
 

MULTIKULTURÁLIS  FEJLESZTŐ/SZOLGÁLTATÓ MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE

TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, „Nyitott kapcsolatok!” című projekt

Intervallum: 2010. január 1. – 2011. június 30.

Készítette: Papp Enikő, Pócs Andrea, Makainé Vitális Mónika Dátum: 2010. január 04.

Célok A cél indoklása
Tervezett

tevékenységek*
Felelős* Határidő*

Tevékenységséghez
szükséges forrás

Eredményességi
mutatók*

Intézményi
alapdokumentumok,
melyben megjelennek

A teljesülés, folyamatkövetés
mérés, értékelés, visszacsatolás

eszközei
tárgya módszere határidő

Csoport 
megalakulása, 
munkaterv 
előkészítése 
elkészítése, 
összeállítása

Munkatervnek 
megfelelően feladatok
felosztása

Multikultúrális 
tartalmak 
beépítése az 
oktatás 
folyamatába

Csapatépítés

Beszélgetőkör

Vita, érvelés

Csoport 
tagjai

2010 
.február 
vége

pályázati felhívás, 
tájékoztató

Munkaterv elkészülte

Önképzés, 
Információgyűjtés, 
tájékozódás a témával
kapcsolatban

Tájékozottság 
növelétse a 
témával 
kapcsolatban

Olvasás, gyűjtőmunka, 
megbeszélés

Csoport 
tagjai

2010.

március 
vége

Szakirodalom, 
internet

Tájékozottság a 
témával kapcsolatban

Projekt témák 
választása

Felmerült témák 
megbeszélése, 
átgondolása, 
jóváhagyása

Multikulturális 
tartalmak 
beépítése az 
oktatás 
folyamatába

Kutatás, tájékozódás, 
megbeszélés

Csoport 
tagjai

2010. április
vége

Szakirodalom, 
internet

Megfelelő témakörök 
kiválasztása
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Multikulturális 
tartalmak beépítése az
oktatás folyamatába 
című továbbképzésen 
való részvétel

Önképzés Csoport

tagjai

2010. május Továbbképzés 
költsége

Továbbképzésen való 
sikeres részvétel

Továbbk
épzés

tartalma

Elégedettség  
mérése

2010. 

május

Te sem vagy más 
projekt előkészítése, 
tervkészítés

Őszi projekt hét 
sikeressége

Beszélgetés

Gyűjtőmunka

Szervezés

Csoport

tagjai

2010. 
szeptember

A projekt 
megvalósításához 
szükséges eszközök

Mindenki számára 
elfogadható projekt

Pedagógiai Program

A téma feldolgozása,

A termék, produktum 
összeállítása,

A termék, produktum 
bemutatása.5

A gyerekek 
megismerjék és 
elfogadják a 
másság 
fogalmát

Megismerés

Kipróbálás

Tapasztalás

Drámajáték

Bemutatás

Előadás

Csoport

tagjai,

iskola 
pedagógusai

meghívott 
előadók

2010

október 25 –
29.  

A projekt 
megvalósításához 
szükséges eszközök

Tervezett célok 
elérése, produktumok

produktu
mok

bemutatás 2010. 

október

A projekt értékelése,

Az egymás mellett élő
és eltérő vallású 
emberek megismerése
c. projekt 
előkészítése, 
tervkészítés

Sikerkritéri-

umok  

teljesülése

Téli projekt hét 
sikeressége

Ellenőrzés

Értékelés

Beszélgetés

Gyűjtőmunka

Szervezés

Válogatás

Érvelés

Vita

Csoport

tagjai,   

iskola 
pedagógusai

tanulói

Csoport

tagjai,

2010

november

Értékelőlapok, 
kérdőívek

A projekt 
megvalósításához 
szükséges eszközök

Megfelelés a 
sikerkritériumnak

Mindenki számára 
elfogadható projekt Pedagógiai Program

visszajelz
és

kérdőív 2010.

Novem

-ber

A téma feldolgozása,

A termék, produktum 
összeállítása,

A termék, produktum 
bemutatása.5

A gyerekek 
megsmerjék, 
elfogadják 
különböző 
vallású emberek
karácsonyi 
szokásait, 
hagyományait

Megismerés

Kipróbálás

Tapasztalás

Drámajáték

Bemutatás

Előadás

Csoport

tagjai,

iskola 
pedagógusai

meghívott 

2010. 
december

A projekt 
megvalósításához 
szükséges eszközök

Tervezett célok 
elérése, produktumok

produktu
mok

bemutatás 2010.

decem

-ber
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Gyűjtőmunka előadók

A projekt értékelése,

A féléves munka 
értékelése 

Sikerkritéri-

umok  

teljesülése

A tervezett 
célok 
megvalósulása

Ellenőrzés

Értékelés

Beszélgetés

Csoport

tagjai,   

iskola 
pedagógusai

tanulói

2011.

január

Értékelőlapok, 
kérdőívek

Megfelelés a 
sikerkritériumnak

visszajelz
és

kérdőív 2011.

január

Más tájegységek, 
természeti feltételek 
megismerése c. 
projekt előkészítése, 
tervkészítés

Tavaszi  projekt 
hét sikeressége

Beszélgetés

Gyűjtőmunka

Szervezés

Csoport

tagjai

2011. 
február

A projekt 
megvalósításához 
szükséges eszközök

Mindenki számára 
elfogadható projekt

Pedagógiai Program

Más tájegységek, 
természeti feltételek 
megismerése c. 
projekthez tartozó 
anyagok beépítése a 
tananyagba

Tantárgyakon 
keresztül 
bemutatni 
Magyarországot

Gyűtőmunka

Beszélgetés

Megismerés

Kipróbálás

Tapasztalás

Drámajáték

Bemutatás

Előadás

Csoport

tagjai,   

iskola 
pedagógusai

tanulói

2011.

március

április

A projekt 
megvalósításához 
szükséges eszközök

Tankönyvek, 
munkafüzetek, 
fénymásolópapír, 
könyvtár, IKT 
eszközök

Tájékozott tanulók

Más tájegységek, 
természeti feltételek 
megismerése c. 
projekt 

A téma feldolgozása,

A termék, produktum 
összeállítása,

Kirándulás az 
adott 
tájegységre

Eddig  
elsajátított 
ismeretek 
gyakorlati 
alkalmazása

Szervezés

Megismerés

Kipróbálás

Tapasztalás

Drámajáték

Bemutatás

Előadás

Csoport

tagjai,   

iskola 
pedagógusai

tanulói

2011.

április 18-
20.

Kirándulás költségei

A projekt 
megvalósításához 
szükséges eszközök

Tervezett célok 
elérése, produktumok

produktu
mok

bemutatás 2011.

május
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A termék, produktum 
bemutatása.5

A projekt értékelése

A multikulturális 
csoport tapasztalatok 
összegzése, 
tevékenységének 
értékelése

Sikerkritéri-

umok  

teljesülése

Ellenőrzés

Értékelés

Beszélgetés

Csoport

tagjai,   

iskola 
pedagógusai

tanulói

2011. június Értékelőlapok, 
kérdőívek

Megfelelés a 
sikerkritériumnak

Visszajel
zés

Pályázat 
sikeressé
ge

Kérdőív

megbeszélés

2011.

Június

*Tervezett tevékenységek (amelyek a célok elérését biztosítják, minden célhoz legalább egy tevékenység tartozik, minden tevékenység külön sorba kerüljön)

*Felelős (általában egy felelős szükséges tevékenységenként)

*Határidő (tevékenységenként kell megjelölni, lehetnek részhatáridők is)

*Eredményességi mutatók (mikor tekintem az egyes célokat megvalósultnak, konkrét, mérhető mutatókra van szükség, minden célhoz legalább 1 ilyen mutató kell)
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