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A megvalósulás 

eredményeképpen 

elkészült dokumentum

Az intézkedéssel 

érintett kompetencia-

területek

1 csij_it_2019_2024 Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos 

és módszertani tudást tükröz.

A halmozottan hátrányos helyzetű, értelmileg akadályozott tanulók 

oktatásához-neveléséhez kapcsolódó szakirodalom művészetoktatás 

területén is használható javaslatainak megismerése, összegyűjtése. 

Fejlesztő pedagógia főbb elveinek megismerése. Az " 

Ismeretek a fogyatékos, az akadályozott személyek 

segítésére felkészítő képzésések hallgatóinak" című 

kiadvány feldolgozása http://fszk.hu/wp-

content/uploads/2018/09/029_2-10_Ismeretek-a-

fogyatekos-akadalyozott-szemelyek-NYOMDAI.pdf

2019. 07.01. 2020. 07.31. A HHH-s tanulók speciális 

képességeinek 

megismerése.

Jegyzetek. 1.1.1.1.1., 1.1.1.1.3., 

1.2.1.2.4., 2.2.2.2.4.

1 csij_it_2019_2024 Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos 

és módszertani tudást tükröz.

A halmozottan hátránnyos helyzetű, értelmileg akadályozott tanulók 

oktatásához-neveléséhez kapcsolódó szakirodalom művészetoktatás 

területén is használható javaslatainak beépítése a tanmenetbe, az 

órai munkába

Az érintett tanmenetek átdolgozása 2020. 08.01. 2021. 09.01. Minden érintett 

tanmenet tartalmazza a 

speciális módszereket, 

javaslatokat.

Átdolgozott tanmenetek. 2.4.2.4.8., 2.4.2.4.9.,

2 csij_it_2019_2024 A tervezés során hogyan érvényesíti az alapfokú 

művészetoktatás követelményei, tantervi 

programja által megfogalmazott elvárásoknak a 

pedagógiai programban rögzített nevelési céljait; 

hogyan határoz meg pedagógiai célokat, 

fejleszthető kompetenciákat.

Értékelés módszertár, eszköztár  összeállítása. Szakirodalom tanulmányozása, saját módszerek 

felülvizsgálata, módosítása, kipróbálása. 

2020.  09.01. 2021. 07.30. Kipróbált és bevált ötletek 

közzététele a kollégák 

felé.

Eszköztár ötlettár 2.2.2.2.3., 2.4.2.4.9.6

2 csij_it_2019_2024 A tervezés során hogyan érvényesíti az alapfokú 

művészetoktatás követelményei, tantervi 

programja által megfogalmazott elvárásoknak a 

pedagógiai programban rögzített nevelési 

céljait;hogyan határozza meg a nevelési célokat, 

fejlesztő kompetenciákat

Értékelési módszertár beépítése a tanmenetbe. Az érintett tanmenetek átdolgozása 2021.08.01. 2021. 09.01. Minden érintett 

tanmenet tartalmazza a 

speciális módszereket, 

javaslatokat.

Átdolgozott tanmenetek. 2.4.2.4.8., 2.4.2.4.9.6

3 csij_it_2019_2024 Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és 

megfelelő tanulási eszközöket biztosít.

  Webes felületet létrehozása , amelyen megtalálhatók az egyes 

feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok.

A webes felület feltöltése, működtetése. 2021. 09.01. 2024. 08.31. Működő webes felület Feltöltött, az önálló 

tanulást segítő jegyzetek, 

dokumentumok
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