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Cooperation between a civil assotiation 

& state schools   

 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 









 







 



 



 



 





 



Rácz féle Meanderező javaslat 

Lisicky féle függő medres javaslat 



 



 



 









 



 



 



 









 



 



 



 

Éltes Mátyás Nevelési-Oktatási Központ 

Mosonmagyaróvár 



Mottónk: 

„Magyarázd meg és elfelejtem. 

Mutasd meg, és megjegyzem. 

De ha együtt csináljuk, meg is 

értem.” 

/Konfucius/ 



Tanulónépesség 



Pedagógiai céljaink 

A tanulásban akadályozott tanulók 

tagozatán a szakmaszerzésre, az 

önálló életvezetésre való 

felkészítés, míg másik három 

tagozatunkon a munkaképesség 

kialakítása és az életvezetést 

segítő technikák elsajátíttatása. 



Korai fejlesztés és óvoda 

Logopédia Autista csoport 



Értelmileg akadályozott tanulók tagozata 



Tanulásban akadályozott tanulók tagozata 



Szakiskola 



 

 

Mindeközben célunk, hogy megismerjék 

Mosonmagyaróvár, illetve a Duna növény-

és állatvilágát, valamint kultúráját, 

hagyományait. 

 A tanulásban akadályozott 

tanulóink számára különösen 

fontos az egyes munkafolyamatok 

bemutatása és belső igény 

kialakítása, azok precíz 

elvégzésére.  



Kapcsolatunk a Dunaszigeti ökoparkkal 
 

 

 

 

 

 

Szigetközben az ökoparkkal és vezetőjével, 

Fűzfa Zoltánnal jó kapcsolat alakult ki, 

olyannyira, hogy a két intézmény 

együttműködési szerződést írt alá 2009 

őszén. 

Ennek keretében tanulóink 9. és 10. 

évfolyamon szakmai gyakorlatra ide is 

járhatnak, ami több szempontból is hasznos. 

Megismerkedhetnek a földműveléssel, 

növénytermesztéssel, állattartással, 

erdőgazdálkodással, facsemeték szakszerű 

ültetésével és haltelepítéssel. 



Komplex projekt 

Tapasztalatokra és 

konkrét 

cselekvésre épül 

Változatos 

munkaformák és 

módszerek 

Kapcsolódás a 

természeti és 

kulturális  

környezethez  

Együtt-

működés, 

egymásra 

figyelés 

A Föld, sok 

szempontú 

megközelítése 

Tantárgyakhoz 

kapcsolható 
Munkára nevelés 

Környezettudatos 

szemlélet 

kialakítása 

SONDAR SZEREPE AZ OKTATÁSI-NEVELÉSI FOLYAMATBAN 



              1. A föld 

 

 

 

 

 

 

 

Lépésről-lépésre 

Hogyan toljam a talicskát? 



2. A mozsár 
Kemény a föld? 



3. Sütés 

Miért kell a földet szárítani? 



4. Szitálunk 
Hogyan használjuk biztonságosan az eszközöket? 



5. csoportosítunk 

Milyen földszíneket különböztetünk meg? 



6. takarítunk 

Miért kell összetakarítani? 



7. Üvegeket töltünk 

Tudsz mérni? 



8. Címkézünk 

Hogyan segítsünk egymásnak? 



Kész! 
Mennyi üveg van még hátra? (999) 



   Festés a föld színeivel  

 Technikák, 

 Technikák 

elsajátíttatása 

 Alkalmazása 

 Kapcsolódó 

tantárgyak 

 Akvarell festés 

mézgával 

 Pasztellkréta 

 Festés kazeinnel 

 Tojástempera 

 Testfesték 

 Művészet 

 Ember és    

társadalomismeret 

 Ember és 

környezetismeret 

 Földünk és 

környezetünk 

Tanórán kívüli 

szabadidős tevékenység 

hasznos eltöltése, új 

ismeretek szerzése. 

Művészeti 

alkotások 

készítése a 

megtanult 

technikákkal. 





Alkotások 

 



A FÖLD NAPJA 

Projekt 

lezárása 

Projekt nap 

szervezése az 

iskolában 

föld víz 

tűz levegő 



 

Köszönjük a figyelmet! 


