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Iskoláink – Oktatás

Ismét Akkreditált Kiváló Tehetségpont
A Magyar Tehetségsegítõ Szövetség Tanácsa a
magas szintû iskolai tehetséggondozó munka elismeréseként 2017-ig „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” kitüntetõ címet adományozta az Óbudai
Harrer Pál Általános Iskolának.

Fejlesztés az Óbudai Egyetemen
Stratégiai megállapodást kötött az Óbudai Egyetem
és az EPAM Systems, Közép-Kelet Európa legnagyobb szoftverfejlesztõ vállalata tavaly december
11-én. Az együttmûködés részeként a felsõoktatási
intézmény új kompetencia központtal és modern laborral bõvül, emellett egyedülálló nemzetközi projektmunka lehetõségeket biztosít az egyetem mindhárom képzési ciklusában (BSc, MSc, PhD) jelen
lévõ hallgatói számára. A felek egyúttal a duális
képzés elindítását tûzték ki célul, ami hosszú távon
is biztosíthatja a minõségi informatikai szakemberképzést.

Tehetséggondozás matematikából
Az Árpád Gimnáziumban a 2014-2015-ös tanévben
is elindították matematikából az ingyenes tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak. A foglalkozásokat csütörtökön 14.30-tól 15.30-ig tartják a gimnáziumban. (Nagyszombat utca 19.) A szakkör
munkájába évközben is be lehet kapcsolódni, elõzetes jelentkezés nincs.

Számítógépes ismeretek idõseknek
Február 17-én kezdõdik az „Ismerkedés a számítógéppel és az internettel. Idõsebbek is elkezdhetik!”
címû tanfolyam következõ kurzusa. (Érdeklõdés és
jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938as telefonszámon.)

Iskolanaptár 2014/15
Az elsõ félév 2015. január 16-ig tart. Tavaszi szünet:
2015. április 2-tõl április 7-ig. A szünet elõtti utolsó
tanítási nap április 1-je, a szünet utáni elsõ tanítási
nap 2015. április 8. Utolsó tanítási nap az utolsó évfolyamon: 2015. április 30. A középiskolák végzõseinek utoljára április 30-án kell iskolába menniük. Országos kompetenciamérés: 2015. május 27.
Tavaszi érettségi idõszak, írásbeli vizsgák: 2015.
május 4-tõl 26-ig. A közép- és általános iskolákban
2015. június 15-én ér véget a tanítás.

Elõkészítõk általános iskolásoknak,
korrepetálás érettségizõknek
Felvételi elõkészítõk (fõleg szóbelikre) indítanak általános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos bekapcsolódási lehetõséggel a Tahlész Körben, a
Vörösvári úton. (A központi írásbelire bárki elmehetett, a szóbelin a jókból a legjobbakat választja ki a
középiskola). Lehetõség van általános- és középiskolások matematika-fizika-kémia, magyar-történelem korrepetálására. Érettségizõk felkészítését vállalják az elégséges szint elérésétõl a emeltszintû
érettségi vizsga sikeres letételéig. Bukásmegelõzés
bármilyen tantárgyból a tanév végéig. A diákokat
minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a tanárok, a gyerekek által kért napokon és idõpontban.
(Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon.
További tájékoztató az interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.)
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Számítástechnikai tanfolyamok a KSZKI-ban
Szövegszerkesztés, táblázatkezelés hatékonyan
Word 2013 és Excel 2013 tanfolyam 10×2 óra hétfõnként 8.30-tól 10.15 óráig.
Tandíj: 15.000 forint. Tervezett kezdés: január 26.
Harmadik kör
Ezt a tanfolyamot azoknak ajánlják, akik már birtokában vannak az „Elsõ lépések” és a „Második fejezet” címû tanfolyamaink anyagának. 6×3 tanóra keddenként 8.30-tól 11.15 óráig. Tandíj: 10.000 forint. Tervezett kezdés: január 27.
PC-s gyakorlatok
Ezt a tanfolyamot azoknak ajánlják, akik már rendelkeznek megfelelõ ismeretekkel, ám bizonytalanok a számítógép kezelésében. 6×3 tanóra szerdánként
8.30-tól 11.15 óráig. Tandíj: 10.000 forint. Tervezett kezdés: január 28.
ECDL Start - Windows 7, Office 2010
Számítógép-kezelés, internet, e-mail, szövegszerkesztés, táblázatkezelés 84 tanóra
szerdánként 14-tõl 16.30 óráig. Tandíj: 50.000 forint. Tervezett kezdés: január 28.
Elsõ lépések, avagy „Idõsebbek is elkezdhetik”
Alaptanfolyam kezdõk részére 6×3 tanóra csütörtökönként 8.30-tól 11.15 óráig. Tandíj: 10.000 forint. Tervezett kezdés: január 29.
(A tanfolyamok helyszíne: KSZKI, 1033 Folyamõr utca 22. Jelentkezés a 4374070-es telefonszámon, illetve ecdlvkp@kszki.obuda.hu e-mail címen. Részletfizetési kedvezményt biztosítanak. További információ: www.kszki.hu)

Citi Iskolatámogatási Program a Bárcziban

Gazdasági fogalmak diákoknak
Ebben a tanévben a Bárczi
Géza Általános Iskola pályázott és nyert a Citi
Pénzügyi Oktatási Programban, mely során 700
ezer forint értékû oktatási
támogatásban részesült.

A

program korszerû
technológián alapuló, innovatív oktatási
stratégiákat és tananyagokat tesz elérhetõvé az
iskola számára. Az intézmény a technikai eszközökön túl lehetõséget
kapott arra is, hogy egy
kiválasztott pedagógus
elvégezze az akkreditált,
„Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban” elnevezésû
40 órás továbbképzést.
A képzésben részt vevõ

kolléga a szükséges elméleti ismeretek mellett
elsõsorban olyan módszereket gyakorolt be,
amelyek lehetõvé teszik
a vállalkozási, pénzügyi
és gazdasági ismeretek
élményszerû oktatását.
Az õ feladata lesz, hogy
a tavaszi félév során továbbadja a diákoknak az
itt szerzett tudást.
A program célja a vállalkozói kompetencia
kialakítása, fejlesztése.
A program során a tanulók megismerhetik a
legfontosabb gazdasági
ismereteket, amelyek a
hétköznapi életben nélkülözhetetlenek. Ilyenek a családi költségvetés, bevételek és kiadások; a hitelek kockáza-

tai; megtakarítások és
befektetések; kínálat és
szükségletek; a piac, a
verseny
koncepciói;
marketing; kommunikáció.
Ezekkel a gazdasági
fogalmakkal életszerû,
hasznos játékokon keresztül ismerkedhetnek
a gyerekek, szinte észrevétlenül tanulva meg
azokat. Az izgalmas, interaktív feladatok a kezdeményezõkészséget is
fejlesztik.
A képzéshez kapott
eszközöket - egy projektort és egy laptopot - az
iskola tanulóinak igazi
ajándékként, tavaly december 19-én, a karácsonyi ünnepségen adták át.

