Dátum

Tevékenység

2016.
november
20.
vasárnap
2016.
november
21.
hétfő

Érkezés napja

2016.
november
22.
kedd

2016.
November
23.
szerda

Ismerkedés az iskolával: általános információk a fogadó és a vendég iskoláról. Az iskola
épületével , a tantestülettel és fogadó szaktanárokkal ismerkedés.
Iskolai könyvtár és IKT: Ismerkedés a kollégával. A könyvtár személyi , gazdasági és
tárgyi feltételeinek áttekintése, a könyvtár szolgáltatásai, nyilvántartásai. Könyvtárügy
Izlandon
Idegen nyelv : Az iskolai idegen nyelvi oktatás személyi és tárgyi feltételei. Ismerkedés
a kollégákkal, diákokkal, nyelvi termek látogatása.
Iskola menedzsment: Ismerkedés az iskola vezetésével, vezetői struktúra, vezetői
feladatok megosztása, a menedzselési technikák megismerése, tapasztalatcsere. Az
oktatott tantárgyak fajtái és ezek aránya, különös tekintettel a művészeti oktatásra.
Iskolai arculat kialakítása, PR tevékenység.
Sport, környezetvédelmi és egészséges életmódra nevelés: A fogadó iskola
sportágainak megismerése. A sportágválasztás módjai a fogadó iskolában. Annak
megismerése, hogy a fogadó iskola hogyan neveli tanulóit az épített és természeti
környezetének védelmére.
Iskolai könyvtár és IKT: Az iskolai könyvtár helye és szerepe az iskolai oktatásban:
pedagógusok és diákok használati szokásai, a könyvtár programjai, a könyvtár
részvétele az oktatási folyamatban, olvasási szokások, olvasóvá nevelés módszerei,
ötletei. Iskolai tankönyvellátás kérdései.
Idegen nyelv : Tanórák látogatása, hospitálás, megbeszélés
Iskola menedzsment: Betekintés az iskolai dokumentumokba, az iskola pedagógiai
programjának lebontása tanórai szintekre. Tanmenetek, tantárgyak ill. központilag
előírt és szabadon tervezhető tananyag. Tanári szabadság kérdése.
Sport, környezetvédelmi és egészséges életmódra nevelés: A látogató iskola
sportágainak ismertetése. A sportágválasztás módjai a látogató iskolában. A Debreceni
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI tapasztalatai az épített és természeti
környezetvédelemmel kapcsolatban.
Iskolai könyvtár és IKT: Elektronikus és hagyományos dokumentumok. Iskolai
könyvtárosok szakmai kapcsolatai és problémái Izlandon. Az iskolai könyvtárosok
munkaideje, és feladatai.
Idegen nyelv : Módszertani tapasztalatcsere, megbeszélések. Az idegen nyelv oktatás
dokumentumainak tanulmányozása (tanterv, tanmenet, tankönyvek, óraszámok)
Iskola menedzsment: A fogadó és a látogató iskola média-megjelenései. A jó
gyakorlatok kölcsönös megismerése az iskola jó hírének javítása érdekében. A
pedagógiai munkát segítők szereepe, aránya, feladatai. Milyen szakembereket tud
bevonni az iskola az oktatásba (pl. pszichológus, logopédus). Az oktatási időn túl milyen
közösségi programjai vannak az iskolának? Milyen külső intézmények segítik az iskolai
munkát? A pedagógusok továbbképzési lehetőségei. Milyen a pedagógusok
leterheltsége, hogyan oszlik meg a munkaidejük?
Sport, környezetvédelmi és egészséges életmódra nevelés: Közös lehetőségek a
távlati együttműködés területén. Az Eötvös Kupa nemzetközi röplabdatorna
ismertetése, az izlandi fél meghívása a versenyre.

2016.
november
24.
csütörtök

2016.
november
25.
péntek

Iskolai könyvtár és IKT: IKT eszközök használata az iskolában: technikai felszereltség,
pedagógusok felkészültsége, milyen mértékben élnek a lehetőséggel, milyen
programokat használnak és mire. Egyéni vagy csoportmunka jellemző ezeken az
órákon?
Idegen nyelv : IKT eszközök a nyelvtanításban – ötletek gyűjtése. Közös
projektlehetőségek felvázolása, keresése.
Iskola menedzsment: Az intézményvezető társadalmi kapcsolatai. Hogyan lehet a
társadalmi kapcslatokat felhasználni az iskola előnyére? Az iskola költségvetése,
gazdálkodása, finanszírozási forrásai. Alapítványi források, külső (szülői) támogatások
szerepe. Milyen anyagi és egyéb terheket jelent a szülők számára az oktatás, milyen
segítséget kapnak?
Sport, környezetvédelmi és egészséges életmódra nevelés: A Debreceni Vörösmarty
Mihály Általános Iskola és AMI ökoiskolai pályázatának ismertetése. Az elekronikus
kapcsolattartás távlati lehetőségei a két intézmény között a környezet és
természetvédelem területén.
Iskolai könyvtár és IKT: Jó gyakorlatok gyűjtése, használt programok megismerése.
Mit tesznek a biztonságos Internet használatért? A szülők és az iskola , a diákok és az
iskola kapcsolattartásában milyen szerepet játszanak a közösségi oldalak?
Idegen nyelv : Az idegen nyelvi órákon a diákok értékelésének módszerei, a
pedagógusok felkészatését segítő anyagok megtekintése, a nyelvtanítást segítő és
nehezítő külső tényezők vizsgálata pl nemzetközi kapcsolatok, más országból érkező
nyelvet nem beszélő diákok
Iskola menedzsment: A művészeti tárgyak és művészetek megjelenése az oktatásban.
Óralátogatás. A nemzeti sajátosságok, identitás megjelenési lehetőségei az oktató
munkában, illetve a tanítási órákon kívüli programokban. Az iskola nemzetközi
kapcsolatai, az európai értékek megjelenése az iskola életében.
Sport, környezetvédelmi és egészséges életmódra nevelés: A hét alatt született
tapasztalatok összegzése, az egymástól tanult jó gyakorlatok összegyűjtése,
ismertetése.
Közös projektelképzelések egyeztetése a különböző területek bevonásával.

2016.
november
26.
szombat
2016.
november
27.
vasárnap

Ismerkedés Izland nevezetességeivel

Hazautazás

