DERECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
BRASSAI SÁMUEL GIMNÁZIUMA ÉS MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUMA
4029 Debrecen, Víztorony u. 3.
OM azonosító: 203033
Telefon, fax: 52/411-885
E-mail: brassai@brassai.hu ; weblap: www.dszcbrassai.hu
Fenntartó: Nemzetgazdasági Minisztérium
Irányító: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Működtető: Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni SzC Brassai Sámuel
Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma
203033

Bázisintézményi munkaterv
2017/2018. tanév

Kelt: Debrecen, 2017. szeptember 18.

........................................
intézményvezető

..........................................
intézményi koordinátor

ph.

Kelt: ………………….
……………………………..
……………POK
főosztályvezető

ph.

Készült: 3 példányban (1. intézményi, 2. POK példánya, 3. fenntartói)
1

1. Bázisintézményi célok









pedagógiai kultúra további fejlesztése
jó gyakorlatok, szakmai innovációk átadása más intézmények számára
szakmai továbbképzések helyszínének biztosítása (tantermek, tanműhelyek
rendelkezésre bocsájtása rendezvények esetén)
nyílt napok, bemutató órák tartása
az iskola jó hírnevének erősítése
a szakképzés népszerűsítése
beiskolázási mutatók javítása
nemzetközi, testvériskolai és intézményi és vállalati kapcsolatok kialakítása és a
meglévők elmélyítése

2. A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek
Személyi (humánerőforrás) feltételek:
A tantestület jelenleg 84 főből áll, közülük 2 kolléga tartósan távol van és 7 kolléga pedig
óraadóként látja el az oktató – nevelő munkát. A BTM - es gyerekek fejlesztését 1 fő
fejlesztőpedagógus, valamint 1 fő iskolapszichológus látja el. Az SNI-s tanulók ellátásáról
2016. február 1. óta a Debreceni Szakképzési Centrum gyógypedagógusa gondoskodik. Az
iskolai könyvtárat 1 fő könyvtáros kolléganőnk működteti, aki barátságos környezetet alakított
ki és elkötelezett abban, hogy a számítógép elé szokott gyermekeink minél többet olvassanak.
A tantestület minden dolgozója rendelkezik a törvényi előírásoknak megfelelő
végzettséggel. Nevelőtestületünkről elmondható a gyermekközpontúság, a nyitottság, a
lelkiismeretes munkavégzés, a következetesség, valamint a jó együttműködési képesség, ami
garanciát jelent az iskola magas színvonalú szakmai életére.
Továbbá 8 kollégánkat minősítették eddig mesterpedagógussá, 11 fő rendszeresen ellát
érettségi elnöki feladatokat. Két munkatársunk lett rendkívüli minősítés során innovatív
mesterpedagógusok, akik szakmai munkájukkal folyamatosan a lehetséges iskolai
innovációkon dolgoznak, részt vesznek különböző hazai és nemzetközi kutatási projektben és
stratégiai partnerségek kialakításában.
Iskolánk humánerőforrás szempontjából felajánlja vezetőink magas szaktudását, az
intézmény pedagógus karában a mestertanárok, az innovatív mestertanárok és a kutatásokban
részt vevő más pedagógus kollégák szakértelmét. Az intézmény pályázati munkatársát is
rendelkezésre bocsátja az esetleges szakmai képzések vagy előadások megtartásához.
Tárgyi (IKT) feltételek:
Intézményünk rendelkezik az adott szakmai feladat ellátásához szükséges infrastruktúrával
(helyiségek, tantermek, taneszközök és IKT-eszközök). Az infrastrukturális környezet is adott
a nagyobb szakmai események, előadások és rendezvények megtartásában. Előadó termünk
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tágas, nagyobb tömeg befogadására alkalmas. Tantermeink jelentős részében van aktívtábla és
projektor is. A számítógépes eszközparkkal ellátott termek száma magas, állapotuk megfelelő.
Összesen kilenc számítógépes tanterem áll rendelkezésre a bázisintézményi feladatok
ellátására.

3. Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek

Megosztani kívánt jó innovációk:


Digitális készségek fejlesztése a természettudományos órákon (Tankockák használata a
természettudományos órákon);



Környezeti jelenségek leírása számítógépes eszközökkel, szoftverekkel;



Okostantermek létrehozása műszaki-mechatronikai módszerekkel.

A jó gyakorlatok és szakmai programok adaptálása más iskolák, pedagógusok számára:


Nyelvi és szaknyelvi kompetenciák fejlesztése nemzetközi környezetben;



Pedagógiai szakmódszertani ismeretek fejlesztése nemzetközi környezetben;



Projekttervezési technikák és módszerek hazai és nemzetközi iskolai, testvériskolai és
stratégiai partnerségek kidolgozásában;



Projektmenedzsment és pénzügyi tervezés oktatási programok és pályázatok
megvalósításában;



Innovációk alkalmazása a szakképzésben.
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4. A vállalt bázisintézményi feladatok időrendben
Időpont

Feladat
a téma
megjelölésével

Felelős

Intézményi
munkatársak

Munkaform
a

Szükséges
eszközök,
anyagok

Helyszín, max.
létszám

Célcsoport

Tájékoztatás,
kommunikálás

Program megküldése a
POK-nak a
rendezvény
előtt 3 héttel emailben; POK
e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program
közzététel az
intézményi
honlapon
Program megküldése a
POK-nak a
rendezvény
előtt 3 héttel emailben; POK
e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program
közzététel az
intézményi
honlapon

2017.
nov.

Német nyelvi
megyei
verseny

Ványiné
Biró
Katalin
Ibolya

Molnár
Tünde,
Gyulai
Angéla,
Varga
Krisztina,
Papp Éva,
Ilyésné
Besenyődi
Gyöngyi

vetélkedő

3 laptop, egy
projektor,
nyomtató,
fénymásoló

tornaterem: 50
fő

általános
iskola felső
tagozatos
nyelvtanárok

2017.
dec.

Interaktív
szakmai
bemutató
foglalkozások

Szilágyi
Sándor

Békési Tibor,
Kelemen
Dávid
BaloghSzikora
Ildikó, Vizi
Tibor

előadás,
bemutató
órák és azt
követően
műhelymun
ka

4 laptop,
4 projektor,
nyomtató,
fénymásoló

4 db
tanműhely,
max. létszám:
40 fő

felső tagozatos
osztályfőnökök
és szaktanárok
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Keletkező
dokumentumok

Az iskolai
honlapról
letölthető:
- fotódokumentáció
- írásbeli
beszámoló
- prezentáció

Az iskolai
honlapról
letölthető:
- fotódokumentáció
- írásbeli
beszámoló
- prezentáció

2017.
ápr.

Digitális
Témahét:
Informatikai
szakmódszerta
ni ismeretek
fejlesztése,
kooperatív
tanulási
technikák

Kelemen Tömöryné
Dávid
Koczor
Zsuzsa,
Száva
Miklós,
Kányádi
Zoltán

bemutató
óra

projektor,
notebook
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121. tanterem: 20 fő

felső tagozatos
és középiskolai
informatika
tanárok

Intézményi
honlapon a
programfüzet
feltöltése

Az iskolai
honlapról
letölthető:
- fotódokumentáció
- írásbeli
beszámoló
- prezentáció

