
FEJLESZTÉSI TERV - ADATLAP 

A pedagógus neve Dr. Szabóné Bugán Ágnes Marianna 

A látogató neve Hugya Regina, Lukács Éva, Mészáros Béla 

A látogatás időpontja 2017.03.10. 

Az intézmény pontos neve, címe Garabonciás Művészeti Iskola, Miskolc, Bulcsú u. 6.  

A látogatott pedagógus munkaköre                                                                    népzenetanár 

Foglalkozás / tevékenység megnevezése hangszeres egyéni óra/citera 

Gyermekcsoport megnevezése A4 

Korcsoport 13 év 

Csoport létszáma / jelenlévők száma 1/1 fő 

Látogató neve, beosztása Mészáros Béla igazgató,Hugya Regina tagintézményvezető, Lukács Éva tagintézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÉLMEGHATÁROZÁS 

FEJLESZTENDŐ 

KOMPETENCIA-

TERÜLETEK 

CÉL SIKERKRITÉRIUM 

AZ 

EREDMÉNYEK 

HATÁSA 

A 

MEGVALÓ-

SÍTÁS 

KEZDETE 

A MEGVALÓ-

SÍTÁS VÉGE 

  Szabad szöveges mező, 

max. 500 karakterben 

fogalmazzon! 

Szabad szöveges mező, max. 

500 karakterben 

fogalmazzon! 

Szabad szöveges 

mező, max. 500 

karakterben 

fogalmazzon! 

Határozza 

meg a kezdés 

pontos 

időpontját!  

Határozza meg a 

befejezés pontos 

időpontját! 

1. Szaktudományos, 

szakmódszertani tudás 

 

hatékony, korszerű 

pedagógusi munka 

 kialakul a szülők válási 

folyamatába került 

növendékekkel való hatékony 

bánásmód, konfliktus-

megelőzés és 

konfliktuskezelés 

módszereinek megismerése, 

alkalmazása mind a tanuló-

tanár, mind a tanuló-tanulói 

közösség viszonylatában, 

megbeszélések számának 

növelése 

iskolapszichológussal, a 

témával kapcsolatos szakmai 

könyvek, cikkek olvasásának 

növelése 

 

 az egy tanévre és 

további tanévre 

szóló növendéki 

tanulási motiváció 

fennmaradása, a 

tanárról kialakított 

pozitív kép 

erősítése 

2017-18 

tanév 
2022-23 tanév 

2. Pedagógiai 

folyamatok, 
     



tevékenységek tervezése 

 

3. A tanulás támogatása 

 

tanulói motiváció erősítése, 

önálló tanulás segítése 

tanári you tube-csatornámra 

min. 20 újabb videó /dallam 

készítése, feltöltése 

érdekesebb, 

hatékonyabb 

tanulás a 

növendékek 

számára 

2017-18 

tanév 
2022-23 tanév 

4. A gyermek 

személyiségének 

fejlesztése, az egyéni 

bánásmód érvényesülése 

     

5. A gyermekcsoportok, 

közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése 

építő, támogató kapcsolat 

kialakítása, fenntartása a 

növendékek között 

tanévente 3 közösségi 

program szervezése, min. 4  

szereplés, a szereplésre 

jelentkezők számának 

növekedése 

népzenénket  

ápoló, vonzó 

növendéki közösség 

kialakulása, 

fennmaradása, 

szűkebb és tágabb 

környezetére építő 

hatása pozitív 

értékközvetítésben, 

értékerősítésben 

2017-18 

tanév 
2022-23 tanév 

6. Pedagógiai folyamatok 

és a gyermekek 

személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése, 

elemzése 

a tanulás 

eredményességének, 

motivációjának fenntartása 

minden tanév elején  

személyes megbeszélés  

minden növendék legalább 1 

szülőjével, 

ellenőrzési,értékelési  

szempontok ismertetése,az 

eddigi rendszeres 

ellenőrzés,értékelés 

fenntartása, a tájékoztató 

füzet használatának erősítése 

a tanév tanulási 

folyamati ívének 

erősítése, a 

növendék 

kitartásának 

fokozása a családi 

háttér 

támogatásával 

2017-18 

tanév 
2022-23 tanév 



7. Kommunikáció és 

szakmai együttműködés, 

problémamegoldás 

pozitív, nyugodt légkörben 

folyó nevelés 

tanévente 100%-os 

növendéki részvétellel min.1x 

elégedettségi kérdőív 

kitöltése, konfliktusok 

számának csökkenése 

a tanszak 

stabilitásának 

növekedése, tanári 

önbecsülés 

megerősödése 

2017-18 

tanév 
2022-23 tanév 

8. Elkötelezettség és 

szakmai felelősségvállalás 

a szakmai fejlődésért 

     

 

 
 
 
 
 
Nyíregyháza, 2017.április 2. 
 
 
 

Dr. Szabóné Bugán Ágnes Marianna 
népzenetanár 


