Pedagógiai fejlesztések, alternatív pedagógiák alkalmazása a szakmai kompetenciák fejlesztése érdekében.

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KÖZOKTATÁSI ALKURATÓRIUMA ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSHOZ kapcsolódó pályázat

„Pedagógiai fejlesztések, alternatív pedagógiák alkalmazása a
szakmai kompetenciák fejlesztése érdekében”

Projekt témája, célkitűzései, tervezett tevékenységei
Általános iskolák és szakképzőintézmény együttműködése Dalton terv alapján a
pedagógusok új típusú szakmai kompetenciáinak kialakítása érdekében.

Együttműködő partnerei:
Jedlik Ányos Gépipari Szakközépiskola, Győr,
Hungaro-Dalton Egyesület, Győr
Győr Megyei Jogú Város Oktatási Bizottsága
Váci Mihály Általános Iskola, Győr
Móricz Zsigmond Általános Iskola, Győr

Célkitűzései:
A pedagógusok attitűdváltásának elősegítése, új típusú szakmai kompetenciák kialakítása a
tanítás folyamatában, ami a tanulók önálló tanulási képességének fejlesztésében jelenik
meg. Továbbá az általános iskolai korosztály pályaválasztásának megalapozását segítő
kompetenciafejlesztés megvalósítása intézményi együttműködés keretében. Kiemelkedő
célja a programnak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érettségit adó középiskolai
továbbtanulásának támogatása, segítése.

Tervezett tevékenységei:
Dalton alapú kompetenciafejlesztés megismerése a Váci Mihály Általános Iskolában
A középiskolában közismereti tárgyat tanító pedagógusok részére, Dalton-képzés.
Műhelymunka humán és reál szakos kollégáknak a Dalton-terv alkalmazása címmel
Közismereti tárgyak oktatatása középiskolában a Dalton terv alapján
A tanítás folyamatának mentorálása
Disszemináció: a szakoktatásban érintett pedagógusok számára
Informatkai képzés biztosítása a pedagógusoknak az IKT technológia eredményes
használatára.
Általános iskolások továbbtanulását segítő pályaorientációs tevékenység személyes és
virtuális formában a középiskolában.
Konferencia az együttműködés tapasztalatairól – szakmai beszámolóként összegző
tanulmány készítése, melyet az OKA megjelentet.
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Projekt munkamódszerei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tervezésés megvalósítás: az együttműködő partnerek team-munkája
Monitoring: Dalton egyesület képviselői
Hospitálás a Dalton tervvel dolgozó iskolában
Pedagógus továbbképzés
Szakmai műhelymunka
Tanítási folyamat mentorálása
Tantervek, tanmenetek átdolgozása- dokumnetumkészítés
Disszemináció: bemutató órák
Intézménylátogatás általános iskolásoknak,
Konferencia
Dokumentumkészítés

Projekt hatása
A szakközépiskola diákjai körében az élethosszig tartó tanulást megalapozó kompetenciák
alakulnak ki az önálló tanulás képességének tudatos fejlesztése által. Továbbá nő a tanulók
motivációja az egyénre szabott tanulási feltételek kialkításával és állandó ellenőrzéséval.
Az általános iskolai tanulók körében a pályaválasztás sokkal tudatosabb lesz. Az érdeklődő
tanulók megismerek azokat a lehetőségeket, amelyeket a város azon középiskolája kínál
számukra, amely az AUDI Hungaria Motor Kft-vel kötött megállapodás alapján a vállalat
számára képzi a szakembereket. Elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
sikeres pályaválasztását kívánjuk elérni azáltal, hogy élményszerű ismeretek szereznek
erről a továbbtanulási lehetőségről.
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