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segítségével, játékos és interaktív eszközök használatával
fedezhették fel a gyerekek a csodálatos emberi test
működését.
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digitális pedagógiai projekt megvalósítását vállalta. A részt
vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthették a képességeiket technológiával
támogatott tanulás során.
A tanárok felkészülését
kész minta-projektcsomagok és számtalan pedagógiai segédlet segítette. A
témahét partnerei közül
iskolánkba érkeztek a
Telenor Magyarország
Zrt. dolgozói. A
b e m u t a t o t t
TudatosNet játékos és
interaktív modul
k e r e t é b e n
megismerhettük, mit jelent tudatosan létezni az interneten,
hogyan kapcsolódik a virtuális létezés a valódihoz, milyen
veszélyeket rejt az internet.

A szív és az agy
működését, az izomzat
összetett munkáját, a
keringés komplexitását és a test felépítését megismertető
kiállításon a gyerekek
a gyakorlatban is kipróbálhatták a tárlat
eszközeit, szimulátorait.
2018. március 28-án
a tavaszi szünet előtti
utolsó napon a 3. osztályosok kirándulást
szerveztek Kisújszállásra. A Testünk a
Csoda kiállításra.
Doma Istvánné

Digitális Témahét rendezvény
A Digitális Témahét fő célja a digitális
pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben.
A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is.
Az idei tanévben első alakalommal a mi iskolánk is regisztrált
a 2018. április 9. és 13. között tartott rendezvényre és egy

A témahétre való felkészüléshez és a projektmunka
megvalósításához használt alkalmazásokat, a megvalósítást
bemutató videókat egy linkkatalógusba szerkesztettük, és
közzétettük az elink.io linkgyűjtő weboldal segítségével:
https://elink.io/919ae9d
Az érdeklődők a kunhegyesisuli.hu iskolai honlapon az
áprilisi események menüpont alatt tekinthetik meg a
beszámolókat.
Dr. Kissné Borbély Katalin
informatikatanár

Fenntarthatósági Témahét a Dózsa iskolában
„A természet nem vagyontárgyunk; úgy kell átadnunk
gyermekeinknek, ahogy kaptuk.”
Oscar Wilde
Ennek a gondolatnak a jegyében csatlakoztunk az idén
második alkalommal az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által meghirdetett Fenntarthatósági Témahéthez. A témahét első
napja nyitórendezvénnyel kezdődött 2018. április 23-án az
Országház Delegációs termében. Erre a természet- és környezetvédelemért, a fenntarthatóságért tenni akaró szakembereket hívták meg előadónak.
Iskolánkban ezen a napon Fekete András rendőr főtörzszászlós úr a 7. és 8. évfolyamos diákoknak tartott előadást, ahol
több fontos témára hívta fel ﬁgyelmüket, mint például „Ne tedd
és ne tűrd az iskolai erőszakot!”, illetve „Fogadd el önmagad
olyannak, amilyen vagy, és ne akard a másikat a te énedre
alakítani!” Az előadó az iskolai életből vett példákkal, ﬁlmvetítéssel és szuggesztív előadásmódjával teljesen magával
ragadta hallgatóságát, a gyerekeket állásfoglalásra, véleményük megfogalmazására késztette, így ők maguk mondták ki a
problémák megoldásához szükséges tanácsokat.

