Gál Ferenc Főiskola Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, Bölcsőde
Szarvas
A jó gyakorlat címe: JÁTSSZUNK

MESÉT!

Jó gyakorlat gazdák:

Gyekiczki Istvánné,
és Kiss Margit szakvezető óvodapedagógusok

A jó gyakorlat célja:
A „Játsszunk mesét!” jó gyakorlatunk óvodai alkalmazása segíti a kisgyermekek szóbeli
szövegértését.
Lehetővé tesszük, hogy a kisgyermek és a felnőtt önfeledt játéknak éljék meg a mesedramatizálást,
bábozást.
Az interaktív mesélés, bábozás fortélyait elsajátítva gazdagodik az óvodapedagógus módszertani
tárháza, érdekesebbé, hatékonyabbá válik művészeti nevelése.

Mit kínálunk?

Szakmai bemutatót élőben vagy felvételről, melyet szakmai konzultáció követ.

Magát a műsoros dvd-t a bemutatóról.

Módszertani ajánlásokat és útmutatót az interaktív mesélés módszertanához.

Egy mesefeldolgozás részletes tervét, a megvalósítás menetét leíró vázlatot.

Példatárat a különböző korcsoportokhoz.

Az eszközök (bábok, díszletek, stb..) megtekintését, kipróbálását.

Egy-két bábu elkészítésének lehetőségét, és magát az elkészített bábot. A többi bábhoz
ötleteket, szakmai útmutatást, segítséget.

Lehetőséget arra, hogy a gyakorlatban is átvehesse, kipróbálhassa az interaktív mesélést, vagy
részt vehessen egy ilyen játékban.

1. modul tartalma:
Hospitálás, szakmai nap, helyszíni tapasztalatszerzés az átadó intézményben.

1 óra a gyakorló óvodában, vagy/és a jó gyakorlatról készült filmfelvétel megtekintése.

2 óra szakmai elemzés, és konzultáció a látottakról, és az átvétel megvalósításáról.

2 óra a bábok, eszközök, díszletek, kellékek megtekintése, kipróbálása, az interaktív mesélés
gyakorlati alkalmazása egy közös játék során.

2. modul tartalma:
Pedagógus-képzés, szakmai nap, tréning jellegű továbbképzés az átadó intézményben.

2 óra elmélet és útmutatás.

3 óra bábkészítés, és gyakorlati alkalmazás lehetősége: a bábok, eszközök, díszletek, kellékek
kipróbálása, az interaktív mesélés gyakorlati alkalmazása egy közös játék során.

Igény szerint lehetőség van az alkalmazást segítő konzultációra is az átvevő intézményben. A
mentor szükség szerint tart tájékoztatót, fórumot, bábkészítő műhelyt, vagy/és az együttjátszás
során adja át az interaktív mesélés fortélyait.

5540 Szarvas, Szabadság út 6-8.
Telefon: 66/312-332, 66/311-511/3118-as mellék
Fax: 66/311-550, E-mail: gyakorlo@gff-szarvas.hu
igazgató: Bíró Gyula
www.gyakorloovi-suli.hu

Jó gyakorlat címe:

„Természetes nevelés projekt módszerrel”
– Freinet programban alkalmazott projektmódszer hatékonysága a kompetenciák
fejlesztésében

Jó gyakorlat gazdái:

Faggyas Jánosné, Fabóné Nagy Andrea

Jó gyakorlat célja:
Jó gyakorlatunkkal innovatív, újszerű szemléletmódot, a természetes nevelést hirdetjük.
A problémához igazodó témafeldolgozás módjának sokféle lehetőségére, az élethelyzetekben
történő tapasztalatszerzésre, és az azokban történő fejlesztési lehetőségekre, a gyermekek
sokszínű tevékenykedtetésére mutatunk rá.
Elősegítjük, hogy a gyermekek cselekvő részesei legyenek már a tervezési, és döntéshozatali
folyamatoknak is.
Egyidejűleg a jó gyakorlat biztosítja a cselekvés végzésekor jelentkező értelmezési, műveleti
választásokat, az egyedi megoldások variánsait, az önállóság, öntevékenység lehetőségét, az egész
életen át tartó tanulás kialakítását segítő kompetenciák megszerzését.

Jó gyakorlat átadási módja :
1.modul tartalma:

Előadás, konzultáció, csoportlátogatás, átadó intézmény által készített szakmai anyag digitális
formában (1 példányban)
Alapdíjmely tartalmazza maximum 7 fő részvételét
Minden további fő (pedagógus, dajka) szakmai napon való részvétele esetén további 10.000Ft /fő

2.modul tartalma:
Hospitálás, konzultáció, folyamatok megfigyelése, a tervezés dokumentálásának megismerése
Alapdíj: 140.000Ft mely tartalmazza maximum 7 fő részvételét
Minden további fő (pedagógus, dajka) szakmai napon való részvétele esetén további 20.000Ft /fő

Egyéb – kiegészítő lehetőségek:
Alkalmazást segítő konzultáció lehetősége az átvevő óvodában – 60.000 Ft
(100 km felett a megrendelőt terheli az utazás költsége)
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Intézményünk szeretettel fogad óvodai és iskolai pedagógus csoportokat, nevelőtestületeket
intézménylátogatásra, hospitációs alkalmakra, óraelemzésekre, módszertani továbbképzésekre, szakmai
konzultációkra…

Az intézménylátogatások ingyenesek!

