A módszertani kör tagjai:















Biró Anna Veronika
Boros Piroska
Deák György
Gáll Ida
Kedves Annamária
Kurkó István
Kurkó Szilvia
Madaras Csilla
Miklós Rozália
Nagy Ágota
Szabó Gyöngyi
Szabó Szidónia
Székely Csilla
Urus Tünde

a) Tanórán kívüli tevékenység:

Temlom melletti iskola

I. A

I. B

Tanító
Tevékenység
Célcsoport
Nagy Ágota Mesélő falu: meseolvasás,
az osztály
2 mese illusztrálása
Szépen magyarul szavalóverseny
Mesemondás – döntő
Mesék szárnyán – zsűritag
Csíkszeredában
Gáborkerti megemlékezés
22 tanuló
Színházlátogatás
17 tanuló
Mesevetélkedő V-VI. osztály zsűritag
Miklós
Mesélő falu: mesemondás két

Rozália

II. A

II. B

Gáll Ida

Biró Anna
Veronika

alkalommal
Szépen magyarul anyanyelvi
vetélkedő
Kosaras Katalin bál, kézműves
tevékenység
János Vitéz előadás megtekintése
Csíki Játékzsín előadása
Mesék szárnyán – szervezés és
részvétel
Mesélő falu - projekt szervezés
és részvétel, rajzverseny,
mesemondó verseny
Szépen magyarul szavalóverseny
Készülődés karácsonyra,
kézműves foglalkozás a
néptáncosokkal és a Caritas
szervezésében is
Bizottsági tag a KAZUN
egyesületben
Bérletes előadás Csíkszeredában
Mesék szárnyán mesevetélkedő
Szépen magyarul
szavalóverseny, helyi és körzeti
szakasz
Mesélő falu mesemondó verseny,
a döntőn
Katalin bál, kézműves
foglalkozás a néptáncosokkal és
a Caritás szervezésében is
Mese illusztráció a Mesélő falu
rendezvénysorozatban
Tanulmányi séta a
Csonkatoronyhoz
Mesék világa – rajzverseny

2 tanuló
az osztály

4 tanuló
4 tanuló

3 tanuló
3 tanuló
az osztály

14 tanuló
4 tanuló
2 tanuló
1 tanuló
4+1 tanuló

20 tanuló
az osztály
3 tanuló

III. A

III. B

IV. A

IV. B

Szabó
Gyöngyi

Madaras
Csilla

Boros
Piroska

Kurkó
Szilvia

Tanulmányi séta a
Csonkatoronyhoz
Bábszínház előadások
megtekintése
Szépen magyarul szavalóverseny
Karácsonyi műsor szervezés és
szerepeltetés
Mesélő falu rendezvénysorozat
döntőjén zsűri
Munkafüzetek, könyvek
terjesztése, forgalmazása
Szavalóverseny
Mesevetélkedő Csíkszeredában
Mesenap, meseillusztáció
Tanulmányi séta a
Csonkatoronyhoz
Színház –Csíkszeredában
Pásztorjáték tanítás
Őszi kirándulás
Mesék szárnyán mesevetélkedő
I-II szakasz
Mesélő falu mesemondó verseny
II. forduló
Meseillusztáció
Mesék világa - rajzverseny
Karácsonyi műsor szervezése
Szépen magyarul szavalóverseny
Mesék szárnyán mesevetélkedő
I-II szakasz
Matematika tehetségkutató
verseny
Rajzverseny
Botorka fesztivál, Elevenek

2 tanuló

2 tanuló
4 tanuló
az osztály

az osztály

az osztály
2 tanuló
az osztály
2 tanuló
1 tanuló
4 tanuló
9 tanuló

az osztály

Sárosúti iskola
Cseralji

találkozója
KEZES projekt
Színházlátogatás –
Csíkszeredában,
Csíkszentdomokoson
Karácsonyvárás
IV. C Kedves
Szépen magyarul szavalóverseny
Annamária Mesélő falu mesemondó verseny
1-2 forduló
Meseillusztáció
Néptáncos tevékenységek
Katalin napi mulatság
Fejlesztő tevékenység
I.-III. Deák
Őszi tanulmányi séta Garadosba
György
Szépen magyarul szavalóverseny
Furulyatanítás a
Kisfenyőcskéknek
II.-IV. Urus Tünde Őszi tanulmányi séta Garadosba
Terméskiállítás
Szépen magyarul szavalóverseny
– iskolai, községi szakasz
szervezése
Adventi koszorú készítő verseny
I.
Kurkó
Tanulmányi kirándulás
István
Kurutty vetélkedő meghirdetése
Termésbál
Fogorvosi és szürővizsgálat
szervezése
Parlamenti Gyermekkarácsony
Budapesten
Karácsonyi ünnepség az
iskolában
II.-IV. Székely
Tanulmányi kirándulás

az osztály

az osztály
1 tanuló
az osztály

2 tanuló
az osztály
5+2 tanuló
11 tanuló
az osztály
az osztály
15 tanuló

11 tanuló
az osztály

az osztály

Csilla

III.

Szabó
Szidónia

Szépen magyarul szavalóverseny
- iskolai, körzeti szakasz
Mesék szárnyán mesevetélkedő
I-II szakasz
Parlamenti Gyermekkarácsony
Budapesten
Karácsonyi ünnepség az
iskolában
Kurutty vetélkedő meghirdetése
Tanulmányi kirándulás
Termésbál
Szépen magyarul szavalóverseny
- iskolai, körzeti szakasz
Mesék szárnyán mesevetélkedő
I-II forduló
Parlamenti Gyermekkarácsony
Budapesten

2 tanuló
4 tanuló

az osztály

2 tanuló
4 tanuló

b)Módszertani tevékenység:
2011. szeptember 28. a Márton Áron Általános Iskola minden tanítója részt
vett a csíkszeredai József Attila Általános Iskolában megszervezett évkezdő
módszertani megbeszélésen, melyen a tanfelügyelő-helyettes ismertette az
tanévre vonatkozó újdonságokat:
- zenetanterv
- továbbképzések
- curriculum-, tanterv-, tankönyvírás
- tanévszerkezet
- 2014-től érvényes érdemfokozat
- mentortanár
- éveleji tesztek felépítése
- szövegértés és szövegértő olvasás (heti 1 óra olvasás)

2011. november 11-én a csíkszentmihályi Arany János Általános Iskola adott
helyet a Felcsíki Tanítók Módszertani Körének, ahol az iskola igazgatója
részletesen ismertette a szövegértő olvasás fejlesztésének lehetséges
módozatait.
2011. november 15-én tartottuk a helyi módszertani megbeszélést a Sárosúti
Iskolánál.
A napirendi pontok között szerepelt:
- az éves munkatervek egyeztetése
- az egységes éveleji felmérők kiértékelése (melléklet)
- következtetések, javaslatok: a felmérők összeállításában törekedni kell az
igényességre. Ezek a felmérők legyenek egységesek!
- az iskolába induló gyerekek iskolaérettségi felmérőjének összeállítása.
Javaslat: belső rendszabály elfogadása, amely szerint a szülőnek, óvónőnek és
iskolapszihológusnak 1/3-os döntési joga legyen a gyerek iskolába indulását
illetően.
- a Szépen magyarul szavalóverseny községi szakaszának megszervezése:
Sárosúti Iskola, nov. 30., 2 tanuló osztályonként, zsűri: Mezei Erika, Bőjte
Ágota, György Irma.
Módszertani felelős: Urus Tünde

i)Vélemények, javaslatok:
- nagyobb anyagi támogatás
- gyakrabban tartani N.T.Ü.
- modern oktatási segédanyagok vásárlása

