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Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben elnyert
pályázat megvalósítása során a kedvezményezett a szerződés megkötésétől hathavonta köteles
előrehaladási jelentést benyújtani az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága részére.
2010. január 25-i zárással benyújtottuk az első PEJ jelentést.
A projekt indításakor nyitó napi konferenciát tartottunk, partnereink bevonásával.
2010.szeptember 1-től bevezettük:
¾ az óvodai nagycsoportban a kompetencialapú programcsomagot,
¾ a szövegértés-szövegalkotás kompetencialapú programcsomagot 1. és 5.
osztályban,
¾ matematika kompetencialapú programcsomagot 2. és 5. osztályban
¾ szövegértés-szövegalkotás
B
programcsomagot
természettudományos
kulcskompetencia területen 6. osztályban.
A sikeres szakmai munka megvalósulását folyamat tanácsadó és módszertani mentorok
segítik. Pedagógusaink 150 órás továbbképzéseken vettek részt, melyek a szakmai innováció
megvalósulását segíti elő.
Képzések:
¾ VÁLTOZÁSMENEDZSMENT PROJEKTMENEDZSMENT
¾ ÚJ OKTATÁSSZERVEZÉSI MÓDOK AZ INTÉZMÉNYBEN
¾ SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS 1. OSZTÁLY
¾ SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS 5. OSZTÁLY
¾ MATEMATIKA 2. OSZTÁLY
¾ MATEMATIKA 5. OSZTÁLY
¾ TERMÉSZETISMERET – SZÖVEGÉRTÉS
¾ ÚJ TANULÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA TANÓRAI
DIFFERENCIÁLÁS HETEROGÉN CSOPORTBAN
¾ TANULÁS TANULÁSA
¾ IKT OKTATÁSBAN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSA
¾ SNI EGYÜTTNEVELÉSI TRÉNING
¾ IPR TANTESTÜLETI KÉPZÉS: MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK ÉS
INTERKULTURÁLIS NEVELÉS

A Hunyadi János Általános Iskola feladat ellátási helyen megvalósult a pályázatban vállalt
három hetet meghaladó projekt. Benedek Elekre a nagy meseíróra és mesegyűjtőre
emlékeztünk. A projekt címe: „Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack”
Megvalósult magyar nyelv és irodalomból a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli
oktatása. Bevezetésre került a tantárgytömbösített oktatás. Folyik a moduláris oktatás. A
pályázatban vállalt eszközbeszerzések megtörténtek. A pedagógusok az interaktív
tananyagtartalmak közvetítéséhez 5 db laptopot kaptak. A tanórai munkát segítő feladatlapok
másolásához, nyomtatásához fénymásolót vehettünk.
Megvalósításra vár a témahét megszervezése, múzeumpedagógiai program megtartása, erdei
iskola, jó gyakorlat átvétele és a helyi innováció elkészítése.
Az óvodai feladat ellátási helyen a továbbképzések befejeződtek. A vállalt három hetet
meghaladó projekt és témahét kidolgozása folyamatban van. „A jó gyakorlat átvételének „
kiválasztása megtörtént. A gyakorlati megvalósítás szervezés alatt áll. Megvalósításra vár
még egy múzeumpedagógiai program és színházlátogatás.
Bõvebb információ a www.altisk-bata.sulinet.hu honlapon a "Pályázat" / TÁMOP 3.1.4
menüpontban található.

