A tanév tervezett szakkörei:
1. Háztartási és életvezetési szakkör
Célja az alapvető háztartási tevékenységek: sütés, főzés, háztartási gazdálkodás,
háztartásvezetés gyakorlati ismereteinek elsajátítása.
Vezeti : Csáki Judit
2. Kreatív szakkör
Célja a tanulók vizuális intelligencia-fejlesztése, a tanulók megismertetése a térrendezés,
lakás- és lakókörnyezet díszítésének módszereivel.
Vezeti: Pánti Zsuzsa
3. Sport- és szabadidős foglalkozás
Célja a rendszeres testedzés, egészséges életmód tevékenységrendszerének kialakítása,
frusztrációtűrő-képesség fejlesztése, idegrendszer erősítése a sport által.
Vezeti: Kövesi Tamás
4. Karaoke szakkör
Célja a tanulók felkészítése versenyekre, képességek, készségek fejlesztése, közösségépítés.
Vezeti: Ferenczik Fanni Dóra
5. Tánc szakkör
Célja a szabadidő hasznos eltöltése, különböző kultúrák megismerése, tánckultúra fejlesztése.
Vezeti: Ferenczik Fanni Dóra
6. Rajz és dekorációs szakkör
Célja a tanulók vizuális kultúrájának fejlesztése a képzőművészet eszközeivel, a manuális
készség fejlesztése, az érzelmek kifejezésének segítése rajzos tevékenységek segítségével,
felkészítés a művészeti fesztiválra.
Vezeti: Pánti Zsuzsa
7. Családi életre nevelés
Célja az önbizalom erősítése, a felnőtté válás, a felnőtt szerepek, a felelősségvállalás
elsajátítása, emberi értékek közvetítése, a társadalmi-gazdasági élet szabályainak, normáinak

megismerése és betartása, a nemi működés, a társas kapcsolatok és az érzelmi kultúra pozitív
alakítása.
Vezeti: Hajkó Gabriella
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Vezeti: Csáki Judit
9. Színjátszás
Célja olyan tevékenység, amely játékkal, a dráma eszközeivel, színházi konvenciókkal
módszeresen nevel és oktat. A tanulóknak lehetőséget biztosít különféle színjátszó technikák
megismerésére és elsajátítására. Jó hangulatú műhelymunka, együttlét, a közös munka öröme
jellemző erre a szakkörre. Sokféle kapcsolódási lehetőség van más alkotókörökhöz, zenéhez,
díszlet-, jelmezkészítéshez, irodalomhoz stb.

A tanulók kreativitásának fejlesztése, ill.

továbbfejlesztése a cél. A színjátszás, szerephelyzetek lényegének megértése és gyakorlati
alkalmazása, a színpadi előadás készítésének menete a másodlagos cél.
Vezeti: Csáki Judit
10. Társasjáték
Célja a szabadidő hasznos eltöltése, kreatív és logikus gondolkodás fejlesztése.
Vezeti: Karacs Júlia Edit
11. Divat és stílus szakkör
Divat és stílus tippek a legfrissebb divatnak megfelelően. Öltözködési tanácsok alkatnak és
életkornak megfelelően, frizura, smink- és körömfestés tippek. Hajápolási, bőrápolási ,
táplálkozási szokások, trendek. Testi higiénia, házi praktikák.
Vezeti: Hajkó Gabriella

