ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2016
A résztvevő adatai
Név

Szabó Gábor

Beosztás

igazgatóhelyettes

A mobilitás adatai
Mobilitás típusa
(nem helyes törlendő)

● szakmai látogatás (job shadowing)

Továbbképzés címe
(amennyiben releváns)

–

Fogadó intézmény neve

Rückert Gymnasium Berlin

Fogadó intézmény típusa
(nem helyes törlendő)

● oktatási intézmény

Fogadó ország

Németország

Munkanyelv

német

Mobilitás időtartama
(munkanapok száma)

5

nap

Tanulási eredmények
Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a
mobilitás tervezési szakaszában (pályázat) (A
tanulási folyamat elvárt eredményét írja le,
cselekvést jelentő igéket használ, specifikus,
konkrét, világos, egyértelmű és mérhető.)

A tanulási eredmények értékelése a mobilitás
után
(Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének
„vizsgálata”, a személyes fejlődés nyomon
követése, bizonyítékok a kompetenciafejlődésre.)

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során
megszerzett tanulási eredmények a saját
munkámban, illetve a küldő intézmény
gyakorlatában?
(A terjesztésre vonatkozó tervek.)

1.
Tervezési-szervezési kompetenciák
fejlesztése német nyelven.
2.
Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése.
3.
Téma-releváns szakmai ismertek
bővítése, az ismeretek rendszerben látása.
4.
A tanítási folyamat során alkalmazható
jó gyakorlatok megismerése.

1.Tervezési-szervezési kompetenciáim bővültek.
2.
Idegen nyelvi (német) kompetenciáim
bővültek, a téma-releváns
szakkifejezésekkel gazdagodott a német aktív
szókincsem.
3.
A tanítási folyamat során alkalmazható jó
gyakorlatokat sikerült megismerni.
4.
Új oktatásszervezési ismereteket
szereztem, amelyek a lemorzsolódáscsökkentés
érdekében a hátrányos helyzetű tanulók
motiválását teszik lehetővé.

1.Általános igazgatóhelyettesként feladatom a
hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének
módszertani irányítása. Új módszereket ismertem
meg, amelyeket beépítünk az intézményi
gyakorlatok közé.
2. Disszemináció: kollégáknak ismeretek
továbbadása intézményi keretek között szervezett
disszeminációs napon.

További információ: Az iskola és a világ TKA, 2016.

A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve

Időpont

Tevékenység

Helyszín

2018.04.23. 9h-12h

Igazgatói fogadás

Igazgatói iroda

2018.04.23. 12h-14h

Közös nyitó ebéd

Iskolához közeli étteremben

2018.04.23. 14h-16h

Megbeszélés az iskola nemzetközi
kapcsolatokért felelős projektkoordinátorával

Projektkoordinátori iroda

2018.04.24. 9h-13h

Hospitálás német órákon

Második emelet 210-es terem

2018.04.24. 15h-

Berlini városnézés az iskola tanáraival

Találkozás a Brandenburgi kapunál

2018.04.25. 9h-13h

Hospitálás német órákon

Második emelet 210-es terem

2018.04.25. 15h-

Berlini városnézés az iskola tanáraival

Találkozás a tévétoronynál

2018.04.26. 9h-11h

Megbeszélés az iskola német nyelvi
munkaközösségével

Tanári

2018.04.26. 11h-13h

Megbeszélés az iskola nemzetközi
kapcsolatokért felelős projektkoordinátorával

Projektkoordinátori iroda

2018.04.26. 14h-16h

Hospitálás az iskola délutáni szakkörein

Első emeleti termek

2018.04.27. 9h-13h

Megbeszélés az iskola igazgatójával

Igazgatói iroda

2018.04.27. 18h-

Közös záróvacsora

Zur Haxe

