HORNYÁKNÉ GÁL ANDREA FEJLESZTÉSI TERVE 2018-2023
Garabonciás Művészeti Iskola

Sorrend

Project kód

Cél

HA-IT-2018-2023-1 Ismerni a szakterületem, tantárgyam
1

szempontjából fontos információforrásokat,
azok felhasználási lehetőségeit.
HA-IT-2018-2023-1 Értékelési módszerek megtervezése

Projektek

Intézkedések

Szakmai önfejlesztés, továbbképzések,
Kutatómunkával felmérni,felkeresni a lehetséges
munkaközösségi megbeszélések, tapasztalatcsere információkat, azokat beépíteni az óra menetébe

Felelős

Sikerkritérium

2018.09.01. 2019.06.15. Kutatómunka

Az
A megvalósulás
intézkedéssel
eredményeképpen
érintett
elkészült
kompetenciate
dokumentum
rületek
Óratervezet, éves
tervezés

1.2.5.

A megismert módszertani tudás tudatos alkalmazása,
Hornyákné Gál Andrea
változatosabb, hatékonyabb, előremutató alkalmazása; A
"Módszertani segédlet" tanulmány tanácsainak,
javaslatainak beépítése a tervezésbe.

2018.09.01. 2019.06.15. Tudatos tervezés, a Óratervezet, éves
tanult módszerek
tervezés
gyakorlati
alkalmazása

2.2.5.

Módszertani kutató munka, új eszközök alkalmazása.

Hornyákné Gál Andrea

2018.09.01 2020.06.15. Intézményünk
"Módszertani
segédlet" című
írásának
tanulmányozása,
alkalmazása során
hatékonyabb
munka.

Pedagógiai-pszichológiai módszerek bővítése.

Szakmai konzultáció, tapasztalatcsere a kollégákkal, az
önálló tanulásról, a véleménykifejtés szabadságának
fejlesztéséről tanulmányok megismerése, alkalmazása a
tanítás során.

Hornyákné Gál Andrea

2018.09.01. 2020.06.15. A tanult módszerek Reflexió
gyakorlati
alkalmazásának
megtervezése.

3.5.12.

Tantárgyköziség alkalmazása

A tantárgyköziség lehetőségeinek feltérképezése, etika,
magyar irodalom, történelem, környezetismeret
tantárgyak tanmenetinek, követelményeinek a
megismerése, a gyerekek elé támasztott elvárások
megismertetése a tanulókkal és az elvárások betartatása
etikai szempontból

Hornyákné Gál Andrea

2018.09.01. 2021.06.15. Összehangolt
óratervezés

4.2.6.

Módszertani tudás bővítése, tervezés

Hornyákné Gál Andrea

Kezdés
Befejezés
időopontja időpontja

1
HA-IT-2018-2023-1 A művészetpedagógia sajátos eszközeiben rejlő Módszertani tudás, a művészetpedagógiai

lehetőségeket jobban felhasználni a tanulási
stratégiák elsajátítására, gyakorlására.

1
2 HA-IT-2018-2023-2 Támogatni a gyermekek önálló gondolkodását,

ismeret bővítése, erre építve tervezés.

elismerni és a tanítás-tanulási folyamat részévé
tenni ötleteiket.

2 HA-IT-2018-2023-2 Megismertetni a gyermekekkel az egyetemes

emberi és nemzeti értékeket és azok
tiszteletére nevelni őket

2 HA-IT-2018-2023-2 Ösztönözni a tanulók véleménycseréjét,

kommunikációs készségük, érvelési kultúrájuk
fejlesztésével

3 HA-IT-2018-2023-3 Az intézményi pedagógiai ellenőrzési és

az álláspontomat, de törekedni a kölcsönös
együttműködésre
3 HA-IT-2018-2023-3 Részt venni szakmai kooperációkban,
problémafelvetésekkel, javaslatokkal
kezdeményező szerepet vállalni

Óratervezet

Csoportos órák integrálása a tanórák folyamatába Az egyéni órák között beiktatni olyan órákat, amikor több Hornyákné Gál Andrea
növendék is jelen van, így egymástól is tanulhatnak,
tapasztalatot cserélhetnek

2018.09.01. 2021.06.15. Tervezés, erősebb Éves munkaterv,
5.2.2.
közösség,
közösségfejlesztési
hatékonyabb munka terv

Szülői értekezlet, fogadóóra

A célok és elvárások megismertetése a gyerekekkel és a
szülőkkel

Hornyákné Gál Andrea

2018.09.01. 2022.06.15. Tervezés, elvárás,
Éves munkaterv,
hatékonyabb munka jegyzőkönyv

6.1.6.

Az intézményben történő nevelőtestületi ülésen
nagyobb aktivitás.

Aktívabb részvétel, a szakmai megbeszéléseken,
szabadabb véleménykinyilvánítás

Hornyákné Gál Andrea

7.3.5., 8.3.5

Az intézményben történő nevelőtestületi ülésen
nagyobb aktivitás.

Aktívabb részvétel, a szakmai megbeszéléseken,
szabadabb véleménykinyilvánítás

Hornyákné Gál Andrea

2018.09.01. 2023.06.15. Aktív részvétel az
Jegyzőkönyv,
intézmény életében. intézményi
dokumentumok.
2018.09.01. 2023.06.15. Aktív részvétel az
Jegyzőkönyv,
intézmény életében. intézményi
dokumentumok.

értékelési rendszer és módszerek
szempontjainak megismertetése a tanulókkal és
a szülőkkel, a nevelési-oktatási folyamat elején
3 HA-IT-2018-2023-3 Szakmai megbeszéléseken kifejteni, képviselni

3.3.7.
A "Módszertani
segédlet" című írás
tanácsainak
beépítése a
tanmenetbe, éves
tervezésbe.

Miskolc, 2018.07.10.

Hornyákné Gál Andrea

8.3.5., 7.3.5.

