Művészeti munkaközösség munkaterve
Művészeti munkaközösség tagjai, feladatai:

Csősz Gulnára-billentyűs, zongora (24 óra)
Kolosné Végvári Dorottya-fafúvós, furulya, szolfézs (11 óra)
Sólyomvári Noémi-képzőművészet (14 óra)

A 2020-2021-es tanévre is rányomta bélyegét a karantén, a személyes kapcsolatok
hiánya. Az online oktatás nagymértékben nehezítette a zenetanulást is. Újra kell
gondolnunk a tanítást, levonni a tapasztalatokat és ezek alapján kell megtervezni az
idei tanévet.
82 tanuló iratkozott be a művészeti iskolába. Zongora: 21 fő, képzőművészet:54 fő
fúvós:7 fő.
A zeneművészeti órák minden délután 12:30-tól 18:00 óráig tartanak. A
képzőművészeti tanszakon az előképzősök 1x2 órában, az 1. évfolyamtól 2x2 órában
tanulnak.

Munkaközösségünk munkatervében a 2021-22-ben az alábbi szakmai célokat
tűzte ki megvalósításra:
● E-kréta adminisztrációjának pontosítása
● A művészeti órák új módszerekkel való gazdagítása
● A tanmenetek felülvizsgálata a köznevelési törvény alapján
● Együttműködés,

szokásaink,

hagyományaink,

programok

átbeszélése,

munkaterv megírása
● Pályázatok figyelemmel kísérése, minél több pályázat benyújtása
● Részvétel pedagógus továbbképzéseken, művészeti konferenciákon
● A tanítási órák hatékonyságának emelése, javítása; különböző versenyeken
való részvétel, koncertek szervezése
● A tehetséggondozásra irányuló programok szervezése, lebonyolítása
● A hangszerek javítása, hangolása szeptember elején.

A 2021/2022-es tanév kiemelt feladatai
●

Elektronikus napló alaposabb ismerete

●

Online oktatás lehetőségei

●

Kulcskompetenciák fejlesztése

●

Komplex személyiségfejlesztés

●

Differenciált, személyre szabott oktatás, nevelés

●

A szakmai együttműködés fejlesztése

●

Tehetséggondozás

●

Az egészséges életmódra nevelés

●

Környezeti nevelés – újrahasznosítás

●

Művészet által a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása

●

Esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása

●

Pozitív tanulói légkör megteremtése

●

Együttműködési készség fejlesztése

●

Önismeret fejlesztése

●

Önkifejezés

●

A művészeti iskola szélesebb körű megismertetése

Szervezési feladatok
● Munkaterv elkészítése
● Tanévhez szükséges eszközök felmérése, beszerzése
● Leltár készítése
● Tantárgyfelosztás, az órarend összeállítása
● Beírási napló frissítése: szeptember 15
● Törzslapok megnyitása: szeptember 15.
● Tanmenetek leadása: szeptember 15.
● Létszám statisztika: 2021. október 01.
Az első héten a szervezési, adminisztrációs feladatokkal foglalkozunk. Feladatunk a
tanulók adatainak rögzítése az e-naplóban a törzslapokon, valamint az újonnan
beiratkozó tanulók adatainak rögzítése, a távozók kivezetése a beírási naplóban, a

beiratkozási lapok alapján. Szeptember közepén a térítési díjak számlázása.
Befizetési határidő: október 15.
Minden szaktanár elkészíti a tanmenetét az augusztus 25-i megbeszélés alapján.
A szeptember 9-én 17.00 órára terveztük első szülői értekezletet, ahol ismertetjük az
éves munkatervet, órarendet egyeztetünk.
A szokásos programokat terveztük az idénre is.
Több minikoncertet szeretnénk, hogy a tanítványaink többször szerepeljenek társaik
előtt.
Október
Reich Károly illusztrációs rajzverseny
Múzeumpedagógiai foglalkozás
November
Padányi rajzverseny
Minikoncert
Decemberben
“Téli ünnepkör” projekt
Karácsonyi vásár
Január
Félévi vizsgák
Kiállítás
Február
Félévi bizonyítványok kiosztása
Március - Áprilisban
Ovisuli- A művészeti iskola bemutatkozik a leendő elsősöknek
Május
Templomi koncert
Tanszaki koncert és kiállítás
Június
Az első hét a művészeti vizsgák jegyében zajlik.
Év végi kiállítás
A tanév során pályázatokon, rajzversenyeken veszünk részt.

A munkaközösségi értekezleteket minden hónap első hétfőjén (a nevelési értekezlet
előtt), illetve az aktuális feladatok előtt tartunk.

Személyiség és közösségfejlesztés
Közös programok szervezése a tanév során: kirándulás, mini koncert, tanszaki-,
templomi

koncert,

csoportmunka,

vetélkedők,

rajzversenyek,

Operakaland

programon való részvétel, pályázatok folyamatos figyelése, tábor szervezése.

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Rendszeres munkaközösségi megbeszéléseket tartunk.
Iskolai műsorokon szerepelnek a művészeti iskola tanulói.
Fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás fogadóórák és szülői értekezletek
keretén belül.
Igyekszünk az iskola művészeti honlapját fejleszteni.
Az intézmény külső kapcsolatai
Továbbra is részt
ünnepségeken.

veszünk

a település által szervezett

rendezvényeken,

Ovisuli programunk folytatása.
Református templomi koncert.
Tájházi foglalkozások.
Kenese újságban rendszeresen hírt adunk programjainkról, eredményeinkről.
Szülői értekezletek, fogadóórák.
A pedagógiai munka feltételei
A tanév megkezdéséhez megfelelő feltételekkel rendelkezünk. A fogyó eszközök
pótlására való igényünket jelezzük a fenntartó felé. Szükséges eszközök: rajzpapír,
festék, ecset, kréták, ceruzák. A Hangszercsere program keretén belül új
hangszerekkel bővült az eszköztárunk. Zongorákat fel kell hangoltatni, trombitákat
javítani.

Ellenőrzés, értékelés
A tanév pedagógiai feladatainak ellenőrzése és értékelése az iskolavezetés által
készített részletes ellenőrzési terv alapján történik.

Tanulói értékelés:
Évközben folyamatos, szóbeli, írásbeli. Osztályzattal is értékelünk. Félévi és év végi
vizsgákon adnak számot tudásukról a diákok.
Az ellenőrzés területei:
-

a pedagógiai program végrehajtása

-

a pedagógiai, szervezési, tanügy-igazgatási feladatok végrehajtása

-

a

tanórai,

tanórán

kívüli

foglalkozások,

megbeszélések,

írásos

dokumentumok, tanulói produktumok
-

a minőségirányítás által kijelölt folyamatok Az ellenőrzés formái:

-

óralátogatás

-

foglalkozások ellenőrzése

-

beszámoltatás

-

dokumentumok ellenőrzése

Az ellenőrzés során kiemelt figyelmet kap:
-

a nevelés-oktatás hatékonysága

-

a pedagógiai munka eredményessége

-

tanulók képességének fejlesztése

-

a differenciált foglalkoztatás

-

felzárkóztatás

-

tehetséggondozás

A NAT-ban megfogalmazott elvárások és a Pedagógiai programban megfogalmazott
intézményi célok és a munkaközösség
A művészeti iskola Helyi Tanterve a NAT, kerettanterv alapján készült, a helyi
sajátosságokat beépítve. Tanmeneteink a felsorolt dokumentumok alapján
készülnek, kihasználva helyi lehetőségeinket. A 2020621-es tanévben a NAT–ban

megfogalmazottaknak megfelelően igyekszünk ellátni feladatainkat. A Pedagógiai
programunkban, a munkatervben megfogalmazott célok, feladatokat szem előtt
tartva végezzük a munkánkat.

Balatonkenese, 2021. augusztus. 30.
Sólyomvári Noémi
Művészeti munkaközösség vezető

