Hungaro-Dalton
Pedagógiai Innovációs Egyesület

Szakmai beszámoló a Hungaro-Dalton egyesület 2010. évben
végzett tevékenységeiről
2010. február 8. 11.15 - 14.30 - közOKA-XXI. „Szakképző intézmény és álta-lános
iskolák együttműködése Dalton-terv alapján, a pedagógusok új típusú szakmai
kompetenciáinak kialakítása érdekében” című pályázat folyamatos megvalósításaNyílt szakmai nap a Váci Mihály Általános Iskolában (Meghívó)
2010. áprilistól - Tele van a kosarunk … Dalton-pedagógiai „Jó gyakorlattal”
Nemcsak a legszerencsésebb, hanem a legsikeresebb tanítási módszer is, ha a fentről
jövő reformtörekvések a kliensek, azaz a tanulók igényeinek megfelel, tetszik nekik,
ha szeretik a megújuló pedagógiai módszerekkel szervezett tanórákat.
A Hungaro - Dalton Egyesület, úgy gondolta, hogy érdemes kihasználni azt a lehetőséget, hogy eddigi produktumait a hálózati tanulás érdekében felkínálja a megújulásra vágyó iskoláknak, megkönnyítve ezzel munkájukat. Az Educatio szolgál-tatói
kosarában a következő pedagógiai gyakorlatból választhatnak az érdeklődő iskolák.
Kapcsolódó cikk: Tele van a kosarunk ... Dalton-pedagógiai „Jó gyakorlattal”
"Klasszikus Hungaro-Dalton": A gyerekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó
komplex kompetenciafejlesztés Dalton-tervvel című ajánlat választása esetén
olvasás, matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, (angol, német) és
történelem órákat láthatnak az érdeklődő kollégák alsó és felső tagozaton leendő
referencia iskolánkban, a győrszentiváni Váci Mihály Általános Iskolában.
A Dalton-pedagógia továbbfejlesztett, specializálódott programjai a Váciban:










"Nem félünk a matektól": Matematika Dalton – pedagógiával
"Tanulási tempó párbaj/párban." A tanulási képességek fejlesztése Daltonpedagógia segítségével
Kalandtúra Dalton-pedagógiával olvasás órán
Szövegértés fejlesztése öt lépcsős olvasástechnikával, Dalton-pedagógia
segítségével
Peer-mediáció, konfliktuskezelés felnőtt nélkül
Matematika tanítás összevont osztályban Dalton-pedagógiával (Osli Általános
Iskola)
Német nyelv tanítása a Dalton-pedagógia eszközeivel (Abda Zrínyi Ilona
Általános Iskola)
„Klasszikus Hungaro-Dalton”: fejlesztés és tehetséggondozás egyazon tanórán
(Somogyi József Általános Iskola)
A gyerekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó komplex
kompetenciafejlesztés Dalton-tervvel (GUT ált. Isk., Óvoda és Bölcsőde
Görbeháza)



Tantárgyi koncentráció Daltonnal (magyar, történelem, rajz, informatika
órákon)

A fent említett Jó gyakorlatok a Szolgáltatói kosár http://kosar.educatio.hu
honlapon érhetők el e-mail címmel történő bejelentkezés után.
Keresés folyamata: Intézményi innováció / Jó gyakorlatok / Jó gyakorlatok listája /
Keresés kifejezésre: Dalton, kattintás a Keresés gombra.
2010. május 7. 10.30 – 13.30 - Nagypeterd-Rózsafa Általános Iskola
tantestületének látogatása a Váci Mihály általános iskolában.
A diák egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó komplex kompetenciafejlesztés
(Meghívó)
2010. május 3. 11.30 - 14.30 - „A gyerekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó
komplex kompetenciafejlesztés Dalton-tervvel”
Nyílt szakmai nap [Interkulturális Dalton-nap, szigetközi-csallóközi pedagógusok
találkozója] (Meghívó)
Helyszín: Váci Mihály Általános Iskola Győr, Váci M. u.1-3.
2010. november 4. 14 óra - „Az erőszak pszichológiája és kezelése tantermi
környezetben” - Dr. Bagdy Emőke
Előadás Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Dísztermében:Győr, Árpád út 32.
(Meghívó)
Kapcsolódó cikk: A tanórai agresszió kialakulásának megelőzése Dalton-tervvel
Peer-mediáció – a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben
˝Szabadság, felelősség, együttműködés az oktatásban˝ :: Kisalföld
2010. december 14. - ELTE Bárczi Gusztáv Kar Pszichopedagógia Tanszék
felkérésére tréning a szociálpedagógia tárgy keretében az érdeklődő
hallgatóknak.
2010. december 2-3. Előadás „A jövő iskolája, a közoktatás-fejlesztési
szolgáltatásokat nyújtó referencia-intézmények minősítési rendszerének
bemutatása”című konferencia , a Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs
Központ szervezésében amely a TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001, „Hálózatos
együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban” című pályázat
keretében kerül megrendezésre.
2010. december 8. 14.30 - „Hatásos módszerek alkalmazása a reformpedagógiák,
saját fejlesztésű alternatív program szerint működő Intézményekben” - című
hospitálás, a Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ szervezésében
amely a TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001, „Hálózatos együttműködés a minőségi
közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban” című pályázat keretében kerül
megrendezésre.

