt
 „Víz világnapja - makett készítés
 Madarak, fák napja- közös kupakkép készítése osztályonként

 kerékpáros ügyességi versenyt
A nyári szünetben pedig kézműves tábort szervezünk az érdeklődő tanulók
számára.
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