
4. Az innováció jellemzői: 
4.1 Az innováció címe:  
 
Tanórai tevékenységekhez kapcsolódó kiadványok, eszközök, útmutatók készítése 
 
 
4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:(max. 500 karakter) 
 
A kompetencia alapú oktatás során több területen tervezünk kidolgozni intézményi 
tartalomfejlesztést, útmutatókat. A humán munkaközösség fő célja a tantárgytömbösítés során 
alkalmazható tanterv, tanmenet kidolgozása magyar és történelem tantárgyakhoz 
kapcsolódóan. A természettudományos munkaközösség „Az ember a természetben” 
műveltségterület moduláris tanmenetét és órai megvalósítását dolgozták ki. A feladatok között 
szerepel ábrás gyakorlat, amit az olvasott szöveg, interaktív táblás óra.  
 
 
4.3 Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették:  
www.njszki.hu 
4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:(max. 500 karakter) 
 
A tantárgytömbösítés valamint az ember a természetben műveltségterület egy tantárgyként 
való oktatása első alkalommal történt intézményünkben, ezért a tananyag és a módszerek 
fejlesztése folyamatban van. Mindenképpen egy új szemléletű oktatást próbálunk bevezetni, 
ami elsősorban a gyerekek tevékenységére épül. 
 
4.5 A humánerőforrás:(max. 500 karakter) 
 
Szaktanár felhasználói számítógépes ismeretekkel. 
 
4.6 A fejlesztés alapdokumentumait itt töltheti fel: pl. projektterv, tanmenet, témahét, 
stb.Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egy innovációra rendelkezésére álló tárhely 
fájlonként 2MB. Az elfogadott fájl formátumok: gif, jpg, png, pdf, xls, doc, rtf, avi. 
4.7 Az innovációt bemutató egyéb dokumentumokat itt töltheti fel: kép, hang, videó, 
stb.Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egy innovációra rendelkezésére álló tárhely 
fájlonként 2MB. Az elfogadott fájl formátumok: gif, jpg, png, pdf, xls, doc, rtf, avi. 
 
5. Információk az innovációt hasznosítók számára: 
5.1 Az innováció típusa: 

        Tanulásszervezési eljárások 

         Oktatási-nevelési módszerek 

         Tananyagfejlesztés 

         Oktató-nevelő munkát segítő dokumentumok, kiadványok 

         Taneszközök 

         Mérés- értékelési eszközök 

         Egyéb:   
5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható: 
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         óvoda 

         általános iskola 

         szakiskola 

         gimnázium 

         szakközépiskola 

         alapfokú művészetoktatási intézmény 

         kollégium 

         gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 
5.3 Az innováció megvalósításához szükséges időkerete: 
       
  nem releváns  
 
5.4 Egyéb megjegyzések (kitöltése nem kötelező):(max. 500 karakter) 
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