Választható projektek (2017/18-as tanév, 11. évfolyam)

Asboltné Czapári Beáta:

•

Irodalmi kávéház szervezése

Asboltné Czapári Beáta és Juhász Gergely:

•

"Nagy dumás" estek a Kempelenben

Bakosné Novák Andrea:
•

Az érettségi követelménynek megfelelő fizikatörténet feldolgozása (BrainBox-szerű)
kártyákon (Oktatást segítő kártyacsomag készítése és előállítása elektronikus
formában is. Javasolt csoportlétszám:4-5 fő)

Bakó Tünde:

•

Játékgyűjtemény összeállítása a német nyelv tanulásához

Bálint Martin:

•
•

Különböző fehérborok titrálható savtartalmának meghatározása
Benzol kalandjának folytatása (kémia iránt érdeklődő, de jól rajzoló tanulóknak)

Berei Zoltán:

•
•

Filmklub
Iskolai események dokumentálása (felvétel, vágás, megosztás)

Bihariné Nagy Andrea:

•
•

Szókártyák készítése (Tankönyv: deutsch.com 1. kötet)
Szókártyák készítése (Tankönyv: deutsch.com 2. kötet)

Csébics Anikó:
•

Matematika versenyek szervezése, lebonyolítása (Bolyai5.-9., Zrínyi, Kenguru)

Cselényi Péter:

•

A "főpap"- a Nyugat vezető szerkesztőjének anekdotikus portréja
Két férfi -egy nő -Babits, Szabó Lőrinc, Tanner Ilona rendhagyó párkapcsolatai ahogy ma látjuk
Az Arany János- emlékév interaktív megünneplésének érdekességei a PIM-ben

•

A múlt emlékei a fiókok mélyén (Családi emlékek, tárgyak kiállítása)

•
•

Dr. Szász Erzsébet:

dr. Horváth Eszter:

•

Matematikusok a 11. osztály matematika fakultációján (Néhány matematikus
munkájának bemutatása a 11.o. matematika fakultáció témáihoz kapcsolódóan.)

Felföldiné Székely Dóra:

•
•

Irodalmi-művészeti önképzőkör szervezés az alsóbb VAGY a felsőbb évfolyamokon
(2-3 üléssel, kiadvánnyal a végén)
Témanap szervezése a pénzről alsó ÉS felső évfolyamoknak szóló programokkal

Gaál Renáta:
•

Kempelen nap megszervezése és lebonyolítása

Gajdosné Szabó Márta:

•

Nyolcadikos kémia vizsga feladatbank létrehozása (2 fő)

•

A múlt emlékei a fiókok mélyén (Családi emlékek, tárgyak kiállítása)

Horváth Tamás:

Igaz Ágnes:

•
•
•
•
•

Vizsgafelkészítés a 7. évfolyam angol nyelvi vizsgájára (angol)
A Szent Patrik napi iskolai program megszervezése, és az ünneppel kapcsolatos
rendhagyó, játékos órák tartása az 5.a és 7.a osztályokban (angol)
Osztálykirándulás 3 osztály program szervezése a 11.a számára (osztályfőnöki)
3 osztályprogram szervezése a 11.a számára (osztályfőnöki)
Kisfilm vagy nyomtatott kiadvány készítése a nálunk vendégeskedő külföldi
cserediákok életéről, tapasztalatairól (Bonnie, Jaden, Fern, Kelvin) (angol)

Juhász Gergely:

•
•
•
•

Játékok készítése kognitív képességek fejlesztésére
Biológiai áthallások az építészetben és a művészetekben
Biokémiai kísérletek tervezése és elvégzése
A Gellért-hegy élővilágának feltérképezése terepgyakorlattal

Kertész Éva:
•

Iskolai sakkverseny megszervezése és lebonyolítása

Lauthné Url Csilla:

•

Kerületi szövegértési verseny szervezése

Lindmayerné Rabi Márta:

•

English language civilization via peer teaching

Mezei Fruzsina:
•

Több fordulós tanulmányi verseny szervezése a 8. évfolyam számára

Nagy Emese:

•
•

7.-es vizsgafelkészítés
Házi matematikaverseny szervezése 5., 6. évfolyamon

Olejnik Árpád:

•
•

Programozás szakkör Python nyelven
Mesterséges intelligencia – Tanulási kísérletek

Oroszi-Kuzmich Kinga:

•

Feladatbank a 7. osztályos vizsgához német nyelvből

•

A múlt emlékei a fiókok mélyén (Családi emlékek, tárgyak kiállítása)

Pósch László:

Romhányi Katalin:

Matematikusok a 11. osztály matematika fakultációján (Néhány matematikus
munkájának bemutatása a 11.o. matematika fakultáció témáihoz kapcsolódóan.)
"Hetedhét országban jártunk" - élménybeszámolók a külföldi diákcsere programokról,
majd kötetlen beszélgetés teaházi hangulatban
•

•

Sági Orsolya:

•

•

Az érettségi követelménynek megfelelő informatikatörténet feldolgozása (BrainBoxszerű) kártyákon (Oktatást segítő kártyacsomag készítése és előállítása elektronikus
formában is. Javasolt csoportlétszám: 4-5 fő)
Origami szakkör

Schwarckopf Ágnes:

•

Rendhagyó angol foglalkozás tartása az 5. és 7. osztályban egy angol/amerikai
ünnephez kapcsolódóan

Simonné Tatár Zita

•

Társasjáték szakkör

Sisak Andrásné:

•
•

Játékgyűjtemény összeállítása a német nyelv tanulásához
Szókártyák (Tankönyv: Ideen 1. kötet)

Szabó Katalin:

•

Streetball fesztivál szervezése

Szirtes Anilla Ella:

•
•
•
•

Egy áramló víz ökológiai állapotfelmérése és biológiai élősarok létrehozása a
begyűjtött fajokból
Digitális herbárium készítése. A képanyag segítségével kiállítás és bemutató
szervezése
Marcus Gavius Apicius ókori római szakácskönyvének tartósítási eljárásai közül
néhány kipróbálása és dokumentálása, az eredményből kóstoló és bemutató szervezése
Fajvédelmi projekt. Erdei fülesbagoly számára alkalmas odú készítése

Tolnai Judit:
•

7.-es vizsgafelkészítés

Tolner-Pozsonyi Gabriella:

•

Bonni cserediákok májusi programjának szervezése

Törökné Vermes Judit:

•

Irodalmi teaház szervezése az iskolában

Varga Lóránt:
•

Az iskolai 5labda fesztivál megszervezése

