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A MODUL MINT 

LEHETŐSÉG,  A 

SZÜLŐI HÁZZAL 

VALÓ KAPCSOLAT 

ERŐSÍTÉSÉRE

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nevelési-oktatási programok az egész

napos iskolák számára a TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás 

(fejlesztés, koordináció) II. szakasz 3. alprojektjének zárókonferenciája



PP-jövőképünk

Sokszínű programkínálattal, a 

humánerőforrás fejlesztésével 

megfelelünk a szülők és tanulók 

elvárásainak, igazodunk a 21. század 

alapfokú oktatási követelményeihez. 



Küldetésnyilatkozat

Partnereinkkel 

együttműködésben megteremtjük 

azt a sokszínű programkínálatot, 

amelyben intézmény-

együttesünk használói sokféle 

közösséghez tartozhatnak, és 

képesek egyéni értékrendjük 

megőrzésével a közösségi 

normák kialakítására, e normák 

szerinti együttélésre.



Az intézményünkben folyó minőségfejlesztő 

munkával azt kívánjuk elérni, hogy tanulóink, szüleik 

(és minden partnerünk) elégedettek legyenek az itt 

folyó munkával. 

Igyekszünk az intézményt vonzóvá tenni azáltal, 

hogy olyan új, innovatív módszereket, 

tevékenységeket építünk be mindennapi nevelő-

oktató munkánkba, amelyek lehetőséget biztosítanak 

a gyermeki személyiség széleskörű 

kibontakoztatására, a konstruktív életvezetés 

megalapozására.



Természettudományi  vonulat

• Konstruktív életvezetés támogatása.

• Kompetencia alapú oktatás minden évfolyamban.

• Kooperatív műhely működtetése.

• Innovációs tevékenységek.

• Projektmódszer alkalmazása.

• „Jó gyakorlatok” kidolgozása.

• Örökös ÖKOISKOLA cím elnyerése.



PIE-mérés

2005 2006 2007 2009 2011 2012 2014

92% 92% 94% 94% 98% 94% 96%

Az iskola és a család kapcsolata, szülői visszajelzés alapján:



Előzmények

Hagyományos 

rendezvényeink szülői 

részvétellel:

Őszi vigasság

Advent 

Néptánc gála 

Szülőföldünk projekt

Családi nap 

Szülői háttértámogatással:

Témahét

Mikulás délután

Farsang

Iskola hét

Gyermek nap



A modulok érezhető hatásai

Tanár szülő kapcsolatban:  tisztelet és bizalom mélyülése

elfogadó, őszinte érintkezés

újszerű, mélyebb kapcsolat

együttműködés erősödése



A modulok érezhető hatásai

A szülő betekintést nyer és segítséget biztosít:

- tervezésbe, szervezésbe

- a gyerekek komplex látásmódjának fejlesztésébe

- csoportmunka adta lehetőségbe

- együttműködés erősítésébe

- önálló tudásszerzés folyamatába

- kísérletezésbe

- önmegvalósításba

- a gyerekek kreatív megnyilvánulásába

- a kommunikációba



A modulok érezhető hatásai

A szülők támogatják törekvéseinket!

A kilépést a tantermi keretekből.

Az ismeretek és módszerek alkalmazásának

elsajátíttatását.

Az alkalmazóképes tudás hasznosulását.

Az állandóság és a változás egységbe

kerülését.



A módszer továbbadása

Szakmai nap: 

- Belső képzés a tantestület minden tagjának

Városi pedagógiai napok:

- Modulbemutató foglalkozás

- Három intézmény bevonása

Az új módszer alkalmazása:

- A munkaterv része

Nyertes pályázat – bázisiskolai szerep

Információs nap

Mentorálás
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KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

Készítette: Mészárosné Fogarasi Erika

Szandaszőlősi Általános 

Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola, 

Szolnok


