Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pedagógusképzés
támogatása kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001) keretében, az Oktatási
Hivatal (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) szervezésében megvalósuló
„A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása” című
kutató/mester pilot programban innovátor profilú tevékenységben vehettem részt. A
pilot keretében megszervezett próbaminősítési eljárás alapján mesterpedagógussá
válhattam.

Intézményem helyzetelemzése adott alapot mesterprogramom megtervezéséhez.
A tanulók 97%-a hátrányos helyzetű, 80%-uk halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.
Pedagógiai Programunk célkitűzései között szerepel:


„Harmonikus személyiségű, egészséges tanulók nevelése.



Legyenek képesek munkavégzésre, alakuljon ki felelősségtudatuk, találják meg
önkifejezési módjukat.



A mindenki által elfogadott értékrend kialakítása, az emberi értékek, az élet tisztelete
és a harmónia megteremtése önmagunkkal és környezetünkkel szemben.



Működjön együtt az iskolánk a családdal, segítő intézményekkel, kiemelten az
Egyházakkal.



Fogadják el a másságot, segítsék a különböző kultúrájú, szociálisan hátrányos
helyzetű társaik beilleszkedését az iskolai közösségünkbe.



Esélyteremtés és tehetséggondozás”

Biztosítjuk a képességek kibontakoztatását, a tanulók érdeklődésének a kielégítését,
személyiségük sokoldalú fejlesztését - esélyteremtő és tehetséggondozó programok: a roma
kultúra - a másság elfogadása, tisztelete - a szocio - kulturális hátrányok csökkentése, az
esélyegyenlőség megteremtése - az anyanyelvi, környezeti nevelés biztosítása, idegen nyelvi
programok, informatika – Internet használata, a hozzáférési lehetőségeket elősegítő
programok, a tehetségek felfedezése - lehetőségek a kibontakoztatásukra.
Mesterprogramom megtervezését az intézményi rövid helyzetelemzésemre és a szakmai
közösségem / nevelőtestület / szakmai javaslataira építettem. Így intézményi
környezetemben az alábbi innovációs tevékenységi terület elindítását láttam szükségesnek:
„Életvezetési kompetenciák fejlesztése mikro és makro környezetemben”
Célkitűzéseimet 5 éves időszakra határoztam meg, de ebből nyugdíjba menetelem miatt
csak a programom időarányos részét tudtam megvalósítani:
1. „Látszat innováció”- és tudásmegosztás a tanítási órán, a tanítás – tanulás
folyamatában:
A

hátrányos

és

halmozottan

hátrányos

helyzetű

tanulók

életvezetési

kompetenciájának a fejlesztésére törekedtem a 7 szokás akkreditált továbbképzésen
megszerzett tudásommal, mert intézményünkben sok a roma tanuló, akiket
mindenképpen segít a 7 szokás megismerése - alkalmazása – visszajelzés egészséges
személyiségfejlődésükben,

az

életük

tudatosabb

tervezésében,

társadalmi

beilleszkedésükben, eredményesebb” boldogulásukban”.
2. Innováció – újítás - fejlesztés a tanórán kívül:
Sikerült elérni, hogy nemcsak a tanórán, hanem azon kívül is az általam megtervezett megszervezett újszerű tevékenységekbe bekapcsolódtak a tanulók, ezekkel is
hozzájárulhattam

jellemük

formálódásához,

alakíthattam

erkölcsi

értékítélet

alkotásukat, pozitívan befolyásolhattam életvitelük alakítását, a közösségek építését, a
„másság” elfogadását.
3. Innováció – újítás - fejlesztés, vezetés és tudásmegosztás:
Intézményem szakmai munkaközösségei támogatták a pályázati programomat, a
megvalósítás folyamatának eredményessége – hatékonysága, a programelemek
támogatása, továbbvitele segítő – közreműködő munkájuk függvénye is volt: SzB, Fné
SzE, B E.

4. Innováció – vezetés és tudásmegosztás:
Makro - környezetemben: a felnőttek körét –– együttműködő partnereket: a nevelő
oktató munkánkat közvetlenül segítőket és szülőket bevontam fejlesztő programomba,
mert nagy részüknek szükségük van ilyenfajta újító tevékenységben részt venni ahhoz,
hogy saját életvezetésük is változáson menjen keresztül és a családban gyermekeik
felé is pozitív példaként álljon kompetenciái fejlesztésével: Téma nap
5. Innováció – újítás, szakmai fejlődés:
Kapcsolatfelvétel és találkozópont szervezése témaszakértőkkel – sikeres roma és nem
roma szakemberekkel, roma tapasztalati szakértővel, tanítványokkal, mert az ő
tudásuk az innovációs tevékenységemet segítette – számunkra / intézményem
pedagógusainak munkájához / szakmai útmutatást jelenthetett: Roma nap, roma /
cigány származású szerkesztő riporter, cigány / roma nemzetiségi képviselő – vezető,
7 szokás szakértő
6. Innováció – tudásmegosztás:
Műhelymunka

a

Taktaközi

térségben

hasonló

helyzetű

intézményeinek

pedagógusaival, mert mindnyájunk nevelő – oktató munkájában fontos elem a szakmai
tapasztalatcsere – a „Jó gyakorlat” – a tudásmegosztás, hogy a térségünkben –
intézményeinkben tanuló sok halmozottan hátrányos helyzetű tanuló komplex
személyiségfejlődését ezzel is elősegítsem: BJné logopédus – szakvizsgázott
pedagógus - mesterpedagógus, MTné igazgató -. közoktatás vezető – mesterpedagógus
- tanfelügyelő
7. Innováció – tudásmegosztás:
Terveztem a mesterprogramom megvalósítási folyamatában az előrehaladásról
folyamatos és időszakos tájékoztatást adni a környezetemben: PowerPoint bemutató,
szakmai jelentés: értékelés – változtatás – továbbfejlesztés, honlap, újságcikk, az „5.
év végén” - helyett az időarányos teljesítésem kerül: ”Innovációs program dossziém”
összeállítása és közzététele a többi pedagógus kollégáim számára is.
Innovatív tevékenységem része a disszeminálás, ami folyamatosan meg is történt.
Fő profilom: Az 5 éves tervezésem – mester programom alapján az innovatív
mesterpedagógus profil választását láttam indokoltnak. Nehéz egyébként a tiszta profilt
megjelölni, hiszen a program elemek megvalósítási folyamatában vezetőként, képzőként,
mentorként is működnöm kellett:

Új nevelési-oktatási módszerek, eszközök, „jó gyakorlatok” kidolgozása, meglévő
módszerek, eszközök helyi kontextusra történő adaptálása - a 7 H megismerésére
alapozva:
o A 7 szokás beépítése a tanítási óráimba / a tanítás – tanulás folyamatába, nevelő –
oktató munkámba. / 1. sz. melléklet /

o Bemutató órákat, foglalkozásokat tartottam a mesterprogramom időterve szerint.

o Tanítványaim – neveltjeim fejlődése, tanulása érdekében pedagógiai tartalmú
programok tervezése - szervezése mester programom tevékenységeivel.

Innovatív tartalmak kidolgozása intézményen belül és azon kívül
o 7H adaptálása az általam tanított tantárgyak témaköreibe: tanmenet kiegészítése –
óravázlat - óravázlat részlet kiemelése, 7H füzetem…
o

A tanítás – tanulás folyamatának újszerű vezetésével a tanulók életvezetési
kompetenciájának pozitív alakítása:

o Tanórán kívüli tevékenységek innovációja – tartalmi elemek kidolgozása újszerű
módszerek beépítésével: másság – kezelő tevékenységek tartalma, közösségépítő

programok…



Produktumok megtervezése – megalkotása.

Az intézményen belüli kommunikációt - együttműködést elősegítő újító - fejlesztő
megoldásokat

terveztem,

valósítottam

meg,

értékeltem

a

mesterprogramom

folyamatában:
o Szakmai kommunikációkat kezdeményeztem a programom ideje alatt: szakmai
diskurzusok, műhelymunka… stb..

o A kollégákkal, neveltekkel, szüleikkel való kommunikáció eredményes formáinak
működtetését terveztem: téma nap, hospitálási napok - hét… stb..

Pedagógiai innovációmnak, fejlesztésemnek a publikálását vállaltam:
o Tudásmegosztásra irányuló tervek a programom részét képezték: műhelymunka,
szakmai fórum tágabb környezetben is / Budaörs, MTVA, Tanító c. módszertani
folyóirat… stb..

Önmagam tudatos fejlesztése a hatékony innováció érdekében:
o Saját szakmai munkám rendszeres elemzését – önreflexióját végeztem.
o Innovatív gyakorlatokkal, módszerekkel kapcsolatos képzésen - műhelymunkában
terveztem a részvételem: Budaörs.

o Szaktanácsadó igénybevétele a megvalósítás folyamatában.
„Jómagam örülök, hogy eljuthattam a Budaörsi 7 szokás mintaiskolába. Szerencsére
ők könnyebb helyzetben vannak a tanulók összetételét tekintve. „Az új módszerekre
nyitott vezetéssel és a 7 szokással azonosuló, a megvalósítás folyamatában
elkötelezett,

energikus

pedagógusokkal

találkozhattam.

Közvetlenül

is

megtapasztalhattam a tanítási órákon a 7 szokás beépítését. Láthattam az intézmény
életében a tanórán kívüli tevékenységek szervezését a 7 szokás szerint.
Megerősítést kaptam:
1. Hogyan épül be a tanítási órákba a 7 H? / Én is így tettem: tantárgyak
témaköreinek tananyagához kapcsoltam, amikor csak lehetett! / külön 7 H órát nem
kaptunk az intézményben, igyekeztem dokumentálni is - fotók, feljegyzések, beszámolók
stb.
2. Természetesen a mesterprogramomban is megjelent a 7 szokás: tanítási órán és
azon kívül is.
3. A szülők és a nevelő - oktató munkát közvetlenül segítőkkel is foglalkoztam alakítottam életvezetési kompetenciájukat: a szülőkkel való kapcsolatról - közös
tevékenységi formákról is beszélgettünk az ottani Kollégákkal.
Amit adaptálásra javasoltam: az intézményi életünk területeit - tevékenységeit
rendszerezzék a 7 szokás köré, mert nagyon sokféle dolgot teszünk.

o Jelentkezés szaktanácsadónak – felkészülés a szaktanácsadói munkára: folyamat

Innovatív profilú mesterpedagógusi tevékenységem
Életvezetési kompetenciák fejlesztése mikro és makro környezetemben

Összegző reflexióm a kutató / mester programomban végzett munkámról
2016.01.01 – 2017.06.30.
S. szám

Innovációs fejlesztő tevékenységem

1.

Szakmai fejlődésem: 7 H ismereteim
folyamatos bővítése – beépítése pedagógusi
nevelő – oktató munkámba.

4D
kutatás – innovációtudásmegosztás – szakmai
fejlődés

szakmai fejlődés
Kapcsolattartás a 7 H szakértővel / 7 szokás
minta iskolával: Részvétel nyílt napon – 7 szokás
műhelymunkában a Budaörsi Kesjár Csaba
Általános Iskolában:
Jómagam örülök, hogy eljuthattam a Budaörsi 7
szokás mintaiskolába. Szerencsére ők könnyebb
helyzetben vannak a tanulók összetételét tekintve.
Az új módszerekre nyitott vezetéssel és a 7
szokással
folyamatában

azonosuló,

a

elkötelezett,

megvalósítás
energikus

pedagógusokkal találkozhattam. Közvetlenül is
megtapasztalhattam a tanítási órákon a 7 szokás
beépítését. Láthattam az intézmény életében a
tanórán kívüli tevékenységek szervezését a 7
szokás szerint. Megerősítést kaptam:
1. Hogyan épül be a tanítási órákba a 7 H? /
Én

is így tettem: tantárgyak témaköreinek

tananyagához kapcsolom, amikor csak lehet! /
külön 7 H órát nem kaptunk az intézményben.
Igyekeztem dokumentálni is - fotók, beszámolók

stb.
2. Természetesen a mesterprogramomban is
megjelent a 7 szokás: tanítási órán és azon kívül
is.
3. A szülők és a nevelő - oktató munkát
közvetlenül

segítőkkel

is

foglalkoztam

-

alakítottam

életvezetési

kompetenciájukat:

a

szülőkkel való kapcsolatról - közös tevékenységi
formákról is beszélgettünk az ottani Kollégákkal.
Amit

adaptálni

javasoltam

/

vagyis

szorgalmaztam / az intézményi életünk területeit tevékenységeit,

mert

nagyon

sokféle

dolgot

teszünk - rendszerezzék a 7 szokás köré.
A

szervezéshez

gratulálok,

a

vendéglátást

köszönöm.
A kapcsolat fenntartását telefon és e-mail cím
cserével biztosítottuk.
Az

intézményvezetőt

iskolánkban

-

szívesen

megbeszéltük

látjuk
-

saját
amikor

Sárospatakra viszi az útja.
2.

7 H beépítése az 5. évfolyamon tanított
matematika tantárgy tanmenetembe
Tanmenet kiegészítőt összeállítottam a 7H
alkalmazásáról:
az 5. évfolyamon matematikából és a 3. B
osztályban olvasásból.

3.

Óravázlat – részletek gyűjteményem a 7H
órákról:
Matematika 5. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom / olvasás 3. B osztály

innováció – fejlesztés

„látszat innováció”

Folyamatos munkám volt: a 7 szokás beépítése –
a gyerekek életvezetési kompetenciájának
alakítása – fejlesztése a tanítási órán. A tanítás –
tanulás folyamatában a témakörök – tananyagok
– munkaformák lehetőséget adtak a gyerekek
személyiségének sokoldalú formálására – a helyes
szokások kialakítására.

S. szám

4.

Innovációs fejlesztő tevékenységem

4D
kutatás – innovációtudásmegosztás – szakmai
fejlődés

Kérdőív készítése – értékelés
A kérdőíveket állítottam össze:
„Elolvastam, olvassátok el Ti is!” digitális

innováció

füzetem elkészítése az 5-8. évfolyam csoportjaiban
a záró értékelés része volt.
„Film szem”: A csoportok véleményalkotása a
„Gyerekek tollából”
írásban jelenik meg, ami folyamatosan készült a
megnézett filmek alapján.
A következő kérdésekre kellett válaszolniuk:
-

Milyen hatással van a személyiségemre –
életvezetésemre?

-

Nekem azért tetszett a film, mert…

-

Azért ajánlom Neked is, mert…

www.prugyiskola /tapane/mester.hu
létrehozása
- Először az iskolánkban külön falon követhették
5.

nyomon a program előrehaladását:
program+fotók,
-A Facebook lehetőségét is kihasználtam / a
saját oldalamra folyamatosan feltöltöttem a
mesterprogramom előrehaladását:
- Képes beszámolók a tevékenységekről

szakmai fejlődés
tudásmegosztás

- Elkészült iskolánk honlapján a programom
felülete is SzB tanár Kollégám segítségével.

6.

„Film szem” – A filmek világa:
3 csoportban történt, az 5.7- 8. évfolyamos
tanulók jelentkezése alapján:
5-6. évfolyamon: I. csoport:
1.Kisfilmek példaértékű emberekről
Felismerték és életkoruknak megfelelően meg is
fogalmazták a kisfilmek mondanivalóját: Csak
kitartó szorgalommal – tanulással –következetes
munkával lehet eredményes, „jó” embernek lenni!
3 csoportban történt, az 5-8. évfolyamos tanulók
szerint:
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. regényét
olvasták, de a film még inkább hatása alá vonta a
gyerekeket: ezt meg is fogalmazták:
játékszabályok betartása, hősies tett, bátorság stb.
Kikapcsolódás volt a Csodabogarak c. film.
Csukás István: Berosált a rezesbanda c. film /
2014; rendezte: Mátyássy Áron /
tanulságos történet a fiatalok lázadására.
6. szokás: Teremts szinergiát!
Összefogás a problémájuk megoldásában.
Így neveld a sárkányodat! :
Egy viking társadalomban az a szokás, hogy a
fiatalokat egy sárkányviadal keretében felnőtté
avatják. Az egyik viking fiúnak ez nem igazán jön
be, és a rá kiszabott feladatot sem teljesíti jól. Egy
alkalommal találkozik egy fiatal sárkánnyal,

innováció – fejlesztés

akivel sikerül is összebarátkoznia. A fiatal
vikingnek már az a cél jár a fejében, hogy rávegye
a népét a sárkányok nevelése ügyében.
Jó példának bizonyult az alábbi szokások
kialakításához:
2. szokás:Tudd előre, hová akarsz eljutni!
4. szokás: Gondolkodj nyer – nyerben!
Jól szórakoztak a gyerekek, de véleményüket is
kifejtették.
Nap, széna, eper c. film
Tanulság a gyerekek számára: a konfliktusokat
kezelni kell – fel kell oldani, de nem mindegy,
hogy hogyan ?!
7 H: 4. szokás: Gondolkodj nyer – nyerben!
5. szokás: Előbb érts, aztán értesd meg magad!
Palásthy György: Az égig érő fű / ifjúsági film
A tanulók jól felismerték a 7 szokást lehetőségeit
a

filmben

a

gyerekek

és

a

felnőttek

összefogásában és „nemes” cselekedetükben:
2. szokás: Tudd előre, hová akarsz eljutni!
5. szokás: Előbb érts, aztán értesd meg magad!
6. szokás: Teremts szinergiát!
További megnézett filmek listája:
Erick Kastner: A két Lotti c. ifjúsági regény
alapján készült film / rendezte: Josef von Báky
rendezte.
Palásthy György: Tótágas c. ifjúsági film
Gárdonyi

Géza:

Egri

csillagok

c.

film

megtekintése – feldolgozásának az elősegítése:
Várkonyi Zoltán rendezésében készült legendás
1968-as

magyar film A

helyen

eltér

történetétől.

Gárdonyi

filmváltozat
Géza

számos
közismert

Deák Kristóf: Mindenki c. Oscar díjas
rövidfilm.
7- 8. évfolyamon: II - III. csoport
1.Kisfilmek példaértékű emberekről
-

Ghandi Gimnáziumban jártam

-

Cserdi polgármestere

-

Cigánybúcsú Máriapócson

Sok tanulságot közvetített a tanulók felé, a 7-8.
osztályosok ezt jól észrevették és meg is
fogalmazták. Remélem, a mindennapi életükben
is megjelenik majd: tanulás nélkül nem lehet
előrehaladni, következetes munkával lehet jó
eredményeket elérni – jövőt építeni és soha nem
szabad megfeledkezni más emberek segítéséről.
A bemutatott hátrányos helyzetű emberek élete –
munkája példaértékű mindannyiunk előtt.
2.Szabó Attila: Le a cipővel!
A gyereknevelés nagy felelősség minden felnőtt
embernek!
Nem vonhatunk védőburkot a gyerekek köré!
Életre való gyerekeket kell nevelnünk!
1. szokás: Légy proaktív!
6. szokás: Teremts szinergiát!
3.Karácsony a kastélyban /
amerikai családi film - vígjáték
1. szokás: Légy proaktív!/Döntésedért vállald a
felelősséget!
5. szokás: Tudd előre, hová akarsz eljutni!
7. szokás: Élezd meg a fűrészt!/Fontos az ép test –
lélek, ezért tennünk kell!
„A legendás musztáng” amerikai romantikus
ifjúsági film.
„ Sztár születik „c. film /amerikai romantikus

dráma
„Gyerek a nyeregben”c. ifjúsági film
rendező: Craig Clyde ... A film Paula Hawkins
nagy sikerű regénye alapján készült.
Deák Kristóf: Mindenki c. Oscar díjas
rövidfilm.

7.

„Gyerekek tollából” – írás elkészítése
Mivel a „Film szem” folyamatos tevékenység volt,
ezért a gyerekek munkája is folyamat volt, 2017.
június elején zártuk le.

innováció
tudásmegosztás/publikáció

Korosztályuknak megfelelő filmekből állítom
össze a filmek listáját – elsősorban régi filmekből.
Arra törekedtem, hogy a filmek mondanivalója
mélyen megérintse – elgondolkoztassa a
gyerekeket – pozitív hatással legyen
személyiségfejlődésükre.

8.

”Elolvastam, olvassátok Ti is!”
Szécsi Magda: Doja, a cigánytündér c.
népmondát dolgoztuk fel a 3-4. évfolyamos
csoportokkal – 5 csoportban. Elolvastuk,
elemeztük közösen és filmen is megnéztük. Aztán a
csoportok önállóan dolgoztak a „Digitális
füzetem” feladatsorain.
A népmonda tanulságos részeit észrevették,
véleményüket találóan fogalmazták meg.
A foglakozásokat segítették a cigány népismeretet
tanító kollégáim is.

innováció

Szuhai Péter – Barati Antónia: A világ létra,
amelyiken egyik fel, a másik lemegy!” c.
könyvvel ismerekedtek meg az 5-7-8.. évfolyamos
tanulók
6 csoportban. Elolvastuk, elemeztük a képekkel
gazdagon illusztrált tartalmat: szembesülhettek a
múlt és jelen változásaival – a gyerekek
életmódjával,

emberi

sorsok

alakulásával.

Életvezetésükre leginkább hatással volt, hogy
lehet bármilyen szegény is az ember, rajta múlik,
akar-e tanulni - dolgozni – haladni előre. A
csoportok önállóan dolgoztak a munkafüzet
feladatain, fogalmazták meg gondolataikat a
könyv alapján.
Természetesen folyamatosan megerősítést vártak
Tőlem gondolataik megfogalmazásában.
Ezután

következhetett

szaktanteremben

a

az

informatika

„Digitális

füzetem”

elkészítése.
9.

”Digitális füzetem” az olvasottakról
A csoportok számítógépen is elkészítették a
munkájukat, a rajzokat pedig bemásoltuk a
füzetbe.
A „Roma napon”a kiállítás része volt a gyerekek
munkája is. A mesterprogramom megvalósítási
folyamatának nyomon követéséhez készítettem el
a fali tablót: így a tanulók munkájának
folyamatáról fotók is találhatók – füzetüket is
lapozgathatták a többi tanulók.
A felsős csoportok is elkészítették számítógépen is
a munkájukat, a rajzokat - „Az én jövőképem” –
illusztráció is bekerült a füzetükbe.

innováció

Így állt össze kerek egésszé a gyerekek alkotása.
Mindkét feladat teljesítését közös értékeléssel
zártuk le az iskolai könyvtárban.
- 4 Téma nap: a 7 szokás a nevelő – oktató
10 –
11.

munkát közvetlenül segítőkkel
-„Megismerem – megpróbálom a 7szokást!”
szülőkkel
A programom nyitó összejövetelén 11 felnőtt vett
részt

–

a

foglalkozásokon

pedig

változó

létszámmal dolgoztunk: 4 – 10 fő.
Téma nap - beszélgető kör – a tevékenységek
közben folyamatosan hivatkoztunk a 7 szokás
alkalmazásának a lehetőségére - beépítésére.
Filmeket néztünk meg, amelyek hatással lehettek
életvezetési kompetenciájukra:
Kisfilmek példaértékű emberekről
-

Ghandi Gimnáziumban jártam

-

Cserdi polgármestere

-

Cigánybúcsú Máriapócson

Közös tervezés alapján döntöttünk arról, hogy
napló borítókat szabunk – varrunk – hímezünk: az
alsó tagozat számára ezt el is készítettük és át is
adtuk az osztályoknak a programom első rész
időszakában. A felső tagozat számára is sikerült
megvalósítanunk ezt a munkát, aminek közösen
örülhettünk.
A

kreatív

foglalkozások

szakmai

megvalósításában NnéSzA református lelkész
segített nagy – nagy szorgalommal és kitartó
türelemmel, szakmai hozzáértéssel: Kosárkát
készítettünk – fontunk – festettünk – díszítettünk
újrahasznosított anyagból.
A 7 szokás gyakorlását élhették meg:

innováció – fejlesztés

2. szokás: Tudd előre, hová akarsz eljutni!
5. szokás: Először érts, aztán értesd meg magad!
6. szokás: Teremts szinergiát!

S. szám

12.

Innovációs fejlesztő tevékenységem

4D
kutatás – innovációtudásmegosztás – szakmai
fejlődés

Szakmai fejlődés - folyamatos önképzésem –
kapcsolattartás – szakmai konzultáció a 7H
szakértővel.
Időszakos:
folyamatáról

a

programom

megvalósítási

PowerPoint

bemutatómból

szakmai fejlődés

tájékozódott: visszajelzése e - mailban pozitív volt.
Kapcsolattartásunk folyamatos: e-mailben küld
meghívókat – felhívást 7 szokás gyerek pályázatra
– szakmai véleményt kért a Budaörsi nyílt napról
– műhelymunkáról.
13.

„7 H albumom” megtervezése – folyamatos
feltöltése
A mesterprogramom ezen időszakának / 19 hónap

innováció

a nyugdíjba vonulásom miatt / a dokumentációja
alkotja

az

albumot,

amit

egy

PowerPoint

bemutató is kiegészít.
14.

Szakmai diskurzus – visszajelzések – összegző
értékelés:
Pozitív visszajelzések szóban és írásban:
Pedagógus kollégák - tanulók – felnőttek
Önreflexió - összegző értékelés / 4D
Igyekeztem megvalósítani a mesterprogramom
ezen időszakába megtervezett tevékenységeket.
A betervezettnél több foglalkozásra került sor.
Mindent dokumentálnom kellett, ennek a
rendszerezésén még dolgozom nyugdíjba
vonulásomig:2017.08.05-ig.

szakmai fejlődés

S. szám

Innovációs fejlesztő tevékenységem

Erősségek:
1. A 7 szokás alkalmazása a tanítási órán és azon
kívül – az intézmény életében.
2.A tanulók és felnőttek életvezetési
kompetenciájának fejlődése.
3.Újszerű tevékenységi formák lehetősége a
tanórán kívül.
4.Programom megvalósítási folyamatába
bekapcsolódtak és segítették:
A Kollégák: Fné Sz E, Sz B, G G/míg nálunk
dolgozott, B E I, S V, Sz L, H Zs
Egyház: Nné Sz A
Roma – Cigány Nemzetiségi Helyi Képviselet:
HZs, ROné
Felnőttek: KSz, GS, R Oné, BM, R É, RS, L A,
DFné, T A, Cs A, SÉ
5.
Tudásmegosztás:
Kollégák
szakmai
munkájának segítése – megerősítése /portfólió
készítés Gyakornok + Ped. II. + mester –
mentorálás, vezetői munka szakmai támogatása,
egyetemi hallgatók szakmai ismereteinek bővítése
– mentorálás…
Fejlesztendő terület:
1.A tanórán kívüli foglalkozások időpontjának
meghatározása
2.A mesterprogram megjelenítése az
intézményünk honlapján.
3.A programom publikációja tágabb
környezetben.
4. Anyagszükséglet biztosítása a programokhoz.

4D / kutatás – innovációtudásmegosztás – szakmai
fejlődés

Prügy, 2017. június 30.

Tapa Józsefné tanító / közoktatás - vezető
innovatív profilú mesterpedagógus

Felhasznált források a mesterprogramom megvalósítási folyamatában:
1. Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola


Pedagógiai Programja



2015 – 2016. éves munkaterve



2016 - 2017. éves munkaterve

2. Franklin Covey: A bennem rejlő vezető / Tanári kézikönyv 3., 5. szint
Education Solutions / Non Profit Nyomda Budapest 2013
3. Franklin Covey: A bennem rejlő vezető munkafüzet gyerekeknek 3.,5. szint
Education Solutions / Non Profit Nyomda Budapest 2013
4. Franklin Covey:A 7 szokás a családunkban / Ötletek a szülők számára a 7
szokás otthoni alkalmazására Harmat Kiadó Budapest 2014
5. Internet:


www.franklincovey.hu/a-bennem-rejlo-vezeto



www.TheLearerinMe.org



Ifjúsági filmek / „Filmszem” – A filmek világa foglalkozáshoz



Kreatív alkotások / Téma naphoz

Nyilatkozat
A fotók a programomban a résztvevők hozzájárulásával készültek.

