
szakmai beszámoló

a Nap Kör Alapítvány 2076lt7-es tanévben megvalósult tehetségfejlesztő foglalkozásairól

A tanév folyamán ÖSSZESEru 718 tehetségfejlesztő foglalkozást tartottunk:

A föld, a növények, az állatok és az emberek csodálatos világában tevékenykedtünk az év körforgása

és a gyerekek életkorának megfelelően. Partneriskoláinkban, táborainkban élményszerű

folyamatokon kísértük végig a gyerekeket. Az érintetlen természetben barangoltunk - gyűjtögettünk,

bejártuk a magtóla kenyérig tartó utat, kecskéket, baromfikat gondoztunk, a gyűjtött, termesztett és

termelt anyagokat feldolgoztuk, két kezünkkel sokat kézműveskedtünk, zenéltünk, meséltünk...

tapasztalataink kapcsán élményszerű ismereteket szereztünk a világról... s mindeközben
gyermekközösségeket, iskolaközösségeket fejlesztettünk, kommunikálni tanultunk.

A csoportoktól közösségi fejlődési napló és fejlesztési terv készült.

A tanév folyamán két alkalommal szülői klubot tartottunk.

Az iskola pedagógusainak "Á természet körforgósa a tanításban" címmel pedagógiai műhelymunkát
tartottu nk.

Magból kenyér programunk bekerült az "lnnovációk a hazai tehetséggondozásban" című kötet

legjobb 10jó gyakorlata közé a2Ol5/t6-os tabnévben.
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19.
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kövecses Mónika
16.) A Föld és a

Gyermek -

konferencia

20t6.
január 30.

BemutatkozáS, Kozos munelyII lul lNo

Falusi Waldorf lskola konferenciáján
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18.) RoMA HET

kinizsi pál

Általános tskola
(Nagyvázsony)

2oL6.
május 12.

Nemezelő látványfogl alkozás az

iskolában

4 óra Horváth viktória
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Előadás a Nap Kör Vándoriskola

munkalarol

20.) NYÁRl TÁBOROK 2076.
június 26-

tól
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19.

Nádasdy Kálmán Általános
lskola(Budapest, Pirkó Zsuzsanna)
Kodály Zoltán Általános lskola
(Székesfehérvár, Sa muné Trautma nn

Helga)

Esély és Lehetőség Mindenkinek
Egyesület (Devecser, Rupa Éva)

Rákóczi telepi Tagiskola (Várpalota,

Gerstmárné Takács Beatrix)

240 óra Józsa lstván,
Horváth Viktória,
pirkó zsuzsanna,

Vigántpeten d,2OL6. november 2.
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