Szakmai munkaközösségi munkaterv
2020/2021-as tanév
Szakiskola

I. Bevezetés

A szakiskolánkban oktató pedagógusok a közös szakmai munkára, annak tervezésére,
szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre.
A szakmai munkaközösség a minőségi szakmai munkának, annak tervezésének, szervezésének,
ellenőrzésének munkacsoportja.
II. A szakmai munkaközösség célja

A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, valamint a munkaközösség
javaslatai alapján összeállított, a 2020/2021-as tanévre elkészített szakiskolai munkaterv szerint
tevékenykedik.
A szakmai munkaközösség kiemelt célja:


az OKJ-s szakmákban elsajátítandó szakmai ismeretek bővítése,



új ismeretek, módszerek elsajátítása, elsajátíttatása



a kompetencia- alapú oktatás kiterjesztése,



az iskolai nevelő és oktató munka fejlesztése belső képzések, hospitálások,
óralátogatások által

A tanévben fontossá válik, hogy a tanárok és a szakoktatók új szakdidaktikai és módszertani
ismeretekre tegyenek szert. Szükségessé válik, hogy előtérbe kerüljön a gyakorlatorientált
képzés, hiszen a tanulóink a munkaerőpiacon a megszerzett gyakorlati tudás függvényében
tudnak elhelyezkedni.

III. A szakmai munkaközösség feladatai


a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység összehangolása



az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése



a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése mentorálással



összehangolt szakmai munka a többi intézményegység nevelőivel



az egyes szakmákhoz kapcsolódó új Központi Programok, SZVK-k áttanulmányozása
/www.nive.hu/



helyi tantervek felülvizsgálata



egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamos
ellenőrzése, mérése, értékelése



szakmai, módszer és társas kompetenciák fejlesztése



részvétel szakmai továbbképzéseken



tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása



segítségnyújtás a munkaközösség tevékenységéről készülő értékelések elkészítéséhez



segítségnyújtás az éves munkaterv elkészítéséhez



a szakiskolában használható tankönyvek kiválasztása



tanulók felkészítése az intézményi versenyekre



tehetséges tanulók felkészítése a szakmai tanulmányi versenyekre



szakmai gyakorlati vizsgák tételsorainak, értékelő lapjainak összeállítása



tanulók felkészítése a szakmai vizsgákra, tételek kidolgozása



részvétel a szakmai vizsgák lebonyolításában

IV. A szakmai munkaközösség tagjai


Fodor Angelika



Füstös Zoltán



Komlósi Zoltán



Kubatov Krisztián

V. A 2020/2021-as tanév kiemelt feladatai:


A tanulók képességeinek fejlesztése a digitális oktatásban való tevékenységek
alkalmazásában



Hatékony tanítási órák, a megtanítás érdekében a tevékenykedtetés maximális kihasználása



A tanulók képességeinek figyelembe vétele a követelmények meghatározásakor.



Készségek, képességek fejlesztése



Kulcskompetenciák fejlesztése



Tapasztalati úton történő ismeretszerzés



Képességfejlesztő foglalkozások



A fogalom kialakításához a meglévő szemléltető eszközök felhasználása



Differenciált képességfejlesztés



Projektoktatás, kooperatív tanulás, differenciált óraszervezés



A szóbeli számonkérés előtérbe helyezése az írásbeliséggel szemben



Mulasztások csökkentése



A hiányzások miatt kimaradt anyagrészek pótlása



Az újonnan érkező tanulók diagnosztizálása, megfelelő felzárkóztatása, segítése



A Szakma Kiváló Tanulója Versenyre történő felkészítés



A szakmai vizsgára történő felkészítés



Kapcsolattartás más nevelési színterekkel



Innovatív tevékenység- pályázatok írása, sikeres pályázatok kivitelezése

Szakiskolai éves munkaterv
2020/2021-as tanév
Esemény
Tantárgyfelosztás pontosítása
Órarend készítése

SZEPTEMBER
Időpont
2020. augusztus 24-25
2020. augusztus

Munkaterv készítése
Tanműhelyek, tantervek
előkészítése
Tanévnyitó egységértekezlet
Tanévnyitó ünnepség 2020/2021

2020. augusztus 27-28
2020. augusztus 2431.
2020. augusztus 26
2020. szeptember 01.

Tanulói névsor egyeztetése,
2020. szeptember 01.
tájékozódás az esetleges
hiányzókról
Az új tanulók szakértői javaslatainak 2020. szeptember 11.
beszerzése
Tankönyvek kiosztása, tanulói
átvétel igazolásával
ÖKO-program
Kerékpáros ügyességi verseny
Szülői értekezlet

Esemény
Nyelvi játékok
Jelentkezés Országos Szépíró
Versenyre
Megemlékezés az aradi
vértanúkról
Megemlékezés az október 23-i
nemzeti ünnepről

Esemény
Egészségnevelési délután
„Okoskodó” vetélkedő
matematikából
Országos Szépíró Verseny iskolai
forduló
Pályaválasztási kiállítás

Egység
Gáll Bettina
Hajbel Mónika, Komlósi
Zoltán, Kiss Erika, Szakonyné
Molnár Gabriella
Fodor Angelika ,Gáll Bettina
Pedagógusok, Szakoktatók
Gáll Bettina

Gáll Bettina
Osztályfőnökök

2020. augusztus 31.

Osztályfőnökök

2020. szeptember

Sárosi Csilla, Füstös Zoltán

2020.szeptember

online

OKTÓBER
Időpont

Egység
Bartus Éva, Szedő Barbara

2020. október 01november 08.
2020. október 05.

Bartus Éva,

2020. október 22.

Iskolai szintű

November
Időpont
2020. november
2020. november

2020. november 18november 30.
2020. november

Iskolai szintű

Egység
Dankó Miklós
Hajbel Mónika, Bernáth
Mihály, Szakonyné Molnár
Gabriella.
Bartus Éva,

„Nyitott napok” bemutatjuk
intézményünket a továbbtanulni
vágyó fiataloknak és szüleiknek
Tarisznyák és szalagok
megrendelése és pénz beszedése

Esemény
Adventi vásár megnyitó
Karácsonyi ünnepség- iskolai
szintű + felnőttek ünnepsége

Esemény
8. osztályos szülői értekezlet
Osztályozó értekezlet
Félévi egységértekezlet

Esemény
Szülői értekezlet
Végzős tanulóink
fényképezkedése, közös meghívó
tervezése
Szalagtűző ünnepség
Szakmára való jelentkezés
Vizsgára való jelentkezés
Megemlékezés a kommunista és
egyéb diktatúrák áldozatairól
osztályfőnöki órán
Farsangi kvíz

Esemény
Tankönyvigénylés
PÉNZ7
Március 15-i iskolai ünnepség
Ideiglenes felvételi jegyzék
elkészítése

Esemény

2020. november
Gáll Bettina
2020. november

9.évfolyam osztályfőnökei

December
Időpont
2020. december
2020. december 18.

Egység
Iskolai szintű

Január
Időpont
2021. január 03.-11.
2021. január 25.
2021. január 27február 1.

Iskolai szintű

Egység
Gáll Bettina
Gáll Bettina
Gáll Bettina

Február
Időpont
2021. február 01- 08.
2021. február második
hete

Egység
online
9.évfolyam osztályfőnökei

2021. február

9.évfolyam osztályfőnökei

2021. február
2021. február
2021. február 19-22

Gáll Bettina
Gáll Bettina
Osztályfőnökök

2021.február 3-4.hete

Rózsás Lívia, Nagy Judit

Március
Időpont
2021. március eleje
2021.március első
hete
2021. március 13.
2021. március

Április
Időpont

Egység
Speciális szakiskola
Gáll Bettina
Iskolai szintű (Szakiskola)
Gáll Bettina,

Egység

Végleges felvételi rangsor
megküldése a Felvételi
Központnak
Vizsgarend elkészítése
Megemlékezés a holokauszt
áldozataira
A Föld Napja- ÖKO program

Esemény
Osztályozó értekezlet - végzős
tanulók
Végzős tanulóink ballagása
Összefüggő nyári szakmai
gyakorlat szervezése
Végzős tanulóink vizsgái

Esemény
Megemlékezés a Nemzeti
Összetartozás napjáról
Osztályozó értekezlet - végzős
tanulók
Osztályozó értekezlet
Tanévzáró ünnepség, utolsó
tanítási nap
Nyári szakmai gyakorlat végzése
ütemterv szerint
A szakiskolai egység éves
munkájának értékelése
A 2021/2022-es tanév előkészítése

2021. április

Gáll Bettina,

2021. április
2021. április 12-16.

Gáll Bettina,
Osztályfőnökök

2021. április

Testnevelő tanárok

Május
Időpont
2021. április 29

Egység
Gáll Bettina

2021. április 30.

9.évfolyam osztályfőnökei

2021. május

Komlósi Zoltán

2021. május – június
hó

Gáll Bettina

Június
Időpont
2021. június 04.

Egység
Osztályfőnökök

2021. május

Gáll Bettina

2021. június
2021. június 15.

Gáll Bettina

2021. június 16-tól
2021. június

Gáll Bettina

2021. június

Gáll Bettina,

A programokra, rendezvényekre minden részletre kiterjedő forgatókönyv készítése kötelező!
A főszervező beszéli meg a program forgatókönyvét, keresi meg a szervezésben,
lebonyolításban közreműködőket. Ők közösen felelősek a sikeres megvalósításért. Értékelés a
szakiskolai egységértekezleten történik.
Feladataink megvalósításához nélkülözhetetlen a többi intézményegységgel való további jó
kapcsolattartás, együttműködés.
Folyamatos munkatervi feladat a szakiskolai nevelőtestület számára a más intézmények által
szervezett szakmai bemutatókon, konferenciákon való aktív részvétel, mely szakmai munkánk
színvonalának emeléséhez járul hozzá. A pedagógusok továbbképzési lehetőségeit
folyamatosan figyelemmel kísérjük, azokon és más tájékoztató megbeszéléseken lehetőség
szerint részt veszünk.
Baja, 2020. szeptember 01.

