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TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 

 
 

Az egész napos iskola modell több éves kipróbálás, fejlesztés és alakítás eredményeként 

jött létre. Minden évben felülvizsgáljuk hatékonyságát, figyelembe vesszük az 

iskolahasználók igényeit, véleményét a továbbhaladás érdekében. Kutatjuk azokat a 

lehetőségeket, amelyekkel még színesebbé tehetjük kínálatunkat, és amelyekkel maradásra 

bírjuk legidősebb tanulóinkat is a délutáni időszakra. Kis lépésekben haladunk, minden 

évben valami újat próbálunk  becsempészni a programok közé. 

Egész napos iskolánk az alsó tagozaton az iskolaotthonos tanulásszervezés modelljét 

követi. A felső tagozaton a nap első felében tanítási órák vannak, amit egy pihenősáv 

követ, a napot pedig egy újabb tanulási blokk zárja. A gyerekek a délelőtti órákban a rövid 

szünetekkel/pihenőidővel tűzdelt, változatos módszerekkel tarkított tanítási időben a 

hagyományos tantárgyi órákon dolgoznak tanáraikkal, egytanáros modellel. A pihenősáv 

idejében, amely órarendtől függően lehet egy vagy két óra, megebédelnek, és a maradék 

időben különböző szabadidős tevékenységek közül választhatnak. Sportolhatnak 

(röplabda, futball, pingpong), csocsózhatnak (a téli időszakban), a művészeti iskola 

tanáraival hangszeren tanulhatnak, illetve társas táncra járhatnak, zenét hallgathatnak, 

olvashatnak, társasjátékozhatnak, angolt tanulhatnak, táblajátékozhatnak – igényeik 

szerint. Feldolgozva a tapasztalatokat, a pihenősáv befejezését és a tanulási blokk kezdetét 

rugalmassá alakítottuk át alkalmazkodva tanulószobai csoport aznapi teendőihez. Az ezt 

követő másfél – két órás blokk újra a tanulásé. Ekkor van lehetőség a házi feladat 

elkészítésére önállóan vagy tanári segítséggel. 
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Kínálat 2022-2023-as tanév 

 

Szakkörök: 

 német nyelvi játékok 1-3. évfolyam 

 angol 2-8. évfolyam 

 rajz szakkör 5-8.évfolyam 

Sportkörök: 

 Bozsik 

Középiskolai előkészítő foglalkozások: 

 matematika 8. évfolyam 

 magyar 8. évfolyam 

Szaktárgyi korrepetálások 

Tanulószoba 5-8. évfolyamon 

Péczely Attila Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozata: 

 furulya 

 fuvola 

 zongora 

 szolfézs 

 drámajáték 

Silver Művészeti iskola keretén belül: 

 társastánc 
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