Az idei tanévben intézményünk részt vesz a TÁMOP-3.1.4. B-13/1-20130001”Köznevelés az iskolában” című pályázaton, melynek keretében
komplex intézményfejlesztésre kerül sor.
Intézményünk kiválasztásának egyik szempontja a kompetenciamérések
eredményeinek értékelése volt. A projekt indításaként elkészült egy
helyzetértékelés, valamint egy fejlesztési, intézkedési terv. Az utóbbi rövid és
hosszú távú feladatokat, célokat határoz meg.
Az idei tanév célkitűzései, feladatai főként pályázati célok megvalósítására
irányulnak.
Ezek a célkitűzések:
- Kompetenciamérések eredményeinek javítása, felzárkózás az országos
átlaghoz
- Tanulói motiváció erősítése
- Szülőkkel való kapcsolattartás fejlesztése
- Pedagógusok szakmai, módszertani kultúrájának fejlesztése
A pályázati munka irányításáért és megvalósításáért az intézményvezetőn kívül
egy négyfős fejlesztési team is felelős
A team tagjai: Dr. Lajcsik Dóra intézményvezető helyettes
Fenyvesi Rita felsős munkaközösség vezető
Stróblné Fábián Teréz alsós munkaközösség vezető
Blázsovics Attiláné iskolatitkár
A kitűzött célok megvalósítása érdekében ebben a tanévben pedagógusaink
továbbképzésen vesznek részt.
Tantestületi továbbképzés:
2014. november hó - Motivációs stratégiák
2015. március hó - Kapcsolattartás a családdal

Egyéni továbbképzések
- Pedagógiai eljárások az agresszió kezelésére (Vincze Anett)
- Kooperatív

tanulási-tanítási

technikák

alkalmazási

lehetőségei

a

gyakorlatban (1 fő)
- Tanórai differenciálás (Dr. Lajcsik Dóra)
- A kompetenciamérés eredményeinek értékelése (Dr. Lajcsik Dóra)
- Hónapról-hónapra (Meixner módszer) tankönyvcsaládok alkalmazása 3.4. oszt. (Keléné Lukács Erika)
Az intézményfejlesztés folyamatában Fükéné Walter Mária mentor segíti
munkánkat. Mentori megbeszélésekre havi szinten kerül sor az intézményben.
A kapcsolattartás ezen kívül e-mailen, illetve telefonon történik.
A pályázattal kapcsolatos feladatok megbeszélésére a fejlesztő team tagok és
az intézményvezető kéthetente megbeszélést tart.

A 2014/2015 tanévben a TÁMOP 3.1.4. projekt keretében tervezett tanórán
kívüli szakmai programok
Név

Feladat

Megvalósítási
dátum

Fáncsi Judit

tánc szakkör

Fáncsi Judit

matematikai
októbertől-márciusig
kompetenciafejlesztés
heti 1,5 óra
(felzárkóztató,
előkészítő,
versenyre
felkészítő)
olvasni jó szakkör
heti 2 óra

Dr. Lajcsik Dóra
Dr. Lajcsik Dóra

heti 1 óra

anyanyelvi
októbertől-márciusig
kompetenciafejlesztés
heti 1 óra
(előkészítő,
versenyre
felkészítés)

Stróblné Fábián Teréz

fejlesztési
készítése

Stróblné Fábián Teréz

SNI
tanulók október 2. hetétől heti 2
felzárkóztatása
óra

Fenyvesi Rita

iránytűzz vetélkedő

Fenyvesi Rita

Hebe levelezős nyelvi 5 óra
versenyre felkészítés
szintfelmérők
10 óra
kidolgozása az alsó
tagozaton

Kiefer Ferencné

tervek október első hete
4 óra

5 óra

