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munkaközösségének munkaterve
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A munkaközösség tagjai:
o Balázs Lívia – osztályfőnök (2-3. osztály), munkaközösség-vezető
o Csobod Boglárka – osztálytanító (2-3. osztály)
o Csöndör Katalin – osztálytanító (5. osztály)
o Fejes Evelin – osztálytanító (4. osztály)
o Gabb Jánosné – osztályfőnök (5. osztály)
o Kovács Andrea – osztályfőnök (7-8. osztály)
o Málovicsné Tóth Alexandra (4. osztály)
o Miseta Veronika – osztálytanító (6. osztály)
o Tolnai Krisztina – osztálytanító (7-8. osztály)
o Veiszné Horváth Erika – osztályfőnök (6. osztály)
A munkaközösség célja, feladata:


Tapasztalatok átadása, egymás munkájának segítése, összehangolása.



Osztályfőnöki feladatokat ellátó pedagógusok és osztályban tanító pedagógusok közös szakmai munkájának tervezése, szervezése,
megvalósítható célok, feladatok kitűzése.



Helyzetfeltárás az egyes évfolyamokon a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók arányát illetően – esetmegbeszélések.



A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása.



Összehangolt, aktív műhelymunka, egymástól tanulás az osztályfőnökök és osztálytanítók között. („Meghívlak egy órámra…”)



Az iskolai dokumentumok használatának alkalmazása a mindennapi gyakorlatban.



A megfogalmazott egységes nevelési elvek megvalósítására való törekvés.



Kapcsolattartás az iskolavezetéssel, az értelmileg akadályozott tanulók tagozatán tanító pedagógusok munkaközösségével.

A foglalkozások tervezett ideje:
Helyszíne: aula
Időpont
Szeptember
Október

November
December
Január
Február
Március
Április
Május
Június

Téma/Tevékenység
Alakuló foglalkozás, a munkaközösség éves tervének összeállítása.
A pedagóguskompetenciák és indikátorok (Hatodik, módosított változat)
Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés – szaktanácsadás aktuális kérdései.
Törzslapok adminisztrálása.
Gyógypedagógiai konferencia?
Iskolai házirend – telefonhasználat, munkaidő,…
Esetmegbeszélések.
Az elektronikus napló – Kréta használatának tapasztalatai, észrevételei
Kommunikációs és érzelmi nevelés előtérbe helyezésének lehetőségei, jó gyakorlatai – tapasztalatcsere
A tanulók félévi értékelésével kapcsolatos kérdések. Félévi eredmények és eredménytelenségek, segítési
lehetőségek, aktuális problémák – esetmegbeszélések.
A féléves munka értékelése.
Intézményi szervezeti klíma teszt – nevelőtestületi légkör vizsgálata
A digitális pedagógiai kompetenciaszintek teljesítését segítő rendszer vizsgálata.
A mérés-értékelési rendszer érvényesülésének vizsgálata meghívott szaktanácsadó bevonásával.
Tanulmányi kirándulások tervezése, szervezése, megvalósításának lehetőségei.
Záró foglalkozás. Az éves munka értékelése.
A tanév eredményei és esetleges eredménytelenségei, ennek okai, jövő évi tervek.

Megjegyzés

A munkaterv az aktualitások figyelembe vételével, az intézményben futó pályázatoknak való megfelelés érdekében változhat.

Marcali, 2019. szeptember 15.
Balázs Lívia
munkaközösség-vezető

