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szabadidős tevékenységeinek támogatása

Szervező, projektgazda: 
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www.bmknet.hu

1119 Budapest, Etele út 55. 
projektinformáció: Csák orsolya, 371-2774,
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Központi információs szám: 371-2760.

A BMK akkreditált felnőttképzést folytató intézmény. 
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1738.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0294-04.

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek 8.00–19.00, szombaton 8.00–18.00 óráig, 

illetve rendezvényekhez igazodóan.

Felelős kiadó: Margittai Katalin igazgató

Fotók: SXC.HU

...a Teleki 
Blanka

Általános
 Iskolában



A Kultúr-tAn-Ösvény progrAmoKról
 
A Budapesti Művelődési Központ a kreativitás és az 
önálló, kritikus gondolkodás kibontakoztatásával 
szeretné a felnövekvő generációkat a kultúra von-
záskörébe vonni, alternatívát kínálva az eszetlen fo-
gyasztás ellenében. Tematikus óvodai és iskolai fog-
lalkozásaink közös ars poeticája az önkifejezés fej-
lesztése a világ megismertetése révén. A projekt égi-
sze alatt öt iskolában szervezünk hasznos, tanórán 
kívüli programokat. 
A Teleki Blanka Általános Iskolában kétfajta foglalko-
zássorozatra lehet jelentkezni.

szAKmAlesen – 1. félévben, 8. osztályosoknak
mi A pályA? – 2. félévben, 7. osztályosoknak

pályaorientációs csoportfoglalkozások
3x3 órában

A „Mi leszel, ha nagy leszel?” kérdés idővel egyre sú-
lyosabb lesz és eljön az a nap, amikor kikerülhetet-
lenné válik a megválaszolása.  A felelősségteljes dön-
tés meghozásához kínál kapaszkodókat a pályaorien-
tációs foglalkozás. 

A foglalkozásokon már meglévő információik mellett 
további, új ismereteket szereznek az iskolaválasztás-
sal, szakmákkal, foglalkozásokkal kapcsolatban. 
Érdeklődésük, képességeik, lehetőségeik átgondolá-
sa nemcsak önmaguk jobb megismeréséhez vezeti a 
diákokat, hanem a sikeres életpálya kialakításának is 
záloga. 

zÖldfürKész felső tagzatosok számára
  zÖldKobAK nApoK alsó tagozatosok számára

Környezettudatosságról gyerekeknek
3x3 órában 1–2. félévben

A 2011/12-es tanévben az általános iskolás gyerekek 
számára havi szakkörök és témanapok formájában kí-
nálunk a természetközelibb életmódot megismerte-
tő–megszerettető környezetvédő praktikákat. 

A foglalkozásokon egy olyan életmódra szeretnénk ér-
zékenyíteni a gyerekeket, amellyel a természet és az 
ember egyaránt csak nyerhet.

módszerek: 

  játékos ismeretterjesztés

  személyes tapasztalásra 
         és élményre építő csoportos gyakorlatok 

  „kimozdulós” programok   

terítéken többek között: 
– élőhely-védelem
– madárismeret
– természetes alapanyagok és feldolgozásuk
– hulladék-megelőzés
– szelektív hulladékgyűjtés 
– egészség- és környezettudatosabb vásárlás. 

Az egyes foglalkozásokat természetes vagy újrafel-
használt anyagokból alkotott kreatív tárgyak készíté-
se is kiegészíti.


