REFERENCIA INTÉZMÉNY
„JÓ GYAKORLATOK”
Alsó tagozat: (6)
• osztályosok beíratásának folyamata
• Radnóti napi zsetongyűjtő verseny
• Projektek (forgatókönyvek)
 Egészségvédelmi délután 3-4. évf.
 Mértékegységek világa 2-4. évf.
 Vándorlás Meseországban 2. évf.
 Könyvtárhasználat 2. évf.
Magyar (5)
• Radnóti szavalóverseny forgatókönyve
• Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó műsorok forgatókönyve
• Könyvtári vetélkedők forgatókönyve (kötelező olvasmányok)
o Kinizsi vetélkedő
o Gárdonyi és az Egri csillagok projekt
o Mátyás vetélkedő
Matematika (3)
• Logikai játszóház forgatókönyve
• Radnóti napi matematika verseny forgatókönyve
• Matematikai tehetséggondozó csoport foglalkozási terve
Nyelvi (6)
•
•
•
•
•

Márton hét vetélkedő forgatókönyve
Angol szépkiejtési verseny forgatókönyve
Német szépkiejtési verseny forgatókönyve
Angol/Német szóbeli és írásbeli vizsgarendszer (4,6,8. évf.)
Halloween party megszervezése

Művészeti (6)
Ovis játszóház forgatókönyve
Karácsonyi koncert lebonyolítása
Bicinium éneklő verseny forgatókönyve
Bornapi rajzkiállítás megrendezése
Egyedi művészeti tanterv (1-4 / 5-8. évf. – rajz –technika
tantárgy ötvözésével)
• Palántaavató (nyolcadikosok búcsúműsora – humoros és megható
műsorszámokkal) forgatókönyve

•
•
•
•
•

Testnevelés (3)
• Radnóti Kupa lebonyolítása
• Sítábor szervezése
• Sport napi zsetongyűjtő verseny
Osztályfőnöki (1)
• Ötlettár osztályfőnököknek
 a hónap diákja cím elnyerésének folyamata (kritériumai,
megválasztás, jutalmazás)
 Tegyél egy dolgot azonos időben! (empátia, barátság,
összetartozás)
 őszinteség baseball sapka (őszinte megnyilvánulások
elősegítése, kis csoportban)
 „Ami a szívedet nyomja”
 Szülői ankét tanulási problémákkal küzdő gyerekek szüleinek
 Iskolai családi nap

DÖK (9)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radnóti Hangja tehetségkutató ének verseny
Legyen Ön is milliomos! vetélkedő forgatókönyve
Papírgyűjtés forgatókönyve
Zsetongyűjtő verseny (játékos-ügyességi verseny)
Radnóti gyűrű elnyerésének folyamata
Magatartás – szorgalom szabályozása
Kistérségi gyereknap forgatókönyve (1700 főre)
Nyári tábor a Balatonon
Nyári tematikus napközis tábor (egészséges életmód, középkor
világa)

Minőségirányítás (1)
• Irányított önértékelés eljárásrendje
Napközi (3)
• Tisztasági verseny
• Csoportközi foglalkozások (sport, kézműves, játék)
• Játszóházak ünnepekhez kapcsolódóan

„Egyedül nem megy” (9)
•
•
•
•
•

Alapítványi bál
Szponzorok megkeresése
Együttműködés a szponzorokkal
Szponzori találkozó
PR termékek

• Együttműködési lehetőségek a civil szervezetekkel
o Nyugdíjas klub (sütés, főzés, hagyományápolás, hangos
olvastatás, színdarabok, közös előadások)
o Határon
túli
továbbképzések
tematikája
(német
iskolarendszer, motiváció, környezettudatos nevelés, az
Európai Unió)
o Hazánk és az Európai Unió (iskolai projekt hét
forgatókönyve – 28 alprojekttel)
• Alternatív tantestületi összejövetelek változatos témákra,
helyszínekre forgatókönyve
• Tantestületi és osztálykirándulások terve - határon túlra is részletes tematikával
• Vállalkozási ismeretek

