Marcali HÉTSZÍNVIRÁG Általános Iskola, EGYMI

Értelmileg akadályozott tanulók pedagógusainak munkaközössége
MUNKATERV

2019/2020. tanév

A munkaközösséget azonos szakterületen oktató/nevelő pedagógusok alkotják.
A munkaközösség tagjai:
1. Ángyánné Kesztyüs Andrea (ÉATA 2.)
2. Baán Jánosné – munkaközösség-vezető (ÉATA 2.)
3. Bekk Judit – (KF)
4. Bojtorné Király Márta – (ÉATA 1.)
5. Csordásné Katona Edina – (KF)
6. Gájer Tamás – (ÉATA 2.; KF)(DÖK)
7. Királyné Tóth Anita – (ÉATA 1.)

A munkaközösség célja, feladata:


Az intézmény munkatervében megfogalmazott célok, feladatok megvalósulásának elősegítése.



Oktató/nevelő munka fejlesztése tapasztalatok átadása, egymás munkájának segítése révén.



Kooperatív együttgondolkodás, alkotó team munka megvalósulása – szakmai kommunikáció és az információk hatékony kezelése által.



Folyamatos szakmai fejlődés intézményen belüli és az intézmények közötti tudásmegosztással.



Képzéseken való részvétel ösztönző támogatása az egyéni és intézményi érdekek, célok figyelembe vételével.



A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók helyzetfeltárása, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása.



Együttműködés a DÖK segítő pedagógussal.



Kapcsolattartás az intézményvezetővel, a munkaközösségek vezetőivel.

A foglalkozások tervezett ideje: minden hónap kijelölt csütörtöki napja 15:00– 16:00 óra között.
Helyszíne: Tornaterem elkülönített része

Időpont
Augusztus

Szeptember

Október

November

Téma/Tevékenység

Megjegyzés

Munkaközösség alakuló ülése.
Célok és kiemelt feladatok megfogalmazása, a munkaterv véglegesítése.
Dokumentumok áttekintése, tanmenetek formai egységesítése.
Óralátogatások, hospitálások éves tervezetének megbeszélése, elkészítése.
Alkalmazott tesztek (H.K.I.; PAC) felvétele – Egyéni fejlesztési terv formai és tartalmi
követelményei.
A TÁMOP-3.1.4.C -14 délutáni programjainak (közlekedés, tömegsport) összehangolása,
megvalósításának lehetőségei.
Iskolakert - rendezés feladatai.
Aktualitások.
Kréta – E-napló vezetése.
Ötletbörze: Egyénileg készített képesség-és készségfejlesztő eszközök bemutatása.
Prózamondó verseny megfelelő időpontjának kitűzése.
Teamek együttműködése.
Tehetséggondozás: verseny- és pályázati kiírások áttekintése.
Aktualitások.

Vállalások:
Közösségi tér októberi
díszítésének feladatai KF.

Szakmai műhelymunka – bemutató foglalkozás:

Vállalások:

Differenciálás megvalósulása az eltérő fejlődésmenetű gyermekek csoportjaiban – módszerek,
eszközök.
Pályaorientációs nap előkészületi munkálatainak áttekintése.
Aktualitások.

December

Január

Február

Szocializáció és személyiségfejlesztés az oktatás/nevelés folyamatában – drámapedagógia,
élménypedagógia hatásmechanizmusa.
Szakmai műhelymunka – bemutató az élménypedagógia eszköztárából.
Aktualitások.
Tehetséggondozás - Koncz Dezső tanulmányi versenyre felkészítés szervezési feladatai.
Iskolai szavalóverseny – válogató a „Felfénylő szavak” szavalóversenyre – szervezési
feladatainak előkészítése.
A tanulók félévi értékelésével kapcsolatos kérdések.
Első félévi beszámoló elkészítése.
Aktualitások
Tehetséggondozás – tanulók felkészítése a Keszthelyen megszervezésre kerülő „Felfénylő
szavak” szavalóversenyre. Nevezés, szervezési feladatok áttekintése.
Pénz7 (március 2-6) – szervezési feladatai.
Szakmai műhelymunka:
Koncz Dezső tanulmányi versenyre felkészítés gyakorlata – bemutató foglalkozás.
Aktualitások.

Március

Költészet napi szavalóverseny szervezési feladatainak áttekintése.
Intézmények közötti tudásmegosztás jegyében – kapcsolatfelvétel, látogatás szervezési
feladatai.
Iskolakert fejlesztés – aktuális feladatainak megbeszélése.
Aktualitások.

Április

Szakmai megbeszélés:
Utazó gyógypedagógiai szolgálat feladatkörét ellátó pedagógusok tapasztalatai alapján:
fejlesztési tervek, dokumentáció, a habilitációs-rehabilitációs foglalkozások feltételeinek megléte,
együttműködés a többségi pedagógusokkal témakörben.

Közösségi tér novemberi
díszítésének feladatai –
É/2

Vállalások:
közösségi tér díszítése –
munkaközösség.

Vállalások:
Iskolai szavalóverseny
lebonyolítása.

Vállalások:
Pénz7 - munkaközösség
Megemlékezés a1848/49es forradalom és
szabadságharcról - KF.
„Felfénylő szavak” –
szavalóverseny.
Vállalások:
Húsvét ÉATA 1-2; DÖK.
Költészet napi
szavalóverseny.

Fenntarthatósági témahét (április 20-24.) – iskolai projekt.
Osztálykirándulás – szervezési feladatok megbeszélése.
Aktualitások.

Május

Június

Koncz Dezső országos
tanulmányi verseny É/12.

Gyereknap – kirándulás tervezése, szervezési feladatok megbeszélése.
Nyíltnap szervezési feladatainak áttekintése.
Magatartásproblémák - „Együttműködés a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal” –
tapasztalatok átadása.
Aktualitások
A munkaközösség éves munkájának értékelése.
Éves beszámoló elkészítése.
Aktualitások.

A munkaterv az értelmileg akadályozott tanulók pedagógusainak együttműködésével készült. A munkaközösség éves programjának
összeállításánál figyelembe vettük a tanév kiemelt feladatait.
Marcali, 2019. szeptember 20.

Baán Jánosné
munkaközösség-vezető

