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Hogyan kezdődött? 

TERVEZÉSI FOLYAMAT 

 

• Célcsoportok – célkitűzések 
A képzési programokban részt vevők bevonásának 

lehetősége, a kollégákkal való együttműködés 

megtervezése. 

 

• A projekt szakaszainak felépítése 
Időterv vázlata, elkészítése. 

 

• Megvalósítás lehetőségei-körülményei 
Korábbi munkák, rendelkezésre álló eszközök 

felhasználása, intézményi lehetőségek.  



Célcsoportok 



Célkitűzések 

Meglévő 
eszközök 
hatékony 

integrálása, 
„Könyvtár” 

Új oktatási 
anyagok, 
tanulási 

útmutatók 

Hatékony tanulói 
csoportok, 

pályára irányítás 

Épületmodellek 
és 

automatizálási 
modulok, 

projektegységek 

Dokumentálás, 
megosztás, 
korrekció, 

eredménymérés 

5 tanéven át tartó fejlesztési szakaszok 



4 D-ben 

MESTERPROGRAM A 

TEVÉKENYSÉGMODELLEK TÜKRÉBEN 

 

• Vázlatterv a felépítésről 
A mesterprogram megtervezése a 

tevékenységmodellek figyelembe vételével. 

 

• Megjelenési formák 
A mesterprogram áttekinthető megjelenítése, mind a 

diákok, mind a szakos kollégák, mind a külső 

szemlélők számára . 

 

• Időterv 
Átlátható, a főbb programelemeket és produktumokat  

tartalmazó időterv összeállítása. 

 



Kezdetek 



Szeptember Október November Deceber Január

Sikerkritérium
Módos ított helyi  tantervek 

elkészülése

A tantárgyak közötti  együttműködés  

megvalósulása  a  munkaközösségben, 

elkészült lakásmodel l

Sa ját tervek kia lakítása, "Könyvtár" 

létrehozása, a  projekt megjelenítése a  

kiá l l ításokon

A projekt megjelenítése az elkészült 

model lekkel   Szakmák Napja  - Éjszaka  

a  Weiss -rendezvényen

Projekt nap megvalósulása

Innováció-fejlesztés

Tudásmegosztás

Szakmai fejlődés

Kutatás

Főbb folyamatok

A projekt integrá lása  a  második félév 

szakmai  gyakorlatába

Kiemelt 

produktumok

Célok

Mesterprogram el indítása, féléves  

ütemterv készítése műhelyenként

Lakásautomatizá lás i  model l  

létrehozása
Dokumetációs  "Könyvtár" létrehozása

Tanulócsoportok beszámolóinak 

elkészítése

A projekt produkumainak 

megismertetése a  szakképző 

osztá lyok tanulóiva l

Az automatizá lás i  projekt bemutatása  

a  pá lyaválasztás i  kiá l l ításokon

A lakásautomatizá lás i  projekt 

bemutatása  a  pá lyaválasztás i  

kiá l l ításokon

Az automatizá lás i  projekt bemutatása  

a  Szakmák Napja  - Éjszaka  a  Weiss -

ben rendezvényen

Munkamegbeszélés  az érintett 

tárgyakat tanító kol légákkal  a  

Tanulás i  útmutatók a lka lmazásáról  

(Időkeret: 3 óra)

Korszerű épületmodel l  tervek 

készítése (Időkeret: 25 óra)

Tanulócsoportok beszámolóinak 

elkészítése (Időkeret: 2 óra)

Tanulói  csoportmunka: beszámoló 

készítése a  végzett munkáról  a  

nevelőtestület számára (Időkeret: 3 

óra)

Projekt előadónap (Időkeret: 3 óra)

Projekt folyamatos dokumentálása, archiválása

Projekt nap előadásaira  felkészülés  

(Időkeret: 3 óra)

Modulok előkészítése a  második 

féléves  gyakorlati  munkához 

(Időkeret: 10 óra)

Munkamegbeszélés  az érintett 

tárgyakat tanító kol légákkal  a  

Tanulás i  útmutatók a lka lmazásáról . 

(Időkeret: 3 óra) Határidő: szeptember 

Automatika  modul-tervek készítése 

(Időkeret: 25 óra)

Szakképzésben tanulók 

tanulócsoportja inak kia lakítása  a  11. 

évfolyamon (Időkeret: 2 óra)

Ágazati  képzésben résztvevők 

tanulócsoportja inak kia lakítása  a  11. 

évfolyamon (Időkeret: 2 óra)

Sa ját fejlesztésű automatizá lás i  

modulok - továbbképzés  (Időkeret: 2 

óra)

Onl ine "Könyvtár" létrehozása  

(Időkeret: 15 óra)

Bemutató lakásautomatizá lás i  

model l  készítése kereskedelmi  

eszközökből  (Időkeret: 10 óra)

Sa ját fejlesztésű tervek készítése a  

létrehozandó modulokhoz (Időkeret: 

20 óra)

Innovátor programterv - 1.szakasz (2015/2016 tanév első félév)

Értékelés

Mesterprogram

Munkaközösségi  megbeszélés  a  

folyamatok helyzetéről

Munkaközösségi  megbeszélés  a  

folyamatok helyzetéről

Tanulók értékelésének elkészítése

Munkaközösségi  megbeszélés  a  

folyamatok helyzetéről

Féléves  önértékelés  készítése

Munkaközösségi  beszámoló a  projekt 

első szakaszának első félévéről

A már meglévő tanulás i  útmutatók 

integrá lása  a  végzős  évfolyamokon. 

(Időkeret: 25 óra) Határidő: 

szeptember 15.

Módos ított helyi  tantervek 

elkészítése, Intel l igen Otthonok 

modul  beépítése. (Időkeret: 25 óra) 

Határidő: szeptember 15. 

Gyári  lakásautomatizá lás i  modulok - 

továbbképzés  (Időkeret: 2 óra)

Munkaközösségi 
megbeszélés a 
programterv 

alkalmazásáról

Tanulási útmutatók, 
bemutaó modell a 

pályaválasztási 
kiállításokra

Tevdokumentáció 
kialakítása, "Könyvtár" 

létrehozása
Szakmák Napja

Projekt nap az érintett 
szakképző osztályok 

számára



Innovál - fejleszt 

AZ ALKOTÁS ÖRÖME 

 
• Épületmodellek készítése 

Gyakorlati munkafeladatok meghatározása, 

készítése. 

 

• Automatizálási modulok építése 
Modulok tervezése, megvalósítása a szakképzésben 

részt vevőkkel. 

 

• Külföldi szakanyagok  
Forrásanyagok  biztosításának lehetőségei. 

 

• „Könyvtár” – korszerűsítés 
Műszaki dokumentációtárunk kialakítása, fejlesztése. 

 



Az alkotás öröme 

Automatizálási modulok építése 

Épületmodellek készítése 

elektronikus 

 
mechanikus 

 



Érdeklődés fenntartása 

Külföldi szakanyagok 

Hazai példák gyűjtése, céginformációk 

„Könyvtár” – korszerűsítés 



Tanítva… 

TANÍTVA TANULNI, TANULVA TANÍTANI 

 

• Pedagógusi közösség együttműködése 
 

• Tanulói fejlesztő csoportok létrehozása, 

   motiválása 
 

• Együttdolgozás 
 

• Folyamatos fejlődés 
A programban érintettek együttes fejlődése a 

programok erénye. 

 



Tanítva tanulni – tanulva tanítani 

Pedagógusi közösség együttműködése 

Tanulói fejlesztő csoportok létrehozása, motiválása 

Csoportmunkák vezetése, együttdolgozás 

Dokumentálás, előadás, népszerűsítés, publikálás 



„Élethosszig tartó tanulás” 

Folyamatosan fejlődő technikai elemek 

Új rendszerek, megoldások 

Külföldi tapasztalatok 

Hazai fejlesztések 



Megvalósítás 

FOLYAMATMENEDZSMENT 

 

• Változó környezet 
Hogyan kezelhetőek a változó környezet ellenére a 

hosszú távú tervek. 

 

• Lehetőségek – ellehetetlenülések 
Buktatók a program lebonyolításában. 

 

• A következő mesterprogramért 
Összegző beszámoló készítése, felkészülés a 

következő mesterprogram elkészítésére. 

 



Főbb tevékenységek  

a projekt 5 szakaszában 



Pedagógiai fejlődés 



A tudásmegosztás tervezett alkalmai 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


