ELJÁRÁSREND A 3 HETET MEGHALADÓ PROJEKTEK MEGSZERVEZÉSÉHEZ, LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

AZ ELJÁRÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK CÉLJA:

TEVÉKENYSÉG

Biztosítani azt a tevékenységsort, módszereket, eszközrendszert, melynek alkalmazásával adaptált, vagy
önfejlesztő módon alkotott projektek a tervezési fázistól a sikeres megvalósításig segíti a résztvevőket.
Olyan követelményt támaszt az intézmény dolgozóival szemben, hogy a projekt dokumentum mások
számára is jól követhető, azonos színvonallal megszervezhető szakmai leírást és segédanyagokat adjon
készítők, követők, megvalósítók számára.
MÓDSZER

DOKUMENTUM

ÉRINTETTEK

FELELŐS

IDŐPONT

Iskolavezetés elvárásának megfogalmazása: a tanév minimális projektszámára, érintett
korosztályra, meglévő/új projektek ismételt megvalósítására
Javaslatok gyűjtése a 3 hetet meghaladó projekt témájára

követelmény
állítás
ötletroham

jegyzőkönyv/PN
program
feljegyzés

kibővített iskolavezetés vezető

április

munkaközösségek

vezetőség

május

A projektek témájának és érintett évf. meghatározása
Döntés: önfejlesztő/adaptált/követő projekt megvalósírására kerüljön sor
A tanév során megvalósítandó projektek beépítése az éves munkatervbe és belső
ellenőrzési tervbe

döntés
szavazás

feljegyzés
jegyzőkönyv

munkaközösségek
munkaközösségek

munkaközösség v.
munkaközösség v.

május

éves munkaterv

tantestület

vezető

augusztus

projektterv

A projektbe bevont
kollégák

projektfelelős

szeptember

mukaköri leírás
bevont kollégák
napló, tanulói/projekt
bevont kollégák
portfólió

vezető

szeptember

szakmai vezető

mukaterv szerint
a projket utolsó napja

tervezés

A projektek megtervezése/adaptációjának előkészítése: érintett kollégák/tantárgyak/bevont
tervezés
órák száma, tartalma/ elvárt dokumentum: iskolai sablon szerint

május

Megbízások a projekt megvalósítására: projektvezetők, bevont kollégák

megbízás

A projektek megvalósítása

tevékenységek

A projekt tanulói/szülői értékelése

kérdőív/szavazórendszer

feljegyzés

tanulók, szülők

bevont kollégák

A projekt bemutatása

PR

kiállítás, honlap,
újság, projektmappa

bevont kollégák,
gyerekek, vezetők

a projekt vez.

a pr. alatt és zárását követő
2 hét.

A projekt szakmai értékelése

értékelő
megbszélés

feljegyzés

bevont kollégák,
vezetők

projekt vez.

a pr. alatt és zárását követő
2 hét.

A projektrleírás módosítása, átdolgozása az érétkelés szerint

korrekció

módosított
projektleírás

projekt vez.

a pr. alatt és zárását követő
3 hét

Az adaptált/önfejlesztő módon készített projektmappa dokumentumrendszerének
ellenőrzése

ellenőrzés

könyvtáros

a pr. alatt és zárását követő
3 hét

Archiválás / közzététel / vezetői értékelés
A projekt elérhetővé tétele: iskolai honlap, Jó gyakorlat, iskolai könyvtár

beszámoló
archiválás

feljegyzés
projektmappa

bevont kollégák
könyvtáros,
projektvezető
tantestület/érdeklődők
bevont kolllégák,
vezetők
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vezető
projekt vez.,
vezető

isk. érétkelő fórum
a projektet követő 4. hét

