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Meghívó
általános és középiskolai pedagógusok számára

az INTÉZKEDÉSI TERV KÉSZÍTÉSE
című SZAKMAI MŰHELYNAPRA
Időpont: 2019. április 3. szerda, 1000 –1430 óra
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
A rendezvény programja:






Az Intézkedési terv általános elemei
Az Intézkedési terv alapjai: OKM, önértékelés, tanfelügyelet, egyéb intézményi célok
Törvényi háttér
Intézkedési terv minta megismerése, közös gondolkodás az egyes elemekről
Intézkedési terv részeinek kidolgozása

A műhelynap célja, hogy előadás és gyakorlatorientált műhelymunka keretében megismertessük az
érdeklődő pedagógusokat az intézkedési terv műfajával, tartalmi és formai jellemzőivel, sablont adjunk
intézkedési terv készítéséhez, és a résztvevők gyakorlatot szerezhessenek az intézkedési terv egyes
részeinek kidolgozásában.
Célunk az intézményvezetés támogatása az intézményi mérések (kompetenciamérés, önértékelés, tanfelügyelet stb.) eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában. A nevelőtestületben
az intézkedési terv készítésével megbízott pedagógusok munkáját is segíthetik, ha delegálják őket a
képzésre.
A műhelynapra tervezett kis csoportlétszám (2-10 fő) lehetővé teszi saját kérdések feltevését, problémák
felvetését és közös megoldáskeresést, a szakmai konzultációba való aktív bevonódást.
Eszközigény: A műhelynapon elektronikus anyagokat osztunk meg a résztvevőkkel, kérjük, hozzon
pendrive-ot.

A szakmai napot vezetik:
A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói

A szakmai nap felelőse:
B Á L I N T E R Z S É B E T - pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület
A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25%-a legalább 5 órás, nem akkreditált
képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani.

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, a Deák tértől, ill. az
Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A
jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti vagy további
útvonalajánlatok részletesen olvashatók.

