
 

 

INNOVÁCIÓS MUNKAKÖZÖSSÉG 

BEMUTATKOZÁSA 

 

„Az elme nem azzal nő, ha teletöltjük mások gondolataival, hanem azzal, ha saját képességeit 

gyakoroltatjuk vele.” 

Annie Besant 

 

 

 

 

Innováció: egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely megvalósítja 

az ötletet. 

 

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Innovációs munkaközössége 2019. 

szeptemberében kezdte meg munkáját. A munkaközösségnek minden nevelő tagja, ezért 

különböző munkacsoportok alakultak. Az innováció, mint olyan 2020 márciusától teljesen 

megjelent. Igazi kihívás volt számunkra az új oktatási rend.  

Feladatunk az iskolai fejlesztésekben és azok megvalósításában való részvétel: tárgyi feltételek, 

emberi erőforrások, pályázatok figyelemmel kísérése, információk átadása szülők kollégák 

felé, jó gyakorlatok bevezetése. 

 



 

 

Munkacsoportjaink: 

 -KIP-es csoport, melynek felelősei: 

 Rézművesné Mihalovics Ildikó (alsó tagozat)  

 Gajdos Éva (felső tagozat) 

Iskolánkban bevezetésre került a KIP. Ez a módszer nagyon jól működik. A gyerekek élvezettel 

vesznek részt ezeken az órákon. Sok tanár mentorként is dolgozik, más iskolák munkáját is 

segítve ezzel. ill. az ott szerzett tapasztalatokat iskolánkban hasznosítják.  

-PR munkacsoport, amelynek felelősei: 

 Révész Nikolett 

 Tóth Norbert 

PR= Public Relations, pár tevékenység. Meghatározza, hogyan kommunikáljunk tudatosan a 

környezetünkkel, hírnév gondozása. Ennek módszerei lehetnek: online kapcsolat, rövid filmek, 

képek, kiállítások.  

Napjainkban szinte mindenki kezében ott van a telefon, rendszeresen internet is kapcsolódik 

hozzá. Éppen ezért úgy kell iskolánkról információt átadni, hogy az azonnal megjelenjen mind 

a gyerekeknél, mind a szülőknél, mind pedig az iskolánk iránt érdeklődőknél. 

Facebook profil folyamatos frissítése fő feladatok között szerepel.  

A jelenlegi helyzetben különösen fontos az informatikai eszközök ismerete és használata.  

- Idegen nyelvi munkacsoport, melynek felelősei 

 Dr Ádámné Béres Éva 

 Pluhár Andrásné 

 Révész Nikolett 

Iskolánkban kiemelt helyet foglal el, az idegen nyelvi oktatás. Sok tanulónk a 8. évben 

középfokú nyelvvizsgát szerez. Versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el. 

- Pályázatokért felelős munkacsoport, melynek szakmai koordinátora:  

 Mészáros Márta 

 

A felelős minden pályázónak támogató segítséget ad. Jelenleg folyamatban lévő pályázataink 

iskolánk honlapján megtalálhatók.  

 

 



 

 

-Közösség építéséért felelős munkacsoport, melynek szakmai koordinátora: 

 Forján Krisztina 

Sok kezdeményezés indult már az előző években. Minden idő, amit együtt tudunk tölteni építő 

jelleggel hat közösségünkre.  

 Rendszeresek a színházlátogatások, melyek szervezője: Forján Krisztina 

A közeljövő előadásai közül remélhetőleg sok az új Szigliget Színházban kerül megtekintésre. 

-ÖKO –iskola munkacsoport.  

Iskolánk elnyerte az örökös ÖKO-iskola címet. 

Feladatok, célkitűzések: Környezetünk értékeinek, hagyományainak megismerése és 

megőrzése.  

 

-Pályaorientációs munkacsoport, amelynek felelőse: 

 Gajdos Éva 

A pályaorientációs szakmai koordinátor feladata az intézmények pályaorientációs 

munkacsoportjaival való kapcsolattartás a Tankerülettel és a Pedagógiai Szakszolgálattal, 

valamint munkahelyekkel.  

    A pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap célja, hogy lehetőséget biztosítson az 

iskolánk számára, hogy fokozottabb és koncentráltabb figyelemmel foglalkozhassanak a 

tanulók pályaorientációjával, aktuális és releváns információkkal támogathassák a tanulók és a 

szülők tájékozódását és döntéseit. Javasolt, hogy az iskola keresse meg azokat a szakmai és 

társadalmi partnereket, akikkel együttműködve a pályaorientációs célú munkanap tartalmas, a 

tanulók érdeklődésére számot tartó program lehessen. Érdemes a munkanapot összekötni a 

város által rendezett pályaválasztási kiállításokkal, ahol valamennyi kiállítási helyszínen 

pályaorientációs tanácsadással is találkozhatnak a tanulók, illetve megismerhetik a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat termékeit, mint pl. a különféle szakmaválasztást elősegítő 

kérdőíveket. Az iskola pályaorientációs és pályaválasztási feladatainak eredményes ellátása 

érdekében szükséges az Iparkamarával és az Agrárkamarával való hatékony együttműködés, 

ill. a tantestület valamennyi tagjának bevonása, külön kiemelve az osztályfőnök szerepét. 

 

 

 

  



 

 

 Feladataink, programjaink: 

- Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 

   (7.-8. évfolyamos tanulók) 

- Pályaválasztási nap megszervezése 1-8. évfolyam részére  

- Kapcsolat az Agrárkamarával:  

- Székács Elemér Szakközépiskola pályaorientációs napja 

-  Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium pályaorientációs napja 

- Folyamatos kapcsolat az Iparkamarával 

 Szülői értekezleteken tájékoztatók tartása az osztályfőnökök segítségével.  

 7. évfolyamon osztályfőnöki órák tartása, igény szerint 

 Tanműhely látogatások 

 Vállalatlátogatások 

 Szakma Sztár fesztivál meglátogatása Budapesten 

 Szakmalabirintus 

 

Mi pálya? keretein belül a következő feladatok valósulnak meg:  

 Osztályfőnöki órákon pályaorientációs témák feldolgozása 

 72 órás projekt folytatása 5-8. évfolyamokon 

 Tanműhely látogatások 

 Üzemlátogatások 

 Gyárlátogatások 

 Projekt hét  

 

 

 

 

Munkaközösségünk célja a folyamatos megújulás, az újítások alkalmazása iskolánkban, 

remélve, hogy nagyon jó a Szent- Györgyi Albert Általános Iskola dolgozójának és tanulójának 

lenni. 

 

 

 

  



 

 

KIP: 

 

 

Pályaorientáció: 

 

Gajdos Éva 

munkaközösség-vezető 

 


