ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK
2021. október 11 – 20.
A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ ismét a személyes találkozás lehetőségével szervezi meg
kiemelt rendezvényét, az Őszi Pedagógiai Napokat, 2021. október 11-20. között.
Idén fő témánk: Kommunikáció, partnerség, együttműködés a pedagógiában. A szakmai programokon
foglalkozunk a pedagógus-tanuló, pedagógus-pedagógus, szülő-pedagógus közötti együttműködéssel,
mindennek jelentőségével, és hatásával a szervezetek működési, és a diákok tanulmányi
eredményességére. E mellett a kooperációt támogató tanítási-tanulási módszerek és a szakmai
hálózatok működésének izgalmas kérdéseit is napirendre vesszük a pedagógia valamennyi
szakterületét érintve.
A nyitónap felvezető előadásai mellett szakmai napot kínálunk az óvodapedagógusok számára több
kiváló előadó meghívásával. Az előadásokat követően, illetve azokkal párhuzamosan a szaktanácsadók
és a bázisintézmények pedagógusai rendkívül színes palettát nyújtva tudásmegosztó bemutatókat,
műhelyfoglalkozásokat tartanak a témában. Az eseménysorozat október 18-20. között új
programelemmel, a Mesterprogramokkal egészül ki: a háromnapos programsorozaton a fejlesztő
innovátor, fejlesztő támogató mesterpedagógusok és a kutatótanári fokozatot elért pedagógusok
mutatják be nagyobb nyilvánosság előtt mester - kutatóprogramjuk megvalósításának valamennyi
pedagógus számára hasznosítható eredményeit. A programokat személyes jelenléttel, vagy online
lehet majd látogatni (programonként feltüntetésre került a szervezés formája).
Tisztelt Intézményvezető, Pedagógus Kollégák!
A szakmai programokat vezető pedagógusok, és szervező munkatársaim nevében is tisztelettel és
szeretettel várjuk Önöket programjainkra!
Az Őszi Pedagógiai Módszertani Napok rendezvényein a részvétel regisztrációhoz kötött. Egy e-mail
címről tetszőleges számú programra lehet regisztrálni, a jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk
elfogadni. A regisztráció során a cím mellett a programok kódszáma is segít a tájékozódásban.
Amennyiben online szerveződik a program, a megadott e-mail címre küldjük ki az online programok
linkjét, a belépési lehetőséget, ezért fontos a pontos cím megadása. Ha kérdés vagy probléma merülne
fel, keressék kollégánkat a Pusztai.Katalin@oh.gov.hu e-mail címen.
A regisztráció határideje: 2021. október 10. vasárnap, 24:00 óra
Herczeg Katalin főosztályvezető
Regisztráció a plenáris előadásra >>
Regisztráció a programokra >>
Regisztráció a 162-opn21 Stílus-gyakorlat és a 224-opn21 Az Oktatási Hivatal pályaorientációt
támogató online eszközei című programokra>>
Regisztráció a 232-opn21 KREATÍV ÍRÁS, az elme hálózatának modellje alapján című programra>>
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Nyitónap – plenáris előadások
Kommunikáció, partnerség és együttműködés a pedagógiában
Időpont: 2021. október 11. hétfő
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
1330-1340

Megnyitó, köszöntő
Herczeg Katalin főosztályvezető, Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai
Oktatási Központ

1340-1420

Partnerség és az oktatás fejlesztése
Dr. Halász Gábor egyetemi tanár, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

1420-1500

Tanárok, diákok egymás között. A csoportok szerepe az iskolai életben
Dr. Szabó Éva pszichológus, egyetemi docens, SZTE Pszichológiai Intézet

1500-1535

Az IKT eszközök szerepe a tanítási és tanulási folyamat támogatásában
Dr. Lévai Dóra e-learning szakértő, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Oktatási Igazgatóság, Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztály

szünet
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1550-1625

Beszélj úgy, hogy érdekelje! – a hatékony kommunikáció alapjai
Dr. Skita Erika tréner, Értsünk szót! Kft.

1625-1700

A dal, mely összeköt
Tóth Árpád ének-zene tanár, Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és
Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája

1700-1710

Zárszó
Herczeg Katalin főosztályvezető, Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai
Oktatási Központ

Kiemelt programok
101-opn21
Téma:

Szervező:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

„Mit ér egy csepp víz? De milliomként egyesült cseppek megdöbbentő
erőt fejtenek ki.” (Kölcsey Ferenc) – Kooperáció a gyógypedagógusi,
logopédusi munkában című konferencia
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézményének
logopédiai munkacsoportja
2021. október 12. kedd
Kondor Béla Közösségi Ház
1180 Budapest, Kondor Béla sétány 8.
konferencia, whorkshop
gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, tanítók, óvodapedagógusok,
logopédusok
Kiemelt fontosságú a logopédus együttműködése a gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus, pszichológus kollégákkal, valamint az egészségügyi
dolgozókkal, a szakmai szervezetekkel.
A program változtatásának jogát fenntartjuk.
A program jelenléti jellege a járványügyi helyzet miatt változhat.
Az aktuális járványügyi előírások érvényesek lesznek a rendezvényre is.

Részletes program:

830-930

Regisztráció

900-910

Köszöntő
Budapest
Főváros
XVIII.
kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei
Polgármesteri Hivatal
Köszöntő
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
Vassné dr. Kovács Emőke-díjak átadása az év logopédusának

910-920
920-930
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930-940

Rövid ráhangolódás a témákra - Karayné Pavalacs Zsuzsanna szervező,
logopédus

940-1000

„Nem vagyunk egyedül” – együttműködés a szakmai szervezetekkel
Szabóné Vékony Andrea logopédus, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII.
Kerületi Tagintézménye

1000-1020

"Miben segíthetünk?" Szakmaközi együttműködés a XVIII. kerületi
védőnőkkel
Ácsné Gherghel Katalin logopédus, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII.
Kerületi Tagintézménye

1020-1040

"Egy kis felüdülés a pandémia idején"- két logopédiai munkacsoport
online együttműködése
Szabó Katalin logopédus, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat logopédiai munkaközösség-vezető,
Ravaszné Bencze Veronika logopédus, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
XVIII. Kerületi Tagintézménye

szünet, szakkönyv-vásárlási lehetőség

1110-1130

"Miazami?” „Kiazaki?" (Nyulász Péter) – Ötletek a magyar nyelvet
nem/vagy alig beszélő nem magyar anyanyelvű alsó tagozatos tanulók
nyelvi képességeinek fejlesztéséhez
Borosiné Mester Andrea fejlesztőpedagógus, nyelv- és beszédfejlesztő
pedagógus, Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

1130-1150

Logopédus „fehérben”, az egészségügyi team tagjaként
Dr. Szabó Edina logopédus, Semmelweis Egyetem Hang-, beszéd- és
nyelésterápia Tanszék

1150-1210

"Minek a foniáter? – A foniátria és a logopédia (klinikai logopédia, hang-,
beszéd és nyelésterápia) kapcsolata a múltban és jelenben."
Prof. Dr.Dr.h.c. Hacki Tamás, Semmelweis Egyetem, ELTE, Regensburg
Orvostudományi Egyetem

1210-1230

Kérdések-válaszok. A konferencia zárása.

102-opn21
Téma:

Időpont:
Helyszín:

Program jellege:
Célcsoport:
Előadó:
Rövid ismertető:

Tájékoztatás a 2021/2022. tanévben digitális platformon megújuló
országos pedagógiai mérési rendszerről, és az azzal kapcsolatos iskolai
feladatokról
2021. október 13. szerda, 14:00-15:30
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
előadás
általános iskola és középiskola intézményvezetői, az országos
kompetenciamérést szervező felelősök
Szepesi Ildikó osztályvezető, Köznevelési Mérés Értékelési Osztály, Oktatási
Hivatal
A
programot
szíves
figyelmébe
ajánljuk
elsősorban
az
intézményivezetőknek és az országos kompetenciamérést szervező
kollégáknak. Az előadó tájékoztatást nyújt az online kompetenciamérés
szakmai és szervezési elveiről, megoldási javaslatokat mutat az iskolai
előkészítő feladatokhoz, és tájékoztat az eredmények publikálásának
módjáról és várható időpontjáról.

224-opn21
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Téma:

Az Oktatási Hivatal pályaorientációt támogató online eszközei

Időpont:
Program formája:
Program jellege:
Célcsoport:

2021. október 14. csütörtök, 14:00-16:00
online (Teams)
előadás
osztályfőnökök, intézményvezetők, pedagógusok

Előadó:
Rövid ismertető:
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Szutorcsik Erika szakmai fejlesztő EFOP-3.2.13, az Oktatási Hivatal
munkatársa
A program célja, hogy a résztvevők megismerhessék az Oktatási Hivatal által
fejlesztett pályaorientációt támogató online eszközöket, azok működését és
használatát: a nyolcadik évfolyamos tanulók számára kötelező, a
pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatára fejlesztett digitális
eszközt (OPM), valamint a pályaorientációt támogató komplex online
mérőeszközt, a POM-ot, a két vizsgálati eszköz eltérő vonásait és
kapcsolódási pontjait.

Óvodai szakmai nap
103-opn21
Téma:

Együttműködések az óvodapedagógiában

Időpont:
Helyszín:

2021. október 13. szerda, 9:00:11:40; 14:00-15:40
Fővárosi Önkormányzat Óvodája
1068 Budapest, Városligeti fasor 30.
előadás
óvodapedagógusok

Program jellege:
Célcsoport:
Részletes program:

900-905

Megnyitó
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ

905-945

Együttműködés önmagunkkal, hogy másokkal is együttműködhessünk
A gyermeki "önegyüttműködés" kialakulása
Dr. Gőbel Orsolya PhD egyetemi docens,
Károli Gáspár Református Egyetem, Fejlődéslélektani tanszék

945-1015

Újraépülő óvodai közösségek a járvány után
Orosné Dávid Ildikó vezető szaktanácsadó, intézményvezető
Dobó Sándor Óvoda, Kiskunlacháza

1015-1030

szünet

1030-1100

Tradicionális és megújuló együttműködés, kapcsolattartás az óvodában a
családokkal, társintézményekkel, szakemberekkel
Nagy Ildikó Mária vezető szaktanácsadó, tagintézményvezető
Zuglói Egyesített Óvodák Csicsergő Tagóvodája

1100-1140

Mit tanulhatnak a kooperációról a felnőttek a gyerekektől?
Forgács Bálint adjunktus
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
DÉLUTÁNI PROGRAM
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1400-1440

Problémamegoldó (h)ősök – óvodások társas problémái, megoldási
módjai és fejlesztési lehetőségek
Dr. habil. Kasik László egyetemi docens
SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

1440-1510

„Szövetség” a szülőkkel – Változó kapcsolattartási lehetőségek a partneri
együtt-nevelés érdekében
Szabó Orsolya szaktanácsadó, intézményvezető
Nagykovácsi Kispatak Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye

1510-1540

Nemzetközi együttműködések az óvodában
Barkóczi Mariann szaktanácsadó, intézményvezető
Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeinek jógyakorlatai,
bemutatóórái, bemutatófoglalkozásai, szakmai műhelymunkái
Óvodapedagógusoknak ajánljuk
104-opn21
Téma:

Legyél te is robot!

Időpont:
Helyszín:

2021. október 12. kedd, 9:00-12:00
Rákosmenti Csicsergő Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1173 Budapest, Kaszáló utca 48.
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
óvodapedagógusok
A bemutató betekintést nyújt a programozás és az algoritmikus
gondolkodás óvodai alkalmazásának gyakorlatába. Intézményünkben a
robotikát egy pályázati program segítségével indítottuk el, majd több
együttműködéssel, támogatással, innovációval fejlesztettük. A programon
különféle padlórobokat és azok gyakorlati alkalmazását mutatjuk be, majd
az eszközöket a résztvevők is kipróbálhatják. A megszerzett ismeretek
alkalmasak arra, hogy az óvodapedagógusok a saját óvodai környezetükben
sikeresen alkalmazzák majd a látottakat.
Nagyné Szabó Etelka intézményvezető

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

105-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

11

„Képzeld el, mondd el, játszd el! – komplex művészeti eszközökkel nevelés
az óvodában”
2021. október 12. kedd, 9:30-12:00
Akadémiai Óvoda és Bölcsőde
1022 Budapest, Barsi utca 3.
bemutatófoglalkozás
személyes megjelenés
óvodapedagógusok
A programon egy jógyakorlatot mutatunk be, amelyben az
óvodapedagógusok egymással együttműködve, a különböző művészeti ágak
eszközeit (mese, dráma, képzőművészet, vizuális alkotás) komplexen és
célirányosan használják. Olyan játékos „tanulási” környezetet alakítanak ki,
ahol a gyermekek érzelmi, értelmi intelligenciájuk, kreativitásuk mellett
szociális, lelki és testi adottságaik is kiteljesedhetnek, fejlődhetnek.
Ferenczi Dóra óvodapedagógus, logopédus,
beszédfejlesztő gyógypedagógus
Pávliczné Lőrincz Andrea óvodapedagógus, művészetterapeuta
Hajnal Margit Hajnalka intézményvezető, szaktanácsadó

106-opn21
Téma:

„Szövetség” a szülőkkel – Szülői értekezletek másként

Időpont:
Helyszín:

2021. október 12. kedd, 13:30-15:30
Nagykovácsi Kispatak Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.
előadás, műhelymunka
személyes megjelenés
óvodapedagógusok, óvodavezetők
A program bemutatja azt a kölcsönösséget és „szövetséget”, melyet a
szülőkkel, mint partnerekkel alkotunk a nevelési folyamatban.
A szülői értekezletek hagyományos formavilágát bontjuk meg és kínálunk
ötletbörzével egybekötött gyakorlatot. Nyitottság, játékosság, empátia a
kulcsszavak, melyekkel várjuk az érdeklődőket, akik mernek és akarnak
változtatni a berögződött formákon, módszereken és eszközökön.
Karczevicz Dóra óvodapedagógus, tagóvoda vezető

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

107-opn21
Téma:

Együttnevelés – együtt nevelés?

Időpont:
Helyszín:

2021. október 13. szerda, 9:00-10:30
Óbudai Hétpettyes Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1033 Budapest, Harrer Pál utca 7.
előadás, konzultáció
személyes megjelenés
óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok,
pedagógiai asszisztensek
Együttnevelés vagy együtt nevelés valósul meg az óvodákban? Bemutatjuk
jógyakorlatunkat az intézményünkben folyó közös gondolkodásról,
együttnevelésről, mely az óvodapedagógusok és segítő szakembereink
között valósul meg.
Kiss Anita óvodavezető,
Konczné Juhász Andrea gyógypedagógiai tanár
Dr. Böjtös Zoltánné fejlesztő pedagógus, szaktanácsadó
Erdei Tünde óvodapedagógus
Hamvasné Bögre Julianna óvodapedagógus, szaktanácsadó

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

108-opn21
Téma:

Együttműködést fejlesztő mozgásos játékok

Időpont:
Helyszín:

2021. október 14. csütörtök, 8:30-11:30
Fővárosi Önkormányzat Óvodája, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1068 Budapest, Városligeti fasor 30.
bemutatófoglalkozás
személyes megjelenés

Program jellege:
Program formája:
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Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

óvodapedagógusok
A szakmai programon mozgásos játékokat láthatnak az érdeklődők vegyes
csoportban. A játékok a gyerekek kooperációjára építenek, erősítik a
csoportkohéziót, megalapozzák a csoportjátékok bevezetéséhez szükséges
készségeket.
Borsós Danka óvodapedagógus
Vargháné Tóth Erzsébet intézményvezető, szaktanácsadó

109-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Beszéd? Fejlesztés? Beszédfejlesztés? Az optimális együttműködés
lehetőségei és keretei a logopédus és az óvodapedagógus között
2021. október 14. csütörtök, 9:00-11:00
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1202 Budapest, Nagysándor József utca 189. (Bejárat:Mártonffy utca 76-84.)
bevezető előadás, bemutató, konzultáció
személyes megjelenés
óvodapedagógusok, intézményvezetők
A program ezekre a kérdésekre keresi a választ: Hol a határ az anyanyelvi
nevelés és a logopédiai fejlesztés között? Mi az óvodapedagógus feladata és
mi a logopédus kompetenciája? A logopédiai módszerek mivel és miért
tudnak alkalmatlanok lenni, ha nem szakember végzi őket? Miért különül el
a nyelvi fejlesztés a logopédiában, és a hallási figyelem/emlékezet, hangtani
tudatosság fejlesztése az óvodai csoportmunka keretében? Mire és hogyan
használhatóak a nyelvi fejlesztő játékok? A program az elmélet mellett
gyakorlati elemeket is tartalmaz.
Varga Ibolya intézményvezető
Tamási Renáta logopédus

110-opn21
Téma:

Zeneterápia az óvodai gyakorlatban

Időpont:
Helyszín:

2021. október 14. csütörtök, 9:00-11:00
Váci Deákvári Óvoda Újhegyi Úti Tagintézménye, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
2600 Vác, Újhegyi út 46.
előadás, bemutatófoglalkozás, konzultáció
személyes megjelenés
óvodapedagógusok, tanítók
A bemutatóban az óvodai életbe illesztett zeneterápiás eszközök,
módszerek alkalmazását tekinthetik meg az érdeklődők.
„Zeneterápia során a zeneterapeuta egy tervezett folyamatban használja a
zenét vagy zenei elemeket annak érdekében, hogy elősegítse a
kommunikációt, kapcsolatokat, kapcsolatteremtést, tanulást, kifejezést,
önkifejezést, mobilizációt, szervezést, szerveződést.”
(Zeneterápiás Világkongresszus, 1996. Hamburg)

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:
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Közreműködik:

Bergmann Emese óvodapedagógus, zeneterapeuta
Terék Ágnes intézményvezető

111-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Biztonságban az éterben, biztonságban az óvodában – Etikus
kapcsolattartás, együttműködés offline és online
2021. október 15. péntek, 9:00-11:00
Zuglói Egyesített Óvoda Csicsergő Tagóvoda
1148 Budapest, Wass Albert tér 13.
interaktív előadás
személyes megjelenés
óvodapedagógusok
Az óvodában a hagyományos kapcsolattartási formákat a pandémia akarva
akaratlanul megreformálta. A családokkal, társintézmények szakembereivel
való együttműködés az online térben kapott helyet. A pedagógiai munkát
hogyan segíti, esetleg gátolja az online platformokon való kommunikáció?
Milyen alternatívák adhatnak támpontot a tradicionális kapcsolattartásra?
Hogyan és mit profitáljunk a digitális médiakörnyezet kínálta számtalan
lehetőségből?
Nagy Ildikó Mária ZEÓ Csicsergő Tagóvoda, tagintézmény-vezető, vezető
szaktanácsadó

112-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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Szüreti mulatság az óvodában – A szülőkkel való együttműködés
lehetőségei, különös tekintettel a közös programokra
2021. október 14. csütörtök, 9:00-12:30
Többsincs Óvoda és Bölcsőde
2194 Tura, Dózsa György út 2-3.
szakmai nap
személyes megjelenés
óvodapedagógusok
Óvodánk egyéni arculatát a néphagyományt éltető tevékenységeink adják.
A szokások, ünnepek ápolása túlmutat intézményünk falain, mert az
események egy tágabb közösség közreműködése, támogatása, összefogása
által jönnek létre. A bemutató során a szüret, a szüreti mulatság a régi turai
hagyományok szerint, népviseletbe öltözve kerül megszervezésre. Az
esemény nyitott a szülők és a helyi érdeklődők számára. A szakmai
beszélgetés során átadjuk tapasztalatainkat a közösségépítő
hagyományőrzés kialakításának lépéseiről.
Szilágyi Józsefné intézményvezető, szaktanácsadó
Petrovicsné Bódi Marianna óvodavezető-helyettes és az óvoda pedagógusai

113-opn21
Téma:

Érzelmeink kifejezése gyermeknyelven

Időpont:
Helyszín:

2021. október 14. csütörtök, 9:00-12:00
Csodavilág Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1182 Budapest, Üllői út 709.
bemutatófoglalkozás és konzultáció
személyes megjelenés
óvodapedagógusok, tanítók,
pedagógiai asszisztensek
Hogyan tudják óvodásaink kifejezni érzelmeiket? Hogyan tudjuk hatékonyan
elősegíteni
a
pozitív
magatartásminták
alkalmazását?
A
bemutatófoglalkozás során különböző érzelmi intelligenciát fejlesztő,
pozitív magatartásmintákat közvetítő játékokat mutatunk be.
Bognárné Lakatos Krisztina óvodapedagógus, Gordon-tréner

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

114-opn21
Téma:
Időpont:
Szervező intézmény:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

„Szövetség” a szülőkkel – Hogyan építsünk motivált és aktív szülői
szervezetet?
2021. október 14. csütörtök, 10:00-11:30
Nagykovácsi Kispatak Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
online előadás, online beszélgetés
online (Google Meet)
óvodapedagógusok, óvodavezetők
A program bemutatja azt a kölcsönösséget és „szövetséget”, melyet a
szülőkkel, mint partnerekkel alkotunk a nevelési folyamatban.
Szülői Szervezetünk vezetője interpretálja azokat a kezdeti lépéseket,
lehetőségeket, ötleteket, melyek egy hatékonyan és motiváltan működő
szülői közösség formáláshoz elengedhetetlenek. Körbejárjuk a bevonás és
bevonódás, a részvétel kérdését.
Rüll Orsolya a Szülő Szervezet elnöke
Szabó Orsolya intézményvezető, szaktanácsadó
115-opn21

Téma:

Kooperatív tanulástechnikák bevezetése az óvodában

Időpont:
Helyszín:

2021. október 14. csütörtök, 10:00-12:00
Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda telephely, az Oktatási
Hivatal bázisintézménye
1119 Budapest, Mérnök utca 42.
előadás, videóbemutató, konzultáció
személyes megjelenés
óvodapedagógusok

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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Rövid ismertető:

Közreműködik:

Óvodánkban több éve alkalmazzuk a kooperatív tanulástechnika
módszerét. Tapasztalatainkat, a bevezetés folyamatát, fejlesztéseinket a
csoportjainkban rögzített videók segítségével mutatjuk be. Az interaktív
szakmai beszélgetés során az érdeklődők saját élményű tapasztalatokat is
szerezhetnek a kooperatív játékok kipróbálásával.
Hudra Bettina, Kovácsné Gémesi Annamária, Molnárné Szőke-Nagy Edit,
Tamás Ildikó, Tóthné Tóth Zsuzsanna óvodapedagógusok
Egri Gyöngyi intézményvezető-helyettes

116-opn21
Téma:

Integrálni igenis jó!

Időpont:
Helyszín:

2021. október 14. csütörtök, 13:00-15:00
Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Szakiskola
1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
óvodapedagógusok
Az integráció adta lehetőségeket és nehézségeket mutatjuk be
óvodapedagógus és gyógypedagógus szemmel. Ötleteket kínálunk fel a
másság elfogadtatásának segítésére az óvodai csoportban. Egyszerű,
preventív módszerekkel ismertetjük meg az érdeklődőket, melyekkel az
együttnevelést könnyíthetjük meg. A résztvevők is kipróbálhatják a
bemutatott játékokat, gyakorlatokat.
Fonyódi Ildikó Mónika gyógypedagóus, szaktanácsadó, az Utazó
Gyógypedagógusi Hálózat intézményegység-vezetője
Varga-Tóth Csaba óvodavezető, óvodapedagógus, szaktanácsadó

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

117-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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„Királyi út”- együttműködés az óvodapedagógus és gyógypedagógus
között az óvodában
2021. október 14. csütörtök, 13:30-15:00
Fővárosi Önkormányzat Óvodája, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1068 Budapest, Városligeti fasor 30.
előadás és szakmai konzultáció
személyes megjelenés
óvodapedagógusok, óvodában dolgozó gyógypedagógusok,
fejlesztőpedagógusok
Szeretnénk bemutatni azt az utat, melyet intézményünkben nyolc év alatt
kidolgoztunk arra, hogy az óvodapedagógusok, és a gyógypedagógus
hogyan dolgozhatnak együtt a gyerekek optimális fejlődése érdekében.
Ráczné Gujgiczer Lívia óvodapedagógus,
Luterán Zsuzsanna gyógypedagógus- konduktor

118-opn21
Téma:

Sportnap a bázison

Időpont:
Helyszín:

2021. október 15. péntek, 9:30-11:00
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1202 Budapest, Nagysándor József utca 189. (Bejárat: Mártonffy utca 76-84.)
előadás, bemutató, konzultáció
személyes megjelenés
óvodapedagógusok, intézményvezetők
Óvodánkban hagyomány a sportnap megrendezése. Az udvaron zenés
bemelegítéssel kezdődik a program, majd a csapatok forgó rendszerben
látogatják meg az egyes állomásokat. Az érdeklődő kollégák aktív
közreműködés mellett tekinthetnek be intézményünk életébe. A program
meghívott vendége a Bóbita Óvoda.
Sziki Tamásné óvodapedagógus, szaktanácsadó, intézményvezetőhelyettes
Darnyikné Hole Zsuzsanna óvodapedagógus, tagintézmény-vezető

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Óvodapedagógusoknak és általános iskolában alsó tagozaton tanítóknak ajánljuk
119-opn21
Téma:

„Gyertek lányok játszani”

Időpont:
Helyszín:

2021. október 13. szerda, 9:00-9:45
Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola
1033 Budapest, Harrer Pál utca 7.
köszöntő, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
óvodapedagógusok, tanítók
A bemutatóóra során célunk a gyermekek szociális érzékének fejlesztése,
ráirányítani a figyelmet egymás elfogadásának fontosságára, a csoportbeli
pozitív viszonyok kialakítására. Az együttjátszás öröme és a játékok
mondanivalója, a művészetek (zene, tánc, mozgás) segítségül hívása
segítheti a feszültségek oldását, a közösség együttműködését. (Etikaóra 1. c
osztály)
Szegediné Barna Helga tanító, alsó tagozatos munkaközösség-vezető

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

120-opn21
Téma:

Időpont:
Helyszín:
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Együttműködés
az
óvodapedagógusok,
pedagógusok
és
gyógypedagógusok között az 1. osztályos gyermekek képességfejlesztése
érdekében
2021. október 14. csütörtök, 14:00-15:30
Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11-15.

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
óvodapedagógusok, 1. osztályos tanítók
A 6 éves gyermekek beiskolázása új kihívás elé állítja a tanítókat. Az azonos
korosztályba tartozó gyermekek között széles spektrumban lehetnek
képességeket tekintve különbségek, az esetleges életkorbeli különbségek
mellett ezek még inkább megjelenhetnek. Az írás, olvasás, számolás
megtanításához szükséges alapkészségek fejlesztése éppen ezért kiemelten
fontos feladatként jelenhet meg a nevelés-oktatás során 1. osztályban.
Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani a következő tanévben első osztályt
vállaló tanítók számára részképességeket, tanuláshoz szükséges
képességeket fejlesztő eszközök, módszerek és eljárások bemutatásával.
Kerékgyártó Csilla okleveles gyógypedagógus
Boncz Beáta gyógypedagógus
Nagyné Bozsó Eszter logopédus
Varró Péterné gyógypedagógus

Általános iskolában alsó tagozaton tanítóknak ajánljuk
121-124-opn21
Téma:

Együttműködés, kooperáció a napközi irányított szabadidős foglalkozásain

Időpont:
Helyszín:

2021. október 12. kedd, 8:30-11:45
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
bevezető előadás, bemutatófoglalkozások, konzultáció
személyes megjelenés
tanítók, napközis tanítók
A megadott témák feldolgozása során az irányított szabadidős foglalkozások
példát adnak az együttműködés, kooperáció lehetőségeire, annak
eredményességére
és
a
szociális
tanulás
fontosságára.
A
bemutatófoglalkozások során az életkori sajátosságokra építve
megfigyelhető a feladatokhoz illeszkedő munkaformák megválasztása: a
pármunka, a csoportmunka, illetve a kooperatív technikák alkalmazása.
Teret kap az együttműködés több szinten történő megvalósulása, tanuló és
tanuló, tanuló és pedagógus, tanuló, szülő és pedagógus, valamint
pedagógus és pedagógus között.

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

A program 8:30-kor egy húszperces bevezető előadással kezdődik, majd
9:00 és 9:45 között az első bemutató majd 10:00-10:45 között (egy időben)
három bemutatófoglalkozás tekinthető meg, melyekre külön kell
regisztrálni. A programot konzultáció zárja 10:50-től 11:45-ig.
121-opn21 8:30-8:50 bevezető előadás
9:00-9:45 bemutatófoglalkozás
Együtt a csapat! Az iskolai szocializációt segítő, az eredményes tanuláshoz
szükséges részképességek fejlesztése (1.b osztály)
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Közreműködik:

Gaál-Schlepp Viktória napközis vezetőtanító, szakvizsgázott pedagógus

Közreműködik:

122-opn21 10:00-10:45 bemutatófoglalkozás
10:50-11:45 konzultáció az 1., 2., 3. osztályban látottakról
A mesék útján. A szövegfeldolgozás tanulási tartalmait támogató
foglalkozás (2.b osztály)
Svobodáné Nemes Kriszta napközis vezetőtanító

Közreműködik:

123-opn21 10:00-10:45 bemutatófoglalkozás
10:50-11:45 konzultáció az 1., 2., 3. osztályban látottakról
Őszi kertek kincsei, zöldségek és gyümölcsök. Tanítási tartalmakat
támogató foglalkozás egy projektmunka részeként kooperatív technikák
alkalmazásával (3.b osztály)
Csengeriné Novák Ágnes napközis vezetőtanító, szakvizsgázott pedagógus

Közreműködik:

124-opn21 10:00-10:45 bemutatófoglalkozás
10:50-11:45 konzultáció az 1., 2., 3. osztályban látottakról
„Mint a szőlőszemek a fürtön…” Játékos képességfejlesztés,
közösségépítés (2.a osztály)
Csengeriné Novák Ágnes napközis vezetőtanító, szakvizsgázott pedagógus

125-opn21
Téma:

JÁTSZ/MA játékos sakkdélután

Időpont:
Helyszín:

2021. október 12. kedd, 14:00-16:00
Kosztolányi Dezső Általános Iskola
1098 Budapest, Ifjúmunkás utca 1.
bevezető előadás, bemutatófoglalkozás, konzultáció
személyes megjelenés
tanítóknak
A műhelyfoglalkozáson bemutatjuk, miként működhetnek együtt 7-10 éves
gyerekek egy játékos délutánon, amely a sakk jegyében zajlik. A program
során a foglalkozásokon szerzett tapasztalatainkat osztjuk meg az
érdeklődőkkel.
Siposné Joó Gabriella, sakk, alsó tagozatos reálmunkaközösség-vezető
2., 3., és 4. osztályos diákok

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

126-opn21
Téma:

Együttműködés, kooperáció matematikaórán

Időpont:
Helyszín:

2021. október 13. szerda, 8:00-8:45
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
bemutatóóra
személyes

Program jellege:
Program formája:
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Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

tanítók
Az óra során a tanulók csoportokban együttműködve, kooperatív
munkaformát is alkalmazva bővítik majd tudásukat. Számkört bővítünk a
gyerekek kreativitását, játékosságát, együttműködését középpontba
helyezve.
Erdősiné Gondos Judit tanító
matematika, 3. évfolyam

127-opn21
Téma:

Együttműködés, kooperáció a pedagógiában gyermekek között

Időpont:
Helyszín:

2021. október 13. szerda, 8:00-9:00
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
tanítók
A bemutatóórán az együttműködésre nevelés egy lehetséges módját
tekinthetik meg a résztvevők az iskola korai szakaszában. Az óra témája a
geometriai tapasztalatszerzés, logikus gondolkodás fejlesztése logikai
lapokkal. (Matematika, 1. évfolyam)
Jencsikné Végh Adrienn tanító

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

128-opn21
Téma:

Együttműködés „alig” iskolásan

Időpont:
Helyszín:

2021. október 13. szerda, 9:00-10:30
Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola
1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 35.
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
tanítók
Testvérek a kerek esztendőben, avagy környezetünk szeretetére nevelés az
1. osztályban. A kompetencia területek közül kiemelten a szociális
készségek, együttműködés fejlesztése történik majd az órán.
(Környezetismeret, 1. évfolyam)
Kiss Zsuzsanna tanító

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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129-opn21
Téma:

Együtt, egymásért!

Időpont:
Helyszín:

2021. október 13. szerda, 9:00-11:30
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
bemutatóóra, előadás, konzultáció
személyes megjelenés
tanítók
Kutatások igazolják, hogy az érzelmi intelligencia igen jelentős szerepet
játszik a sikerek elérésében. Nyom annyit a latban, mint az IQ, sőt
nemegyszer többet is, ráadásul fejleszthető. A kooperatív technikák
alkalmazása a tanórákon remek lehetőséget biztosít ahhoz, hogy fejlesszük
a gyerekek érzelmi rátermettségét is. (Magyar irodalom óra)
Benkő Zsuzsanna, vezetőtanító, 2.a osztály

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

130-opn21
Téma:

A felfedező tanulás módszerének alkalmazása nyelvtanórán

Időpont:
Helyszín:

2021. október 13. szerda, 10:00-10:45
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
bemutatóóra
személyes megjelenés
tanítók
A nyelvi tudatosság kialakítása nem könnyű feladat a kisiskolásoknál.
Óráimon törekszem arra, hogy kedvet csináljak a gyerekeknek ehhez a
munkához. Tapasztalatom szerint szívesen vesznek részt olyan
tevékenységekben a tanulók, ahol nem készen kapják az információkat,
hanem nekik kell tenni ezért, ők lehetnek a felfedezők. Az önálló döntések,
azok megvitatása, a közös gondolkodás, mérlegelés nagyobb lenyomatot
hagy. A tevékenység során szerzett tudás tartósabb, jobban rögzül. Ezért
alkalmazom gyakran a felfedező tanulás módszerét.
Kálmán Kata tanító, 4.a osztály

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

131-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
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Az iskolák közötti sportegyüttműködés lehetőségei, jógyakorlata
Sportjátékokat előkészítő kisjátékok bemutatása
2021. október 13. szerda, 14:00-15:30
Csengey Gusztáv Általános Iskola
2170 Aszód, Csengey utca 30.
bevezető előadás, bemutatófoglalkozás, konzultáció

Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

személyes megjelenés
tanítók (akik testnevelést tanítanak)
Az aszódi járás területén működő általános iskolák között nagy hagyománya
van az együttműködésnek és különféle versengéseknek, versenyeknek. Az
előadás ezt mutatja be azzal a céllal, hogy ez a jógyakorlat más térségekben
is kialakuljon. E mellett a játék és játékoktatás fontosságának, elméletének
és gyakorlatának bemutatására dolgoztak ki egy rövid műhely- és
bemutatófoglalkozást a programot szervező testnevelők.
Lippai Anett, Molnár László, Nagyházi Judit testnevelőtanárok
Boda János szaktanácsadó

132-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

A tanulók közötti együttműködés fejlesztése játékokkal és az
élménypedagógia módszereivel tanórai keretben
2021. október 14. csütörtök, 8:00-9:45
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
bemutatóóra és megbeszélés
személyes megjelenés
általános iskolában alsó tagozaton tanítók
A bemutatóórán az érdeklődők betekintést nyerhetnek abba, hogy az idei
tanév során milyen együttműködést igénylő játékokkal ismerkedtünk meg
matematikaórákon. Az órát követő megbeszélésen is a gyakorlaté lesz a
hangsúly, de szót ejtünk a bizalomépítésről, a tanórai játékok és az
élménypedagógia gyermekközösségekre gyakorolt pozitív hatásairól, a
tantárgyakhoz kapcsolódó kreativitás kibontakoztatásának lehetőségeiről,
az osztályközösség fejlődéséről és a játékok használatának hosszútávú
céljairól az együttműködés szemszögéből. (Matematika, 3.a osztály)
Farkasházi Csilla tanító

133-opn21
Téma:

Komplex tehetségazonosítási folyamat az első évfolyamon

Időpont:
Helyszín:

2021. október 14. csütörtök, 14:30-16:00
Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium
1173 Budapest, Akácvirág utca 49.
előadás, konzultáció
személyes megjelenés
tanítók
A szülők, a tanítók, a fejlesztőpedagógusok és az iskolapszichológus
együttműködésén alapuló azonosítási módszert mutat be az előadás, amely
nem egyszeri, pillanatnyi teljesítmény alapján következtet arra, hogy a
gyermekben szunnyad-e valamely területen tehetség, hanem több pilléren
nyugvó, az egész tanévet átívelő, a gyerekek megfigyelésén,
cselekedtetésén alapuló folyamat. Az előadás érinti a tehetségazonosítással

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

22

Közreműködik:

kapcsolatos alapfogalmakat, kitér a gardneri tehetségterületekre. A rövid
elméleti bevezető után a tanítók megismerkedhetnek a kisiskolásoknál
alkalmazható vizsgálati módszerekkel, kérdőívekkel, megfigyelési
szempontsorokkal és a Kíváncsi ládával, amely a tehetségterületek
feltérképezésére alkalmas játék.
Nagy Dóra tanító

Általános iskola alsó és felső tagozaton tanítóknak ajánljuk
134-opn21
Téma:

Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

„A szeretet semmit sem kíván, a szeretet semmit sem akar.”
(Feldmár András)
Érzelemtől érzelemig - komplex boldogságóra az együttműködés jegyében
2021. október 12. kedd, 8:30-10:30
Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1148 Budapest, Padlizsán utca 11-13.
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
általános iskolai pedagógusok, iskolapszichológusok
Az elfogadó, segítő, együttműködő pedagógiai szemlélet, befogadó
magatartás napjainkban kiemelt fontosságú téma a gyakorlati
pedagógiában. A boldogságórák célja, hogy vezérfonalat adjon az
iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek
legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki
egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget. A
boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősítik
önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az
iskolában is jobban teljesítenek. (Komplex boldogságóra, 3. osztály)
Tolvaj Andrea tanító
Földesné Fábián Csilla intézményvezető, szaktanácsadó, bázisintézményi
koordinátor

135-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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Digitális eszközökkel támogatott projektek/Együttműködések a
CodeWeek-en
2021. október 12. kedd, 9:00-11:00
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, az Oktatási
Hivatal bázisintézménye
1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9.
bemutatófoglalkozás, konzultáció
személyes megjelenés
tanítóknak, tanároknak

Rövid ismertető:

Közreműködik:

Az Európai CodeWeek-en jógyakorlat iskolánkban, hogy a „nagyobbak”
(negyedikesek) az aktuális tanévben belépő elsősöket bevezetik a kódolás
világába. Ezen kívül van testvérosztályuk egy nógrádi faluban, akikkel a
Skype-on keresztül lépnek kapcsolatba különböző kódolási
tevékenységekkel. Ennek lehetnek részesei az érdeklődők. (Tantárgy:
informatika, magyar nyelv és irodalom, matematika, 4. osztály)
Novák Sára Anna tanító
Tarné Éder Marianna tanító, szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor

136-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Prevenciós mozgásterápiás fejlesztés a testnevelő tanárok és a fejlesztő
pedagógusok együttműködése folyamatában
2021. október 13. szerda, 11:00-14:30
József Nádor Általános Iskola és Művészeti Iskola, ÖKO Iskola
2096 Üröm, Iskola utca 3.
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
testnevelést oktató tanárok és tanítók, fejlesztő pedagógusok
A műhelyfoglalkozás célja bemutatni a megjelent pedagógus kollégáknak,
hogyan lehetséges az együttműködés, a kooperáció egy intézményen belül
dolgozó munkaközösségek összehangolásával. Ez az együttműködő
tevékenység elsősorban a prevenciós fejlesztést, a lemorzsolódás
megakadályozását tűzi ki célul. A bemutatóóra egy lehetséges megoldást
kínál az alsó tagozatos „problémás” gyermekek fejlesztésére speciális,
játékos mozgásos feladatok gyakorlásával. Elsődleges cél a tanórán
bemutatott feladatok megismertetése a résztvevő pedagógusokkal. A téma
bemutatása bevezető előadás és bemutatóóra keretén belül történik, amit
konzultáció követ a megjelent kollégák bevonásával. (TSMT jellegű fejlesztő
mozgásterápiás tanóra – alsó tagozat 1-2. évfolyam – körfeladatok
bemutatóóra)
Tóthné Török Mária testnevelőtanár, TSMT terapeuta
Simon Zoltán műhelyvezető, testnevelés vezető szaktanácsadó
Budai Márta fejlesztőpedagógus

137-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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A többszólamú éneklési készség játékos fejlesztése dudanótákkal az emelt
szintű ének-zene 5. osztályában
2021. október 14. csütörtök, 9:30-11:30
Budapest XIV. Kerületi Liszt Ferenc Általános Iskola nem bázis
1146 Budapest, Hermina út 23.
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
ének-zene tanárok, tanítók

Rövid ismertető:

Közreműködik:

A lakodalmi dudanóta (népdal) hallás utáni megtanulása mellett a
dudakíséret kreatív alkalmazását mutatjuk be adott népdalokon. Az alsó
tagozatban már megtanult duda hangszer hangját elevenítjük fel. Közös
éneklési készség, tonális hallás, szolmizációs készség, improvizációs készség
fejlesztése történik az emelt szintű ének-zene 5. osztályában.
Kovács Katalin ének-zene szaktanácsadó, kerületi tantárgygondozó

138-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

„Egyedül nem megy” - Együttműködési lehetőségek az iskolában és az
iskolán kívül
2021. október 14. csütörtök, 10:00-11:30
Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1043 Budapest, Munkásotthon utca 3.
előadás, konzultáció
személyes megjelenés
általános iskolai tanítók, tanárok
Iskolánk széles körű partnerkapcsolati hálózattal rendelkezik, nemcsak a
sport, hanem a művészetek, a fenntarthatóság területén is. Nyitott
szellemiségű, vendégszerető iskolaként számos rendezvényt, előadást
tartottunk, neves vendégeket fogadtunk. Fontos számunkra a belső
együttműködés, a kollégák közötti tudásmegosztás is. Előadásunkban
szeretnénk bemutatni, hogyan alakítottuk, alakítjuk ki partnerhálózatunkat,
hogyan gondozzuk kapcsolatainkat, és milyen együttműködési
lehetőségekkel találkozhatunk a gyakorlatban.
Miskolczi Erzsébet intézmnyvezető, Solymosiné Bakcsi Vera tanár, Karsai
Annamária tanár, Kalmár Beáta tanár, Gálfalvi Áron tanár

Általános iskolában felső tagozaton tanító tanároknak ajánljuk
139-opn21
Téma:

Világnapok a matematika szemével

Időpont:
Helyszín:

2021. október 12. kedd, 10:00-12:00
Kandó Téri Általános Iskola
1182 Budapest, Kandó tér 1.
műhelymunka
személyes megjelenés
általános iskola 5-8. évfolyamán tanító matematikatanárok
A világnapokat (havonta egyet kiválasztva) dolgozzuk fel műhelymunka
keretében. A diákok a matematikaórán megnéznek egy gondolatébresztő
kisfilmet (ezeket a filmeket a műhelyfoglalkozásra összegyűjtjük). A
jelentkező pedagógusok a témával kapcsolatban, évfolyamonként 4-5
matematikafeladatot készítenek páros- és csoportmunkában. Az elkészült
feladatokat „Világnapok a matematikaórán” tananyag mellékletként
ajánljuk kollégáknak. Így közösen gondolkodva készítünk egy nagyon

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:
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Közreműködik:

hasznos segédletet az általános iskolás matematika oktatásához. Jelentkezz,
hogy közösen teremthessünk egy hasznosat!
Tenke Zsuzsanna matematika-informatika munkaközösség-vezető

140-opn21
Téma:

Környezeti nevelés - angol nyelven

Időpont:
Szervező intézmény:

2021. október 12. kedd, 15:00-16:00
Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
műhelyfoglalkozás
online (Google Meet)
általános iskolai angol szakos tanárok
A környezeti problémákkal és azok megoldási lehetőségeivel, az
időjárással és évszakokkal foglalkozó online csapatverseny szervezését
mutatja be az előadó. Szó lesz a tanári és tanulói együttműködés
gyakorlati megvalósításról az online eszközök segítségével.
Kissné Papp Gabriella angoltanár, szaktanácsadó

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

141-opn21
Téma:

Együttműködés a nyelvtanórán - fókuszban a szövegalkotás

Időpont:
Helyszín:

2021. október 14. csütörtök, 10:00-10:45
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
bevezető előadás, bemutatóóra
személyes megjelenés
felső tagozatos magyartanárok
Az órán a szövegalkotást, a legalapvetőbb szövegtípusokat gyakoroljuk
olyan feladatokkal, amelyek a diákok közötti együttműködést is fejlesztik. A
drámapedagógiából is ismert módszerek segítségével igyekszünk
bemutatni, hogyan lehet élményszerűen, a tanulók aktivitására és
kreativitására építve szövegközpontú órát tartani. A tanórán mind az
írásbeli, mind a szóbeli kommunikációs formák szerepet kapnak. Arra
ösztönözzük a diákokat, hogy társaikkal kooperálva fejtsék ki véleményüket,
bővítsék tudásukat. (6. osztály)
Tollár Tamara magyartanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

142-opn21
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Téma:

Kooperatív technikák az énekórákon

Időpont:

2021. október 14. csütörtök, 10:00-10:45 bemutatóóra
11:00-11:45 konzultáció

Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:
Közreműködik:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
általános iskolai énektanárok, tanítók
Lehetőségek és ötletek bemutatása kooperatív technikák, csoportmunka
használatára az énekórák keretein belül. (4. osztály)
Bolesza-Váradi Andrea ének-zene tanár

Általános iskolában felső tagozaton és középiskolában tanító tanároknak ajánljuk
143-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Mi a különbség? Mi a hasonlóság? Drámajáték és kooperatív technikák
alkalmazása magyar irodalomórán
2021. október 14. csütörtök, 12:00-15:00
Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
2316 Tököl, Aradi utca 56.
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
felső tagozatos magyartanárok
A bemutatóórán összehasonlítjuk a Himnuszt és a Szózatot, a
hasonlóságokat és különbségeket keressük. A témát kooperatív
technikákkal és drámajátékkal dolgozzuk fel. (Magyar irodalom, 7. osztály)
Horváth Orsolya szaktanácsadó, mesterpedagógus

144-opn21
Téma:

Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:
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„Ne a kudarctól félj, hanem a lehetőségtől, amit kihagysz, ha meg sem
próbálod!” (Jack Canfield)
A COOL-módszer bemutatása és műhelyfoglalkozás
2021. október 11. hétfő, 10:00-12:45
(9:30-tól kötelező ingyenes antigén gyorsteszt!)
Osztrák-Magyar Európaiskola
1126 Budapest, Istenhegyi út 32.
bevezető előadás, a módszer alkalmazása a gyakorlatban (látogatás az
osztály/ok/ban), konzultáció-műhelymunka
személyes megjelenés
magyartanárok, kooperatív, nyitott tanulási módszer iránt érdeklődők
A COOL (= kooperatív nyitott tanulás) egy nagyszerű módszertani
lehetőség a tanítási-tanulási folyamat és a kompetenciák fejlesztésére a
mai világ kihívásainak megfelelően. Több amerikai és nyugat-európai
országban oktatják és használják. Más, Magyarországon is ismert

Közreműködik:

kooperatív módszerekkel is rokon alapgondolat (KIP, Kagan, Gamification)
– erről a konzultáción lesz lehetőségünk eszmecserét/tapasztalatcserét/
ötletbörzét folytatni. Szeretettel várjuk a kíváncsi, nyitott, innovatív
kollégákat! (Magyar irodalom, történelem; 8. évfolyam: A 19-20. század
fordulója – irodalmi, történelmi és művészeti ismeretek)
Olasz Tiborné Bende Márta mesterpedagógus szaktanácsadó, a magyar
munkaközösség vezetője
Riesz Ábel történelemtanár
Bernhard Mayr igazgatóhelyettes

145-opn21
Téma:

Közösségfejlesztés és játékosítás online applikációkkal a szakórákon

Időpont:
Helyszín:

2021. október 12. kedd, 8:00-11:30
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2030 Érd, Széchenyi tér 1., 005-ös terem
műhelyfoglalkozás és bemutatóóra
személyes megjelenés
bármely szakos tanár, osztályfőnök
A program alapvetően azt segíti elő, hogy osztályfőnökként a saját
szakóráinkon a tanulók tantárgyi tudását úgy fejlesszük, hogy közben
kiemelten figyelünk a közösségépítésre. Különféle játékos, online
applikációkat előnyben részesítő gyakorlaton keresztül elsősorban
csoportmunkában valósítjuk meg mindezt egy bejövő, kilencedik
évfolyamos osztályban. A gamifikáció, a pozitív versenyszellem kialakítása
és egymás megismerése kiemelten fontossá válik a foglalkozáson, ahogy az
IKT-eszközök használata is. A bemutatóórát megelőzően néhány eddig
alkalmazott módszert ajánlanék a tanártársaimnak, majd a bemutatóórát
követően véleményt cserélnénk a látottak alapján, illetve további jó
gyakorlatokat ismernénk meg közösen.
Maróti Zsolt magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár,
osztályfőnök, 9.d osztály

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

147-opn21
Téma:

Együttműködő Kommunikáció – ismerkedés az alapokkal

Időpont:
Helyszín:

2021. október 12. kedd, 14:00-15:30
Kőbányai Szent László Gimnázium
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34.
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
általános és középiskolai tanárok
Az Együttműködő Kommunikáció célja, hogy a különböző kommunikációs
helyzetekben a másikra hangolódás, partnerünk mélyebb megértése által
elősegíthessük az adott helyzetek harmonikus, mindkettőnk számára
elfogadható kifutását. A műhelyfoglalkozásom célja, hogy a résztvevők
betekintést nyerhessenek az EMK kommunikációs rendszerébe. Az alkalom

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:
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Közreműködik:

végére várhatóan képesek lesznek jobban, hatékonyabban ráhangolódni
kommunikációs partnereikre.
Kassai Zsuzsanna tanár, szaktanácsadó

148-opn21
Téma:

Együtt Egy-másért – Tudóskörök a Mozgásjavító EGYMI-ben

Időpont:
Helyszín:

2021. október 12. kedd, 14:00-15:30
Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Diákotthon, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
előadás, konzultáció
személyes megjelenés
felső tagozatos és középiskolás természettudományos tárgyakat oktató
pedagógusok
A Nemzeti Tehetség Program keretében az elmúlt időszakban Tudóskört
működtettünk a Mozgásjavító EGYMI-ben. A pályázat részeként külső
partnerekkel és külső helyszínekkel is megismerkedtünk. Ebben a munkában
összegyűlt tapasztalatainkról számolunk be.
Barsy Anna matematika-, fizika-, informatikatanár, Microsoft innovatív
pedagógus

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

149-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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Könyvtári órák? Hogyan? Tovább! A kereszttanterv megoldás?
Egy kereszttanterv-minta bemutatása, adaptálási lehetőségei
2021. október 12. kedd, 14:30-16:00
Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
1093 Budapest, Lónyay utca 4/c-8.
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
könyvtárostanárok
A NAT 2020 az információs műveltség középpontba állításával
szemléletváltásra késztet bennünket a könyvtárhasználat tanításában.
Keressük a könyvtárhasználat új helyét, a gyakorlati megoldásokat,
bemutatva a szaktanácsadói munkacsoport által készített kereszttantervi
mintát, mint egy lehetséges, szaktanári együttműködésen alapuló
megoldást.
Tóth Viktória könyvtárostanár, szaktanácsadó
Örményiné Farkas Andrea könyvtárostanár, szaktanácsadó

150-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Együttműködési
lehetőségek
a
mozgáskorlátozott
tanulók
pályaorientációs nehézségeinek enyhítésére a Mozgásjavító EGYMI-ben
2021. október 13. szerda, 14:00-15:30
Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Diákotthon, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
előadás és műhelyfoglalkozás (érzékenyítés)
személyes megjelenés
pályaorientációval foglalkozó pedagógusok, 7-8. és 11-12. osztályos
osztályfőnökök integráló intézményekben
A Mozgásjavító EGYMI-ben évek óta komoly erőfeszítéseket teszünk
mozgáskorlátozott tanulóink sikeres pályorientációja, pályaválasztása
érdekében. Intézményen belül munkaközösségi szinten munkatervbe
épített programokat szervezünk a diákok, szülők, pedagógusok számára.
Külső partnerekkel is építjük a kapcsolatokat. Erről a szerteágazó munkáról
tartunk beszámolót.
Kormos Zsuzsanna gyógypedagógus
Tamásné Czimmermann Éva pszichológus

151-opn21
Téma:

Kooperatív kópéságok a nyelvórán, avagy egyedül nem megy

Időpont:
Helyszín:

2021. október 13. szerda, 14:30-16:00
Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
1192 Budapest, Gutenberg körút 6.
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
5-12. osztályban tanító németnyelv-tanárok
A Kooperatív kópéságok a nyelvórákon című workshop célja, hogy olyan
kipróbált kooperatív módszerek bemutatása, amelyek segítik a nyelvoktatás
további megújulását, színesítik, izgalmasabbá teszik a nyelvórákat. A
kooperatív tanulási módszerrel motiválhatjuk a tanulókat közös célok
elérésére, miközben fejlődnek kommunikációs képességeik, és rávilágítunk,
hogy „egyedül nem megy”, együtt könnyebb.
Szabóné Gábor Anikó némettanár, szaktanácsadó, intézményvezetőhelyettes

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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152-opn21
Téma:

Medencejelleg a Kárpát-medencében

Időpont:
Helyszín:

2021. október 14. csütörtök, 8:00-10:00
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., III. emelet 305. (földrajz előadó)
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
általános iskolai és gimnáziumi földrajztanárok
Rövid bevezető után a bemutatóórán csoportmunkában dolgozzuk fel a
Kárpát-medence kialakulását, éghajlatát és vízrajzát befolyásoló
tényezőket. A gyerekek önálló ábra-, diagram-, és táblázatelemzéssel fognak
eljutni több fontos megállapításhoz, majd megfelelő együttműködéssel,
korábbi ismereteinek beépítésével ez az összetett lecke is feldolgozhatóvá
válik. (8. osztály)
Kádárné Szalai Eszter mentortanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

153-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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Embertársi kapcsolatok
Könyvtárhasználatra épülő etikaóra
2021. október 14.csütörtök, 8:45-11:00
Veres Pálné Gimnázium
1053 Budapest, Veres Pálné utca 38. Könyvtár
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
általános és középiskolai tanárok, könyvtárostanárok
A tantárgyköziség jegyében szeretnénk bemutatni, hogyan épül be a
tanítási-tanulási folyamatba a könyvtár használata egy etika szakóra keretei
között. Az iskolai könyvtár, mint az intézmény forrásközpontja –
nélkülözhetetlen egy iskola életében, de sokszor nehéz láttatni a
könyvtárhasználat szerepét, helyét a kollégák számára, mit is kezdjenek a
könyvtárpedagógiai módszerekkel egy szakórán. Cserlakiné Hagymássy
Krisztina saját szaktanári munkáján (etikatanár és könyvtárostanár)
keresztül mutatja be, hogyan valósítható meg egy könyvtárhasználatra
épülő tanóra a 7. évfolyamon.
Tóth Viktória könyvtárostanár, szaktanácsadó
Cserlakiné Hagymássy Krisztina etikatanár, könyvtárostanár

154-opn21
Téma:

Kíváncsiság és együttműködés a természettudományokban

Időpont:
Helyszín:

2021. október 14. csütörtök, 10:00-13:00
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
természettudományos tárgyat tanítóknak
David Sokoloff kíváncsiságalapú tanítási módszerét mutatjuk be, amiben
fontos szerepe van a diákok kíváncsiságának, együttműködésének, és a
tanár által teremtett légkörnek. Alapja a kísérletezés, a tippelés, és a
látottak értelmezése. És a lényeg: nem baj, ha elsőre nem jól tippelünk, nem
jól válaszolunk, hiszen akkor biztosan tanulunk valamit az órán. A módszert
a résztvevők maguk is megtapasztalhatják, ezután mutatjuk be diákokkal is,
végül közösen beszéljük meg a tapasztalatainkat.
Schramek Anikó fizikatanár, 11. osztály

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

155-opn21
Téma:

Az írásbeliség kialakulása – középkor – a kódexek világa

Időpont:
Helyszín:

2021. október 14. csütörtök, 12:50-14:00
Lisznyai Utcai Általános Iskola
1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42.
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
rajz szakos, vizuális kultúra szakos tanárok
1. áttekintés a kezdetektől (mire írtak); miért is kódex a neve; miért volt
drága a kézzel írott könyv
2. betűrekonstrukciós feladat, majd a kiegészített abc-vel történő
szövegalkotás (2-3 csoport); tematikusiniciálé-tervezés (2-3 csoport);
iskolaioklevél-tervezés a Lisznyais házkupa számára (2-3 csoport) ez a
feladat átvezet a következő tanórá(k)ra
Mózessy Egon ötvösművész, rajz és környezetkultúra szakos tanár,
szaktanácsadó

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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156-opn21
Téma:

Középkori Urbanity

Időpont:
Helyszín:

2021. október 14. csütörtök, 13:00-15:00
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. IV. em. 406. (nagy rajzterem)
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
történelem és vizuális kultúra tantárgyat tanító tanárok
Gondolkozott már azon, hogy azok a városok, ahol korábban járt, vajon
milyen szerveződő elvek mentén váltak olyanná, mint amilyennek
megismerte? Vagy azon, hogy kik és milyen célok mentén hoztak meg egyegy városképi döntést? A nyílt óra alkalmával egészen a középkorig utazunk
az Urbanity közösségi játékon keresztül, ahol az érv és egy jó gondolat képes
felépíteni egy egész várost! A tanóra a történelem és a vizuális kultúra
tantárgyak kooperációjaként jött létre. (10.b osztály)
Szabó Márta Mária mesterpedagógus
Bognár Petra vizuáliskultúra tanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

157-opn21
Téma:

Tudásmegosztást támogató online felületek

Időpont:
Szervező intézmény:

2021. október 14. csütörtök, 14:00-15:30
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és
Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium
előadás, konzultáció
online (Microsoft Teams)
általános- és középiskolai tanárok
„Leadtam az anyagot, de a gyerek nem vette fel”. Az elmúlt másfél évben
hányszor futottunk bele abba a hibába, hogy online oktatás közben
ragaszkodtunk évtizedek alatt bevált tanári gyakorlatunkhoz? Előadásaink
unalmassá váltak, amint az online tartalmakkal kellett versenyezni. Néhány
egyszerű fogás, jógyakorlat segítségével azonban autonómiára, csoportos
feladatmegoldásra késztethetjük diákjainkat. Ezekből szeretnék bemutatni
pár hasznos módszert. A programot olyan általános- és középiskolai
tanároknak ajánljuk, akik az online tanítás időszaka alatt reménytelennek
érezték a diákokkal való munkát.
Dr. Kiss-Csapó Gergely tanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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158-opn21
Téma:

Pedagógiai együttműködést támogató digitális módszerek

Időpont:
Szervező
intézmény:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

2021. október 14. csütörtök, 15:00-16:30
Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium
1173 Budapest, Akácvirág utca 49.
műhelymunka
személyes megjelenés
felső tagozatos és középiskolai tanárok
A távoktatás megmutatta annak a lehetőségét, hogy a digitális oktatási
módszerekkel hogyan motiválhatjuk a gyerekeket az elsajátítandó tananyag
befogadására, hogyan sarkallhatjuk a tanulókat ismereteik kiszélesítésére.
A szerzett tapasztalatainkat szeretnénk megosztani kollégáinkkal egy
természettudományos foglalkozás keretében. Itt arra láthatnak példákat,
hogy a tanóra pedagógiai folyamatának egyes lépéseit milyen digitális
módszerekkel gazdagíthatjuk. Kérjük, a kollégák hozzanak magukkal
mobiltelefont a foglalkozásra!
Székely Márta tanár, szaktanácsadó, Braxátor Marianna tanár
szaktanácsadó

Közreműködik:

159-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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„Ne nézzél már madárnak!”
Egy rendhagyó anyanyelvi csapatverseny kulisszatitkai
2021. október 14. csütörtök, 15:00-16:30
Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium nem bázis
1119 Budapest, Rátz László utca 3-7.
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
magyartanárok (7-12. évfolyam)
Karinthy Frigyest megidézve: Játsszunk műveltséget! Egy rendhagyó
műhelyfoglalkozásra hívom anyanyelvünk elkötelezett „használóit”, akik
megismerkedhetnek egy tematikus csapatverseny kulisszatitkaival. Célom a
közös játékkal – a közelgő MAGYAR NYELV NAPJA alkalmával – figyelmünket
ráirányítani anyanyelvünk különlegességére, játékosságára, egyediségére.
Ajánlom azoknak, akik szeretnek jókedvűen, csapatban gondolkozni és
gondolkoztatni, szívesen kipróbálják majd tanítványaikkal, hogy ők is sikeresen
oldják meg azokat a rejtvényeket, melyeket az élet ad fel nekünk.
Thomán Angéla tehetségfejlesztő mesterpedagógus

160-opn21
Téma:

Hands-on Skills Development through Collaboration and Cooperation

Időpont:
Helyszín:

2021. október 15. péntek, 10:00-13:00
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. (127/a)
előadás, műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
angol szakos kollégák (felső tagozat és gimnázium)
A résztvevők megismerkedhetnek számos együttműködésen és
összedolgozáson alapuló képességfejlesztő módszerrel, feladattípussal,
köztük a 12 éve futó, népszerű csapatverseny, a Benchmark angol nyelvi
vetélkedő régebbi feladataival. Kipróbálhatják, milyen lehet a vetélkedőn
egy csapat tagjaként részt venni, ezáltal megtapasztalhatják az
összedolgozás, a közös problémamegoldás és játék élményét.
Szabó Katalin angoltanár
Ungor Andrea angoltanár, szaktanácsadó

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

161-opn21
Téma:

Informatek

Időpont:
Helyszín:

2021. október 15. péntek, 11:10-11:30
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. 105-ös terem
előadás
személyes megjelenés
azok az informatika- és matematikatanárok, akik szeretik a tantárgyi
integrációt “kapni” és “adni”
Az informatika speciális szerepű tantárgy, külföldön nem ritka, hogy nem
jelenik meg tantárgyként, hanem a többi tantárgy/tanár feladata a
különböző
számítógépes
ismeretek
átadása.
Irodalom
órán
szövegszerkesztővel fogalmaznak a diákok, matematikaórán pedig
megtanulják a táblázatkezelőt használni. Az kétségtelenül megvalósul, hogy
konkrét feladathoz kapcsolódóan használják a számítógépet, de sokszor
gondot, korlátot jelent a tanárok informatikai tudása, vagyis úgy tűnik nem
ez a legtökéletesebb megoldás. Az előbb felvetett problémák, gondolatok
mindegyikére megoldást nyújthat a kooperáció, melynek lényege, hogy
kooperáljunk az informatikatanárral/matematikatanárral. Időnként
beszélgessünk el vele, és „tanítsunk be egymás tantárgyaiba”. Az
előadásban konkrét kooperációs ötleteket szeretnék bemutatni.
dr. Blénessy Gabriella informatikatanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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162-opn21
Téma:

Stílus-gyakorlat

Időpont:
Helyszín:

2021. október 18. hétfő, 14:00-16:00
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. IV. em. 408. (nagy rajzterem)
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
vizuális kultúra tantárgyat tanító pedagógusok
A 2019-es Fővárosi Komplex Rajzverseny egyik feladatának elemző
bemutatása – és újra játszása - csoportmunkában. A foglalkozás alatt
keletkezett (tanári) produkciók közös értékelése, elemzése.
Garamvölgyi Béla rajztanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Középiskolában tanító tanároknak ajánljuk
163-165-opn21
Téma:

„A dicséret hatalma” – DFHT/KIP

Időpont:
Helyszín:

2021. október 12. kedd, 12:00-15:00
BKSZC Pogány Frigyes Technikum, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1183 Budapest, Thököly út 11., 219. terem
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
bármely szakos pedagógusok, oktatók
A tanulói sikertelenség egyik oka az alacsony státusz a diáktársak körében.
A személyre szabott, jó dicsérettel ezt a helyzetet orvosolhatjuk, mely a
perifériára került tanulókat is bevonja a tanulás-tanítás folyamatába ezzel
segítve őket a lemorzsolódás, a tanulási kudarc elkerülésében.

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Az intézmény programján három bemutatóóra tekinthető meg azonos
időben, külön regisztrációval. Bevezető nyitja és konzultáció zárja az
eseményt.

Közreműködik:

163-opn21 12:00-15:00 bemutatóóra
Anatómia-élettan óra 9. évfolyamon
Hakkel Ildikó munkaközösség-vezető, vezetőtanár
164-opn21 12:00-15:00 bemutatóóra
Magyar nyelv és irodalom óra 11. évfolyamon
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Közreműködik:

Nagy Éva munkaközösség-vezető, vezetőtanár

Közreműködik:

165-opn21 12:00-15:00 bemutatóóra
Pénzügyi és vállalkozástani ismeretek óra 10. évfolyamon
Almási Adrienn munkaközösség-vezető, vezetőtanár

166-opn21
Téma:

A mutáció témakörének feldolgozása kooperatív módszerekkel

Időpont:

2021. október 13. szerda,
12:00-12:45 bemutatóóra
12:45-13:15 konzultáció
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. 217-es terem
bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
középiskolai biológiatanárok
A mutáció témakörét dolgozzuk fel egy 12-es gimnáziumi osztályban
szakértői mozaik módszer és villámkártyák segítségével.
Nagy Péter biológiatanár

Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:
Közreműködik:

167-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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A labdarúgás komplex rendszere
(Újszerű módszerek a testnevelésórán a labdarúgás oktatásában)
2021. október 13. szerda, 13:10-14:30
BMSZC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
1134 Budapest, Váci út 21.
bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
testnevelőtanárok
Az iskolában nonlineáris pedagógiai módszerek felhasználásával kooperatív
feladatokkal történik a testnevelésórán a labdarúgás oktatása. A felfedező
tanulási formák, az ismétlés nélküli ismétlés feladatai során a tanulók
önszabályozáson keresztül adaptálódnak a játék változásaihoz mentális és
fizikai, pszichikai és kognítiv oldalról. Az új elmélet alkalmazása nyomán a
tanóra rendkívül élményszerű mind a diák, mind a tanár részére.
(Testnevelés óra 12. osztályban)
Mór Csaba testnevelőtanár

168-opn21
Téma:

Jótékonysági projektnap

Időpont:
Szervező intézmény:

2021. október 13. szerda, 14:30-15:30
Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Technikum
és Gimnázium, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
előadás, konzultáció
online (Zoom)
középfokú intézményben tanítók
Az évek során szoros kapcsolatot alakítottunk ki egy intézménnyel, ahol
szociálisan hátrányos helyzetű, illetve egyéb problémával küzdő (pl.
autizmus) gyermekek tanulnak. Évente őket segítjük. Tárgyi és anyagi
gyűjtést szervezünk számukra: adományokat (ruha, játék, tartós
élelmiszer) és „sütivásár” keretében pénzt gyűjtünk. Az adományok
átadása a karácsonyi szünet előtt történik. Ezt egy érzékenyítő óra előzi
meg. Egy napot a partneriskolánál töltünk, mely az ő műsorukkal, az
ajándékok átadásával és közös játékkal telik. Diákjaink sok élménnyel és
tapasztalattal térnek vissza, melyet zárásképpen a többiekkel is
megosztanak.
Hrudáné Floch Magdolna tanár, osztályfőnök

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

169-opn21
Téma:

A gyarmatosítás újabb hulláma – 19. század

Időpont:
Helyszín:

2021. október 14. csütörtök, 11:00-11:45
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
bemutatóóra
személyes megjelenés
történelemtanárok
A program a tanár-diák, illetve diák-diák együttműködésre alapozó
bemutatófoglalkozás, ahol innovatív csoportmunkák és erre alapozó
forrásértelmező feladatok kerülnek bemutatásra. Az órát pályakezdő
pedagógus tartja, így az érdeklődők betekintést nyerhetnek a felsőoktatási
intézmények jelenlegi módszertani gyakorlatába, a tanárképzés aktuális
eredményeibe is. (Történelem és állampolgári ismeretek, 11. évfolyam)
Olexa Gergely tanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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170-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Önszerveződő pedagogikum – együttműködési lehetőségek az fb
szakcsoportokban
2021. október 14. csütörtök, 15:00-16:30
Zrínyi Miklós Gimnázium
szakmai fórum
online (Zoom)
természettudós tanároknak
A távoktatás időszakában példanélküli jelenség zajlott a közoktatásban: a
pedagógusok „vették kezükbe” a pedagógia elméleti és gyakorlati kérdéseit.
Informális önképző körökké alakultak, aktív tananyagfejlesztést végeztek.
Minden eddiginél szélesebbkörű volt ez az alulról szerveződő diskurzus,
melynek médiumát a facebook szakcsoportjai adták. Beszélgessünk arról,
miként működnek ezek a fórumok, és hogyan fejlődhetünk a jövőben!
Rigóczki Csaba szaktanácsadó

171-opn21
Téma:

Kooperatív módszerek az irodalom tanításban

Időpont:
Helyszín:

2021. október 14. csütörtök, 13:00-14:00
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
bemutatóóra
személyes megjelenés
középiskolai magyartanárok
A bemutatóóra a mitológiák témaköréhez kapcsolódik. A tanórán előtérbe
kerül a komparatív szemléletmód érvényesítése, valamint az IKT-eszközök
használatának integrálása. (Magyar irodalom, 9. évfolyam)
Kovács Péter szaktanár, PhD hallgató

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

172-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Szervező intézmény:
Szervező:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
39

Színház a pedagógiában - Az Örkény Színház színházpedagógiai
programjának kapcsolódási pontjai a tanórához
2021. október 15. péntek, 10:00-11:30
Örkény István Színház-próbaterem
1075 Budapest, Madách Imre tér 6. (találkozás a színház előtt 9:50)
Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
Császár Viktória, szaktanácsadó
előadás, konzultáció, műhelymunka
személyes megjelenés
középiskolai tanárok

Rövid ismertető:

Közreműködik:

Az Örkény Színház tizedik évadát fogja végigkísérni az a komplex
művészetközvetítő és közösségi program, amely a színházi repertoár
előadásait egészíti ki, közösségi térré alakítva az intézményt. Az
ÖrkényKÖZ Műhely kiemelten fontos része az ifjúsági és tanári
programunk, az IRAM, ennek aktuális programkínálatába nyújtunk
betekintést, rámutatva a tanórákhoz való közvetlen kapcsolódás
lehetőségeire. A résztvevők az IRAM kínálatának három elemével
ismerkedhetnek meg közelebbről:
1. DIGITÁLIS TYÚK, A Tyúk-fless színházi játékokból és
beszélgetésekből felépülő képzelettorna
2. KÍSÉRLETEZÉS KORTÁRS REGÉNYEK SZÍNPADI ADAPTÁLÁSÁVAL
3. SZÍNHÁZI TÁRSASJÁTÉK, ProTest – Út a forradalomhoz
Neudold Júlia műhelyvezető, ÖRKÉNYKÖZ
Hudáky Rita színházpedagógus

173-opn21
Téma:

Popzene németórán

Időpont:
Helyszín:

2021. október 15. péntek, 14:00-16:00
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
középiskolai némettanárok
A német zene megosztó. Van aki kedveli, van, aki ki nem állhatja. De vajon
hogy illik bele a némettanításba? Erre láthatnak néhány ötletet az iskolába
látogató érdeklődők. (Német haladó csoport 10. osztály)
Pásztiné Markella Eszter némettanár

Program formája:
Program jellege:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Gyógypedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak ajánljuk
174-opn21
Téma:

Autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók az iskolapadban

Időpont:
Helyszín:

2021. október 12. kedd, 9:00-12:00
Újpesti Speciális Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény
1041 Budapes, Venetiáner utca 26.
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
pedagógusok, gyógypedagógusok

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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Rövid ismertető:

Közreműködik:

Intézményünk fordított integrációban működik. Többségében ép
intellektusú sajátos nevelési igényű tanulókat oktatunk enyhe értelmi
fogyatékos tanulókkal és mindkét kategóriában autizmus spektrumzavarral
küzdő tanulókkal integrálva. Bemutató óráinkkal három különböző
összetételű osztályban az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóink
integrált, szegregált keretek közti oktatását-nevelését kívánjuk
megismertetni tanuló gyógypedagógus-asszisztens együttműködésével. A
tanórákat követő konzultáción szakmai tapasztalatcserére hívjuk a
látogatókat.
1. Exler Orsolya gyógypedagógus, irodalomóra babzsákfoglalkozás
módszertanával, 2.osztály
2. Perlaki Andrea gyógypedagógus, biológiaóra, 7. osztály
3. Kolcsár Izabella gyógypedagógus, matematikaóra, 7. osztály speciális
fejlesztő csoport
Halász Ferencné gyógypedagógus

175-opn21
Téma:

Afáziás betegek beszédfejlesztése énekeltetéssel

Időpont:
Helyszín:

2021. október 13. szerda, 10:00-12:00
Hubay Jenő Zeneiskola AMI, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1153 Budapest, Bocskai utca 70-78., 104. terem
előadás, konzultáció
személyes megjelenés
gyógypedagógusok, zenetanárok, minden érdeklődő
Az afázia szerzett beszédzavar, mely legtöbbször stroke következtében
alakul ki. Az agyi érkatasztrófát túlélők 40%-ának nyelvi szintjeit akár az
információfeldolgozás, a beszédprodukció, írás, olvasás, vagy számolás
terén egyenként, halmozottan, vagy együttesen negatívan érintheti a
betegség. A Melodic Intonation Therapy – dallamintonációs terápia
metodikáját, vagy a 90-es években kidolgozott, szintén dallam és ritmusra
épülő Ronnie Gardiner módszert szerte a világon sikerrel alkalmazzák a
zeneterapeuták. Az előadás konkrét esettanulmányon keresztül betekintést
nyújt a beszédfejlesztő foglalkozások módszertanába, valamint az éneklés
terápiában alkalmazott létjogosultságát kívánja erősíteni.
Juhos-Kiss Eszter ének-zene tanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

176-opn21
Téma:

„Egy csapatban – sokféle játékos”

Időpont:
Helyszín:

2021. október 14. csütörtök, 10:00-11:30
Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola,
EGYMI és Kollégium
1144 Budapest, Újváros park 1.
előadás, hospitálás a tanműhelyekben, konzultáció
személyes megjelenés
gyógypedagógusok, SNI tanulókat tanító tanárok, fejlesztőpedagógusok

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:

41

Rövid ismertető:

Közreműködik:

Iskolánk tanulói a különböző fogyatékosságból fakadóan igen eltérő
igényekkel vesznek részt az egységes elvárásokkal szemben (hallássérült,
látássérült, mozgássérült, értelmi fogyatékos, autista). A tantestület tagjai
egymást segítve, támogatva küzdenek a mindennapokban, hogy az erősen
heterogén összetételű osztályok tanulóit eljuttassák a sikeres vizsgához. Így
alkot közösséget a gyógypedagógus, többségi pedagógus, mérnök,
technikus, gyógytornász, pszichológus. Mind a tanulók, mind az őket tanító
felnőttek egy közös célért küzdenek, hogy rendelkezzenek a tanulók a
társadalom által elvárt kompetenciákkal, biztosított legyen részükre a a
társadalmi szerepvállalás.
Betekintés az alábbi osztályok szakmai órájába:
9-10. szövőosztály: Burgya Ilona, Hunyady Lászlóné szőnyegszövő
szakoktatók
9. kerékpárszerelő osztály: Kusztor Sándor kerékpárszerelő szakoktató
Készségfejlesztő osztály: Lakatos László festőművész, rajztanár
Urbán Erika gyógypedagógus, szaktanácsadó

177-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

BTMN-es gyerekek együttnevelése, tehetséggondozása játékos
zsonglőrfoglalkozások keretében
2021. október 15. péntek, 9:00-11:00
Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály utca 1.
előadás, hospitálás a tanórán, konzultáció
személyes megjelenés
pedagógusok, BTMN-es tanulókat tanító tanárok, fejlesztőpedagógusok
Magatartás problémás osztályok, tanulók esetében sikeresen alkalmazott
több éves tehetséggondozó, nevelő programjukat mutatják be a tanítók,
tapasztalatokat osztanak meg és adnak át a programon.
Kiss László osztálytanító, szaktanácsadó,
Bakos Erika tanító, tehetséggondozó tanár 1., 5., 6., évf.

Minden intézménytípus pedagógusainak ajánlott
178-opn21
Téma:

Olvasási stratégiák és tanításuk

Időpont:
Helyszín:

2021. október 12. kedd, 14:30-16:00
Gádor Általános Iskola
1222 Budapest, Gádor utca 101-105.
A programot befogadó iskola kéri, hogy védettségi igazolvánnyal és
maszkban jöjjenek a résztvevők.
előadás, gyakorlat, konzultáció
személyes megjelenés

Program jellege:
Program formája:
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Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

tanítók és a téma iránt érdeklődő pedagógusok
Az olvasás, a szövegértés tanításának egyik izgalmas területe az olvasási
stratégiák tanítása. Alkalmazásukkal hatékonyabbá tehetjük a szövegértést,
eredményesebbé a tanulást. A tanár pontosan megtanítja, hogy melyik
stratégia mire jó, a tanulók gyakorlással elsajátítják azokat, és később tudni
fogják, hogy az önálló tanulás során mikor melyiket alkalmazzák. Fontos a
stratégiák bevezetésének sorrendje, az egymásra épülés is. Az előadás és a
gyakorlat során ehhez szeretnénk segítséget nyújtani.
Prof. Dr. Steklács János tanszékvezető egyetemi tanár
Komaság Margit tanító, pszichopedagógus, szaktanácsadó
Kecskeméthyné Mezősi Annamária tanító, szaktanácsadó gyógypedagógus,
szaktanácsadó, intézményvezető-helyettes

179-opn21
Téma:

Együtt? Működünk!

Időpont:
Helyszín:

2021. október 13. szerda, 13:00-15:00
BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1011 Budapest, Ponty utca 3.
előadás
személyes megjelenés
általános iskolai és középiskolai tanárok, osztályfőnökök
Ha együttműködünk, sikeresebbek, hatékonyabbak lehetünk akár a
tanítás/tanulás, akár az osztályfőnöki munka során is. Az együttműködés
különböző példáit szeretnénk bemutatni, melyeket eltérő okok hívtak
életre, de közös bennük, hogy sikeresen működtek, működnek. A
bemutatott jó gyakorlatok a BGSZC által meghirdetett centrum szintű
módszertani pályázat kiemelt pályamunkái. A pályázat hátterét, annak
fejlődését az ötlet gazdája és koordinátora mutatja be.
Plánk Tibor igazgató, BGSZC Hunfalvy Technikum
Dr. Salamon Anikó pedagógiai referens, BGSZC; Bogos Tatjána
informatikatanár, Gulyás Judit angolnyelv-tanár, Nyeste Zsolt japánnyelvtanár, Szabó Katalin matematikatanár; Hadusfalvy Linda angolnyelv-tanár;
Németh Violetta francianyelv-tanár; Cseh Zsuzsanna németnyelv-tanár,
Forgács Balázs közgazdász tanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

180-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Szervezők:

Program jellege:
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Gyémántcsiszoló – A változás benned van
Új motivációs módszerek a tanulásban
2021. október 13. szerda, 18:00-19:00
Városi Könyvtár és Közösségi Ház
2310 Szigetszentmiklós, Tököli utca 19.
Városbarát 2310 Egyesület; Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér
Gimnázium (az Oktatási Hivatal bázisintézménye) és a szigetszentmiklósi
Városi Könyvtár és Közösségi Ház
előadás

Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

személyes megjelenés
szülők, nevelők
A több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkező magyar-történelem
szakos tanárnő új motivációs módszereivel ismerteti meg az érdeklődő
szülőket és nevelőket. A Gyémántcsiszoló előadássorozat 2014 óta kiváló
példája a szülők, tanárok, diákok, szakemberek együttműködésének.
(Korábbi témáink között szerepeltek: gyermekjogi kérdések, a biztonságos
internethasználat, a figyelemhiányos, hiperaktív tanulókkal való bánásmód)
Az előadást kötetlen beszélgetés követi.
Cselényi Tünde magyar-történelem szakos középiskolai tanár,
szaktanácsadó

181-opn21
Téma:

Az együttműködés és kooperáció új útjai a konfliktuskezelésben

Időpont:
Helyszín:

2021. október 14. csütörtök, 10:00-12:00
Váci Mihály Kollégium, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye
1141 Budapest, Mogyoródi út 128.
műhelyfoglakozás
személyes megjelenés
általános, középiskolai és kollégiumi pedagógusok
A műhelyfoglalkozás célja a pedagógusok megismertetése a
konfliktuskezelésen belüli együttműködés és kooperáció új útjaival;
fókuszban a minőségi kapcsolatok, az építőkonfliktus, valamint a resztoratív,
kapcsolathelyreállító szemlélet jelentőségének bemutatása. Az esemény
során a főhangsúly az érdeklődő kollégák saját élményű, gyakorlatorientált
felkészítésén lesz.
Dr. Tóth Gyula Ernő szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor
Németh Violetta francia nyelvtanár
Cseh Zsuzsanna német nyelvtanár
Forgács Balázs közgazdásztanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

182-opn21
Téma:

“Ne meditáljunk - inkább mediáljunk!”

Időpont:
Helyszín:

2021. október 14. csütörtök, 10:00-12:00
Hubay Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
1153 Budapest, Bocskai utca 70-78., 104. terem
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
bármely szakos pedagógus

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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Rövid ismertető:

Közreműködik:

A mediáció egy alternatív vitarendezési eszköz. Lényege, hogy a
konfliktusban érintettek egy olyan, a mediátorok által megteremtett
biztonságos közegben jutnak el a probléma megoldásáig, amelyben a
mediátor és a résztvevők által lefektetett szabályok betartásával, békés,
együttműködő közegben, előre megtervezett „menetrend” szerint történik
meg a kommunikáció. A mediáció folyamata során olyan kompromisszumok
születhetnek meg, amelyek mindkét fél számára elfogadhatóak és
megfelelőek. A módszer évtizedek nemzetközi és hazai tapasztalataira
épülve bizonyítja, hogy a mediáció szabályait betartva olyan megoldások
fogalmazódhatnak meg a konfliktusban álló felek részéről, amelyek a
folyamat lezajlása nélkül nem (feltétlenül) születtek volna meg az érintett
felekben.
Bokor György intézményvezető, szaktanácsadó
Martos Zita intézményvezető-helyettes, szaktanácsadó, bázisintézményi
koordinátor

183-opn21
Téma:
Időpont:
Szervező intézmény:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Lehet játszva is tanulni, mérni! - Az eDia és az eLea rendszer gyakorlati
bemutatása
2021. október 14. csütörtök, 14:30-15:30
Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
műhelymunka
online (Teams)
pedagógusok, intézményvezetők, mérés-értékeléssel foglalkozó kollégák
A pedagógiai mérésekben a nem túl távoli jövő az online diagnosztikus
mérések irányába mutat. Az eDia egy lehetőség a pedagógusoknak és a
diákoknak egyaránt, hogy megismerjék, gyakorolják a számítógép alapú
tesztelést. Követhetővé válik már az óvodáskortól az egyéni fejlődés, és
korán felismerhetőek az esetleges lemaradások. A rendszer használata így
új lehetőséget nyújthat a pedagógusok mindennapi munkájában a
tervezéstől az értékelésig. A műhelymunka során gyakorlatban szeretnénk
bemutatni az eDia és az eLea felületét.
Szántó Zsuzsanna eDia-feladatíró, szaktanácsadó

Alapfokú művészeti iskolák pedagógusainak ajánljuk
184-opn21
Téma:
Időpont:
Szervező intézmény:
Program jellege:
Program formája:
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Szülő-tanár-gyerek-hangszer
Tehetséggondozás a kisgyermekkori zenei nevelésben
2021. október 12. kedd, 10:00-12:00
Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
interaktív online bemutató
online (Google Meet)

Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

ének-zenetanár, szolfézstanár
„Egyedül nem megy…?” A tehetséggondozásban a
zenei
együttműködésekre kialakított modelleket mutat be az előadó. Mintát
láthatnak a résztvevők a szülők és gyerekek közös tanulási folyamatára, a
gyakorlás motiválására. Az előadás interaktív a résztvevők
közreműködésével.
Magyar Margit intézményvezető, szaktanácsadó, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem gyakorlatvezető tanára

185-opn21
Téma:

Új szelek a hangszeres zeneoktatásban

Időpont:
Szervező intézmény:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

2021. október 14. csütörtök, 10:00-12:00
Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola
előadás
online (Zoom)
alapfokú művészeti iskolák tanárai
A jógyakorlat célja, a modern technikák (internet, telefon…) eszközeivel
segíteni a gyermekek önálló fejlődését. Bemutatjuk, hogyan lehet
bevezetni a közösségi munkát az egyéni órákba is, kihasználva a szociális
tanulásban rejlő remek lehetőséget. Ezzel erősíthetjük a tanár- diák és a
diák-diák közötti együttműködést. Videórészletekkel illusztráljuk a
jógyakorlatot, amelyben az elért eredményeket hallhatják.
Barsi Botond Ákos intézményvezető, mesterpedagógus

Közreműködik:

Intézményvezetőknek ajánljuk
186-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:
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Pedagógusok együttműködésére épülő intézményi szervezeti tanulás
támogatása
2021. október 13. szerda, 14:00-16:00
Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2.
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők
Az iskolai nevelő-oktató munka sikerének egyik kulcsa a pedagógusok
hatékony együttműködése. Ha az iskola pedagógusközössége tanuló
szakmai közösségként működik, eredményesen valósulhat meg a tanulási
folyamatok támogatása, a horizontális tanulás, a belső tudásmegosztás. A
tanuló szakmai közösség működésének középpontjában a tanulók tanulása,
a tanulási eredményesség javítása áll. Ebben elengedhetetlen a
pedagógusok együttműködése, a közös gondolkodás, a csapatmunka és az
eredmények eléréséért vállalt közös felelősség. A szakmai műhelyen olyan

Közreműködik:

módszerekből, gyakorlatokból adunk ízelítőt, amelyek támogatják a
szervezeti tanulást, a szakmai közösségek működését, ezáltal hozzájárulnak
pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez.
Sisa Péterné intézményvezető, szaktanácsadó
223-opn21

Téma:

Külföldi tanulók tanítása magyar nyelven, magyar mint idegen nyelv

Időpont:
Helyszín:

2021. október 13. szerda, 9:00-10:30
Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1095 Budapest, Mester utca 19.
Inklúziós kerekasztal - szakmai fórum
személyes megjelenés
intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők
Hogyan oldjuk meg a magyar, mint idegen nyelv oktatását a körzetes
iskolában? Nem magyar ajkú diákok bevonása a magyar nyelvű oktatásba.
Azon iskolák jelentkezését várjuk, akik hasonló feladatokat látnak el!
Török Alfréd intézményvezető

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Kutató- és mesterprogramok bemutatói
232-opn21
Téma:

KREATÍV ÍRÁS, az elme hálózatának modellje alapján

Időpont:
Helyszín:

2021. október 19. kedd, 9:00-11:00
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola
1119 Budapest, Bikszádi utca 11-15.
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció (online is - Zoom)
személyes megjelenés
magyartanárok, tanítók
A legújabb kutatások - az agy és elme hálózatos működésének, az elme négy
fő funkcionális területének modellje - alapján kidolgozott egyedi tanítási
rendszer és módszertan általános ismertetése és egyik elemének, a kreatív
írás tanításának bemutatása. Elméleti ismertető és gyakorlati bemutató.
(Magyar nyelv és irodalom 2. évfolyam, de bármely évfolyamon
alkalmazható)
Molnárné Czeglédi Cecília tanító, magyar tanár
Molnár Zsolt Dr. kutató

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

187-opn21
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Téma:

Informatika a Digitális kultúra árnyékában

Időpont:

2021. október 18. hétfő, 8:45-10:45

Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
1039 Budapest, Csobánka tér 7.
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
informatikatanár, digitális kultúrát tanító tanár
A nyolcévfolyamos középiskolai képzés hetedikes csoportja még
informatikát tanul, de a kimenethez igazodva a kilencedikes digitális kultúra
tantervét vesszük alapul. Cél: az informatikai gondolkodás (computational
thinking), a problémamegoldási készség és az algoritmizálási, programozási
készség fejlesztése a szövegszerkesztés oktatása során.
Szalayné Tahy Zsuzsanna mesterpedagógus

188-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Mesterportfólió elkészítése testnevelésből, ennek hatása az intézmény
szakmai munkájára személyes tapasztalatok alapján
2021.október 18. hétfő 9:00-10:30
Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola
2440 Százhalombatta, Damjanich utca 24.
előadás, konzultáció
személyes megjelenés
pedagógus II-ben lévő testnevelő kollégák, akik mesterfokozatba
szeretnének lépni
Témám a portfólió elkészítése a tervezéstől a végrehajtásig. Nehézségek,
melyekkel találkoztam a portfólió elkészítése kapcsán. Hogyan illeszthető be
egy eredményes portfólió az iskola sporttevékenységébe? Milyen pozitív
hatásai vannak?
Szabóné Peretsényi Krisztina mesterpedagógus

189-opn21
Téma:

Csoportmunka, tudásépítés, digitális eszközök a tanításban

Időpont:
Helyszín:

2021. október 18. hétfő, 9:05-11:45
Európa2000 Gimnázium
1143 Budapest, Gizella út 42-44.
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
online (Teams) és személyes
középiskolai tanárok, 4., 6., 8. évfolyamos gimnáziumi tanárok

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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Rövid ismertető:

Az Európa2000 Gimnázium napi gyakorlatában alkalmazott digitális felület,
applikációk és módszertan megtekintése segítségével inspirálni szeretnénk
a kollégákat arra, hogy a Covid utáni jelenléti oktatásban mit lehet megőrizni
és felhasználni az online gyakorlatban. Hogyan lehet a diákok tudásépítését
a digitális és szövegértési, -alkotási kompetenciafejlesztés céljára
felhasználni.
A Gimnázium az alábbi hét programot hirdeti, melyekre külön kell
regisztrálni. Az előadást, a konzultációt, bemutatóórákat a program ideje
alatt online is elérhetővé teszi. Az online program kódszáma 189-opn21.
10:00-10:45 zajlanak párhuzamosan a bemutatóórák személyes jelenléttel.
Ezekre külön kódszámon lehet regisztrálni.

Tartják:

225-opn21 9:05-9:45
bevezető előadás
Papp András intézményvezető és Kiss Károly mesterpedagógus, digitális és
innovációs vezető

Közreműködik:

226-opn21 10:00-10:45
Történelemóra, 6. osztály
Kiss Károly mesterpedagógus

Közreműködik:

227-opn21 10:00-10:45
Földrajzóra, 8. osztály
Icha Mária, tanár

Közreműködik:

228-opn21 10:00-10:45
Spanyolnyelv-óra, 11. osztály
Szöllősi Judit tanár
Szöllősi Judit mesterpedagógus

Közreműködik:

229-opn21 10:00-10:45
Biológiaóra
Bene Roland tanár

Közreműködik:

230-opn21 10:00-10:45
Osztályfőnöki óra
Nemessányiné Halmai Csilla tanár
231-opn21 11:00-11:45
Konzultáció
Közreműködnek a bemutatóórákat tartó tanárok

190-opn21
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Téma:

Iskolai agresszió - zéró tolerancia

Időpont:

2021. október 18. hétfő, 9:40-10:25

Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
2170 Aszód, Régész utca 34.
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
pedagógusok, intézményvezetők
Nem fogadható el, hogy oktatási intézményekben a diákok egy részét
bántalmazás éri, hogy vannak olyanok, akik nem érzik jól magukat, úgy érzik,
nincsenek teljesen biztonságban, ezért előfordul, hogy romlik a tanulmányi
teljesítményük, kerülik az iskolát, kimaradnak az oktatásból. Általában az
iskolai agresszióval mint jelenséggel sokat foglalkoznak, annak megoldási
lehetőségeiről mégis keveset beszélnek. Ezen a foglalkozáson ez éppen
fordítva lesz. Az interaktív foglalkozás célja, egy néhány perces elméleti
bevezető után, hogy bemutassa az iskolai zaklatás megelőzésének és
beavatkozásának néhány stratégiáját, és megmutassa, mit tehetnek maguk
a diákok is a zaklatás ellen.
Dr. Batár Levente kutatótanár

191-opn21
Téma:

Reneszánsz és barokk tánckarakterek

Időpont:
Helyszín:

2021. október 18. hétfő, 10:00-11:30
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola
1102 Budapest, Szent László tér 34. földszint, galéria
előadás, foglalkozás
személyes megjelenés
zenetanárok, iskolai énektanárok
A reneszánsz és barokk tánckarakterek ismeretének hangszeres játékot
inspiráló és transzformáló hatása, különös tekintettel a zenei karakter, a
tempó és a frazeálás kérdésére. Ismerkedés a fontosabb tánctípusok
elméletével és gyakorlatával.
Dr. Széll Rita kutatótanár, intézményvezető

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

192-opn21
Téma:

Művészetek játékos találkozása

Időpont:
Helyszín:

2021. október 18. hétfő, 10:30-12:30
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
2011 Budakalász, Szentendrei út 9.
műhelyfoglalkozás, konzultáció
személyes megjelenés
zenetanár, énektanár, irodalomtanár, rajztanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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Rövid ismertető:

Közreműködik:

Felszabadult kreatív csapatjáték a képzőművészettel, drámával, mozgással,
mindez a zene fókuszába helyezve. Élményközpontú pedagógia, amelyben
nem a tudás szintje a lényeg, hanem a közös élmény, amely a játékos
tapasztalatokon keresztül mutatja meg a művészetek kapcsolódási
területeit. Nem szükséges hozzá hangszertudás, annál inkább az ötletek
sokasága, amelyek kis csoportokban válnak alkotássá. Lehetőség a fantázia,
képzelet kibontakoztatására, amely során rajzolással, festéssel, hangkeltő
eszközökön való kommunikációval, mesék dramatikus megjelenítésével
ismerkedhetnek meg a résztvevők.
Reikort Ildikó mesterpedagógus

193-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Hunyadi Mátyás életének és uralkodásának feldolgozása párhuzamos
oktatásszervezés segítségével 6. évfolyamon
2021. október 18. hétfő, 10:30-13:00
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
1089 Budapest, Vajda Péter utca 25-31.
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
általános iskolában tanító pedagógusoknak
Hunyadi Mátyás életének és uralkodásának feldolgozása magyar irodalom,
történelem és matematika tantárgyak segítségével, párhuzamos
oktatásszervezéssel,
csoportmunkában,
digitális
kompetenciák
bevonásával.
Szilvay Gáborné tanár
Lehoczki Lászlóné tanár
Borkáné Zord Andrea tanár

194-opn21
Téma:

Kémiatanítás heti 1 órában a kilencedik évfolyamon

Időpont:
Helyszín:

2021. október 18. hétfő, 11:00-12:45
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
bemutatófoglalkozás, konzultáció
személyes megjelenés
középiskolában tanító kémiatanároknak
Az új Nemzeti Alaptanterv a kémia tantárgy óraszámát a kilencedik
évfolyamon heti 1 órában határozta meg. Ez nemcsak a diákoknak, hanem
a kémiatanároknak is nagy kihívást jelent. A bemutató órát követő
óramegbeszélésen ötleteket cserélünk arról, hogy hogyan tartsuk fenn
tanítványaink érdeklődését, és megoldásokat keresünk arra, hogy hogyan
érhetjük el, hogy érdeklődő diákjaink minél kisebb lemaradással
jelentkezzenek a 11-12. osztályos fakultációra.
Albert Attila mesterpedagógus

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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195-opn21
Téma:

Verselemzési stratégiák irodalomórán

Időpont:
Helyszín:

2021. október 18. hétfő, 13:20-15:00
VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium
1073 Budapest, Barcsay utca 5.
bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
középiskola, 12. évfolyam
Milyen szinteken, milyen sorrendben lehet az irodalmi szöveg struktúráját
megközelíteni, érteni, interpretálni. Lehetséges produktív módszerek a
versjelentés kialakításában.
Hadikné dr. Végh Katalin kutatótanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

196-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

A nyelés és a beszédhangejtés nyelvfestéssel történő vizsgálata - Kutatási
eredmények és összefüggések
2021. október 18. hétfő, 14:00-14:45
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédjavító Tagintézménye
1077 Budapest, Izabella utca 12.
előadás, konzultáció
személyes megjelenés
logopédus szakemberek, logopédus hallgatók
A nyelvlökéses nyelés, valamint a beszédhangok ejtésének vizsgálata során
objektívebb módszert, palatográfiát is alkalmazhatunk, mely során a
befestékezett nyelv által hagyott festéklenyomatból következtetünk a
nyelésfunkció működésére.
A nem normatívan nyelő gyermekek
nyelésének kutatása során számos, a logopédus szakma számára is
hasznosítható megállapításokat tehetünk. Az előadásban a gyermekek
körében zajló kutatás módszereit és eredményeit mutatjuk be.
Havadi-Nagy Marian tagintézmény-igazgató, logopédus, alkalmazott
nyelvész, beszédtréner, beszédtanácsadó, mesterpedagógus

197-opn21
Téma:

Oktatói segédanyagok a latintanításban - kerekasztal beszélgetés, börze

Időpont:
Helyszín:

2021. október 18. hétfő, 14:00-15:00
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
szakmai fórum
személyes megjelenés
középiskolai latinoktatásban résztvevő kollégák

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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Rövid ismertető:

Közreműködik:

A tanárnő az elmúlt évek során kidolgozott, jelenléti és online latintanítás
keretei között egyaránt alkalmazható oktatói segédanyagok bemutatására,
közreadására várja kollégáit. Az elméleti nyelvtan, a nyelvtani gyakorlás és
a kultúrtörténeti ismeretek gyarapítása terén hasznosítható feladatsorok és
táblázatok elsősorban a középiskolai korosztály számára készültek, de
alkalmazhatók más keretek között is, pl. szakkörön, fakultáción, vagy akár
orvosi egyetemre készülő tanulók felkészítése során is. A börze jelleggel
megtartott foglalkozáson a résztvevő kollégák saját oktatási gyakorlatukban
felhasznált segédanyagaikat is megoszthatják egymással, fénymásolatban
és online módon egyaránt.
Péli Ágota mesterpedagógus

198-opn21
Téma:

Készségfejlesztés a 6/B osztályban

Időpont:
Helyszín:

2021. október 18. hétfő, 14:00-15:30
Kroó György Zene-és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola
1102 Budapest, Szent László tér34. földszint, galéria
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
zeneismeret-szolfézs tanár
A program során szó lesz a skála szerkezete és építkezése, valamint a
készségfejlesztés témájáról, a hármashangzatok és fordításai, szóbeli és
írásbeli feladatok megoldása, valamint a hangközök felismerése és
lejegyzése. Hangközlánc írásra, olvasásra, dallamírásra kerül sor, valamint
olvasási feladatokra Zenei Antológia, Bach: Példatár felhasználásával.
Dr. Fazekas Ágnes kutatótanár, tanszakvezető

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

199-opn21
Téma:

Hogyan írjunk (jól) esszét?

Időpont:

2021. október 18. hétfő, 15:00-16:00
Konzultáció (érdeklődés esetén): 16:00-16:30
Kölcsey Ferenc Gimnázium
online előadás, konzultáció
online (Teams)
középiskolai magyar, történelem és idegennyelv-szakos tanárok

Szervező intézmény:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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Rövid ismertető:

Közreműködik:

Az, hogy az ember az anyanyelvén árnyaltan, hatásosan és hatékonyan
fejezze ki magát, illetve, hogy az önálló, egyéni életben használható
nyelvtudást szerezzen különböző idegen nyelveken, elképzelhetetlen a
kifejező írásbeli közlés képességének elsajátítása nélkül. Az iskolai
oktatásban részt vevő diákoknak számos tantárgyban és helyzetben
számot kell adniuk arról, mennyire vannak birtokában ennek a
képességnek. Ezt leggyakrabban az esszé műfajában kell megtenniük.
Mivel az íráskészség egyértelműen tantárgyközi kompetencia, minden
tantárgy tanításában kiemelten fejlesztendő képesség, így egy
összehangolt program, egy egységesített írásoktatás az olvasási és
íráskészségen keresztül segítené a kritikai gondolkodás fejlesztését, a
tantárgyközi kompetenciafejlesztést, és lehetővé tenné, hogy az egyes
tantárgyakból megszerzett tudás aktív, adaptálható ismeretté vagy
készséggé váljon.
Dr. Samu Ágnes kutatótanár

200-opn21
Téma:

Tertium datur! Van harmadik (történelemkönyv)!

Időpont:
Helyszín:

2021. október 18. hétfő, 15:00-16:45
Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium
1016 Budapest, Mészáros utca 5-7.
bevezető előadás, bemutatófoglalkozás, konzultáció
személyes megjelenés
középiskolai történelemtanárok
A 2020-ban bevezetett új tantervhez az OFI által kiadott két
történelemtankönyv mellett megjelent a Katolikus Pedagógiai Intézet
fejlesztésében egy harmadik, előzmények nélküli középiskolai
tankönyvcsalád is. A tankönyv egyik szerzőjeként ennek szerkezetét,
tartalmát, módszertanát és a hozzá kapcsolódó digitális felületet szeretném
bemutatni elsősorban a használó tanár szemszögéből.
Dr. Boronkai Szabolcs mesterpedagógus, vezetőtanár, tankönyvszerző

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

201-opn21
Téma:

Idegen nyelvi közvetítés a nyelvórán

Időpont:
Helyszín:

2021. október 18. hétfő, 15:30-16:30
VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium
1073 Budapest, Barcsay utca 5., I. em. 31. német terem
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
németnyelv-tanárok / idegennyelv-tanárok

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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Rövid ismertető:

Közreműködik:

Az idegen nyelvi közvetítés rendkívül fontos, komplex kompetenciaterület,
és elengedhetetlen a kommunikatív cselekvőképesség kialakításához az
idegennyelv-órán. Gyakorló németnyelv-tanárként a (magyar nyelven)
tartott workshopon körbejárjuk ennek a kevéssé ismert, olykor félreismert
kompetenciaterületnek a fejlesztési lehetőségeit, elsődlegesen praktikus
szempontok alapján.
Dr. Pantóné dr. Naszályi Dóra kutatótanár

202-opn21
Téma:

Diákolimpiai feladatok feldolgozása a tanórán

Időpont:

2021. október 19. kedd, 9:00-10:45
Bemutatóóra 9:00-9:45 között, az előadás és konzultáció 10:00-10:45
között
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
bemuatóóra 4. em. 415.
előadás és konzultáció 2. em. könyvtár
bemutatóóra, előadás, konzultáció
személyes megjelenés
középiskolai matematikatanárok
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpia a legrangosabb középiskolás
matematikaverseny. Az előadás célja annak bemutatása, hogyan lehet az itt
kitűzött feladatokat közérthetően, akár egy iskolai tanóra keretében
feldolgozni. (Matematika, 11. osztály)
Dobos Sándor kutatótanár

Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

203-opn21
Téma:

Az új Kémia 7-8. tankönyv tanítása hat- és nyolcosztályos gimnáziumokban

Időpont:
Helyszín:

2021. október 19. kedd, 9:45-11:45
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
1146 Budapest, Cházár András utca 10.
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
hat- és nyolcosztályos gimnáziumok tanárai
A 2021 augusztusában megjelent Kémia 7-8. tankönyv elsősorban a hat- és
nyolcosztályos gimnáziumok számára készült. A tankönyv társszerzőjeként
szeretném segíteni az ebből a tankönyvből tanító kollégákat a tankönyv és
a munkafüzet használatában, valamint gondolatokat cserélhetünk a
kémiaoktatás jelenlegi problémáiról, lehetőségeiről is. A kétórás program
első részében egy bemutatóórát tartok egy kezdő, 7. osztályos csoportban
az új tankönyv alapján, a második részben pedig kötetlen beszélgetés
keretében oszthatjuk meg a gondolatainkat a kémiaoktatás aktuális
kérdéseiről. (Kémia, 7. évfolyam)
Albert Viktor mesterpedagógus, vezetőtanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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204-opn21
Téma:

Hőskeresés a Józsefvárosban

Időpont:
Helyszín:

2021. október 19. kedd, 10:30-13:00
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
1089 Budapest, Vajda Péter utca 25-31.
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
általános iskolában tanító pedagógusoknak
Az óra célja: felkészítés az 1956. október 23-i forradalomra való
megemlékezés helytörténeti sétájára, amely október 22-én lesz. A tanóra
témája ennek a sétának az előkészítése digitális kompetenciák
használatával.
Barta Edit tanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

205-opn21
Téma:

Kortárs művek akcióban

Időpont:
Helyszín:

2021. október 19. kedd, 11:00-12:45
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
1214 Budapest, Iskola tér 45.
előadás, konzultáció
személyes megjelenés
vizuális kultúrát tanító pedagógusoknak (1-12. évfolyam)
Az előadás igyekszik bemutatni miben és hogyan lehetnek segítségünkre a
kortárs vizuális művészet alkotásai, szemlélete, módszerei a vizuális
problémák, feladatok tervezése és hatékony működtetése során. Miként
emelhetők be az iskolai vizuális nevelés folyamatába? Valamint a
gyakorlatban megvalósított példákkal bemutatja, hogy a kortárs vizuális
művekkel való találkozás folyamatában nem az életkornak, hanem a
találkozás módjának, keretének van jelentősége, s hogy alapvetően
szituatív, játékos vagy kerettörténetbe helyezett feladatokon keresztül
egyre több nézőpontbólközelítenek, és egyre összetettebb problémák során
dolgoznak a kortársművekkel a diákok. Ezáltal egyre mélyebb
önmegismerésre, önfelvállalásra,elemző, probléma feltáró gondolkodásra
tehetnek szert.
Geisbühl Tünde mesterpedagógus

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

206-opn21
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Téma:

„Hurrá, nyaralunk!”

Időpont:
Helyszín:

2021. október 19. kedd, 13:30-14:15
Eötvös József Gimnázium
1053 Budapest, Reáltanoda utca 7.

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
latin szakos tanárok
Csoportmunka, egyéni munka és ezek összekapcsolása egy közös
projektben, ITK eszközök használata a latin nyelv tanításában. Az óra több
pedagógiai funkciójú lesz: egyrészt az önálló fordítást gyakoroljuk
csoportmunka segítségével egy (nyaralásról szóló) Seneca-levél szövege
alapján, másrészt az ebben felmerülő kultúrtörténeti kérdéseknek keresünk
utána részben egyéni, részben csoportmunkában az internetes
információgyűjtést gyakorolva okostelefonok és a classroom program
használatával. Az óra egy nagyobb, a római kultúrtörténet néhány
érdekességét bemutató projektmunka része. (11. évfolyam)
Dr. Imre Flóra kutatótanár

207-opn21
Téma:

Nyelvészeti diákolimpiai felkészítés a Fazekasban

Időpont:
Helyszín:

2021. október 19. kedd, 14:30-15:15
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
előadás, konzultáció
személyes megjelenés
tanárok és a téma iránt érdeklődő 9-12. évfolyamos diákok
A Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia (IOL) 13 évre tekint vissza.
Magyarország nyolc éve vesz részt ezeken a versenyeken, ahol magas szintű
logikai-kombinatorikai-nyelvi képességet megkövetelő feladatokat kell a
diákoknak megoldaniuk. A Fazekasban hét éve működik a versenyre
felkészítő szakkör; a felkszítés eredményét mutatja, hogy minden évben van
díjazott diák. Az iskolai és országos felkészítőről és a versenyről kaphatnak
áttekintést az érdeklődők a felkészítő pedagógustól.
Dr. Oláh Tibor kutatótanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

208-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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Felfedezésalapú tanulási terek alkalmazása a természettudományok
oktatásában
2021. október 19. kedd, 14:30-16:00
Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium
1203 Budapest, János utca 4.
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
természettudományokat tanító tanárok

Rövid ismertető:

Közreműködik:

Hiszen az bonyolult és nehéz… Úgysem fogom használni felnőtt koromban…
Nem akarok én atomfizikus lenni… Hányszor halljuk ezt diákoktól, ha fizika,
kémia tanulásáról van szó, pedig a világ működésének megértése
mindenkinek fontos és emellett olyan alapvető készségek, mint a
problémamegoldás, a kritikai gondolkodás, a kreativitás pl. fizikaórán
rendkívül jól fejleszthetők. Egy online rendszer segítségével változatos,
felfedezésen alapuló tevékenységközpontú tanulási terek hozhatók létre,
ami rendszerbe foglalja a diákok számára a természettudományos
megismerési folyamat lépéseit. A tanulási folyamatot a gondolkodási
készségek elsajátítását szorgalmazó appok, együttműködést támogató, önés
társértékelő
alkalmazások,
másrészt
konkrét
beszúrható
természettudományos tartalmak segítik. A tanulási folyamatot a tanár valós
időben figyelemmel tudja kísérni, szükség esetén személyenként tud
azonnali visszajelzést adni a diákoknak. A módszer minden
természettudományos tantárgynál, tantermi és digitális munkarendben is
jól alkalmazható. (Matematika 11. évfolyam)
Klacsákné Tóth Ágota mesterpedagógus

209-opn21
Téma:

Svédasztalos kínálatunk

Időpont:
Helyszín:

2021. október 19. kedd, 15:00-17:00
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
1139 Budapest, Lomb utca 1-7.
bevezető előadás, műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
bármely szakos tanár
Hogyan tehetnénk eredményessé az iskolát? 30 év tapasztalat után sem
rendelkezem kész recepttel, pedig keresem, kutatom a hozzávalókat,
pontos adatokat. Boszorkányüstöm látott már egy s mást, de a varázsport
csak nem szolgáltatta. Amire viszont rájöttem, azt a következő idézet
remekül testesíti meg: „Ha hajót akarsz építeni, akkor az embereket nem
favágáshoz kell összetrombitálni, hanem beszélni kell nekik a tengeren
utazás gyönyöreiről.” (Antoine De Saint-Exupery) Mutassuk tehát meg
diákjainknak a tudomány szépségeit. Hogyan? Nos, többek között erre a
kérdésre is keressük majd együtt a választ. Szó lesz arról, hogy miként
motiváld munkatársaidat „menő” tanárrá válásod folyamatában. A séf
ajánlatával módszertani svédasztal kínálatát mutatom be, melyből ki-ki
majd azt vesz le, amit szeretne. (Kémia, 7. évfolyam)
Hipik Angéla mesterpedagógus

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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210-opn21
Téma:

CSI Budapest – Budapesti történelmi helyszínelők

Időpont:
Helyszín:

2021. október 19. kedd, 16:00-17:30
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
általános és középiskolai történelemtanárok
A műhelyfoglalkozáson a résztvevő általános és középiskolai
történelemtanárok megismerik a „Mystery” típusú feladatok
történelemórai felhasználásának módszertanát, választhatnak és
kipróbálhatnak több témához és több korszakhoz kapcsolódó segédanyag
közül egyet, amelynek nyomtatott, illetve felhasználásra előkészített
változatát korlátozott példányszámban a résztvevő kollégák magukkal is
vihetik. A „mystery” módszer mindig egy talányos, rejtélyes helyzet
leírásából indul ki. Az osztály diákjai csapatokba szerveződve, a tanár által
megadott háttérinformációk segítségével közösen nyomozzák ki a kiinduló
helyzet előzményeit, okait, rekonstruálják a történetet, ehhez segítségül
háttérinformációkat, képi és szöveges forrásokat is kapnak. Végül megfejtik
a „rejtélyt”, és válaszolni tudnak a kiinduló helyzethez kapcsolódó
kérdésekre. Közben feltárják a történet ok-okozati összefüggéseit és
történelmi hátterét. Sejtéseiket, feltételezéseiket források (képek, rövid
szövegek) segítségével támasztjákztják alá. A témák illeszkednek a tantervi
tematikához.
Szabó Márta mesterpedagógus

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

211-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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Kooperatív módszer alkalmazási lehetőségei az óvodai fejlesztések és a
tehetséggondozás területén
2021.október 20. szerda, 9:00-10:00
Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda
1078 Budapest, Nefelejcs utca 62.
előadás, konzultáció
személyes megjelenés
óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok
Az új kihívások folyamatos megújulást igényelnek a pedagógusoktól. A
prezentáció és a konzultáció célja, hogy bemutassa a kooperatív módszer
alkalmazásának lehetőségeit a tehetséggondozás és a fejlesztés területén.
Saját pedagógiai gyakorlat tapasztalatainak megosztásával, olyan
adaptálható ötleteket szeretne az előadó átnyújtani, amit a pedagógusok és
a gyógypedagógusok is alkalmazhatnak.
Werderitschné Barta Tímea mesterpedagógus
Poszukné Nádhera Judit óvodavezető
Soltészné Mátyók Magdolna óvodavezető-helyettes

212-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Én így fejlesztek tükörtábla-terápiával. A neurodiverzitás szerepe a
fejlesztésben.
2021. október 20. szerda, 9:00-11:00
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Érdi Tagintézmény
2030 Érd, Fő utca 42.
előadás, konzultáció
személyes megjelenés
gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, pszichológusok
A tükörtábla az íráskészség javításának innovatív eszköze, de bevonható a
kreativitás- és tehetségfejlesztésbe is, és jól harmonizál a
művészetpedagógia eszköztárával. A neurodiverzitás megjelenése a
fejlesztő folyamatban (kreativitás, neuropedagógia, okos érzések, játék –
játékosítás - edutainment, tehetségfejlesztés, facilitáció). A konzultáción
lehetőség lesz az elmondottak saját élményszintű megtapasztalására.
(Tükörtábla-terápia, TORPEDÓ és MÁTRIX fejlesztőcsomagok).
Lesóné Kónya Mónika mesterpedadógus

213-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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„Így is lehet, úgy is lehet” – lehetőségek az óvodában az adaptív készségek
támogatására kiscsoportos fejlesztéseken
2021. október 20. szerda, 9:30-11:30
Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda
1078 Budapest, Murányi utca 27.
bevezető előadás, bemutatófoglalkozás, konzultáció
személyes megjelenés
fejlesztő pedagógusok, óvodapedagógusok
A bemutatóóra gyakorlati lehetőségeket ajánl az adaptív, készségek
támogatására az óvodai fejlesztőpedagógiai foglalkozásokon. A
problémamegoldás, empátia, alkalmazkodás, együttműködési készség,
kritikus gondolkodás fejlesztése lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy jól
használható megküzdési stratégiákat alakítsanak ki, amelyeket a valós
élethelyzetek széles körére alkalmazhatnak. Mindez hosszú távon segíti a
bennük rejlő lehetőségek kibontakozását. A bemutatott feladatok,
módszerek és szemlélet alkalmasak arra, hogy az óvodai csoport keretein
belül is adaptálhatóak, integrálhatóak legyenek. A bemutató után
beszélgetés keretében lehetőség lesz a reflexiók megosztására,
konzultációra. (Fejlesztőpedagógiai kiscsoportos foglalkozás, óvodai
nagycsoport)
Fancsik Judit fejlesztő pedagógus, mesterpedagógus

214-opn21
Téma:

Digitális térképek használatának lehetőségei az oktatásban

Időpont:
Helyszín:

2021. október 20. szerda, 9:45-11:30
Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
felső tagozatos és középiskolai tanárok
Térképhasználati szokásaink jelentősen átalakultak az elmúlt évtizedekben.
Egyre kevesebben és egyre kevesebbet használunk papír alapú térképeket
és (az okostelefonok elterjedésével) egyre elterjedtebb a digitális térképek
használata. Ma már életszerűtlen a gyerekeknek (kizárólag) a papír alapú
térképek használatát tanítani, hiszen nagy valószínűséggel hagyományos
térképet nem, telefont viszont visznek magukkal. A digitális térképek
azonban nem csak a városi és a természetbeni tájékozódást teszik lehetővé,
hanem a tantermi, a diákok együttműködését igénylő foglalkozások
szervezését is támogatják. A műhelyfoglalkozás során bemutatom, és a
résztvevőkkel kipróbáljuk néhány térképi alkalmazás használatát,
tekintettel arra is, hogy melyek használhatók okostelefonon és melyek azok,
amelyek asztali számítógép (vagy laptop) használatát igénylik.
Havassy András kutatótanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

215-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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Az egyéni képességek és a kreativitás kibontakoztatása a
mozgásfejlesztésben
2021. október 20. szerda, 10:30-13:00
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
1089 Budapest, Vajda Péter utca 25-31.
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
általános iskolában tanító pedagógusok
Az óra során láthatjuk, hogyan melegítsünk be koordinációs létra és egyéb
képességfejlesztő feladatokkal, valamint változó körülmények között
hogyan fejleszthetünk labdával. És még sok más képességfejlesztő játék
kerül bemutatásra. (Testnevelés, 3. évfolyam)
Borka Gábor mesterpedagógus

216-opn21
Téma:

Az ókori olimpiai mozgalom kialakulása

Időpont:
Helyszín:

2021. október 20. szerda, 10:30-13:00
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
1089 Budapest Vajda Péter utca 25-31.
bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció
személyes megjelenés
általános iskolában tanító pedagógusoknak
Az ókori olimpiai mozgalom eredetét, lefolyását, versenyszámait
ismerhetjük meg korabeli eszközök és ruhák segítségével. A modern kori
sporttal való párhuzamosságokat is megmutatjuk, a helyszínek
érdekességeire is kitérve, mindehhez digitális eszközöket is segítségítik a
munkát. (Testnevelés, 6. évfolyam)
Mócsa Róbert tanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

217-opn21
Téma:

Művészettel az emberért (művészettel való nevelés 5-8. osztály)

Időpont:
Helyszín:

2021. október 20. szerda, 11:45-14:00
Premontrei Iskolaközpont
2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2.
bevezető előadás, bemutatófoglalkozás, konzultáció
személyes megjelenés
általános iskolai tanárok
A művészet az öröm forrása, a sikeres élethez pedig az öröm
elengedhetetlenül szükséges. Iskolánkban kiemelt figyelmet kap a zene, a
tánc, a képzőművészet és a drámajáték a mindennapokban. Támaszkodunk
arra a tapasztalatra és tudományosan is alátámasztott tényre, hogy a
kreativitás alapja a belső világ gazdagítása, ami gyerekeknél leginkább a
művészeti neveléssel érhető el; így nemcsak az esztétikai érzék fejlesztését
tartjuk szem előtt, hanem a gyermekközpontú komplex intelligencia- és
személyiségfejlesztést is az alkotóélményen keresztül. Fejlesztőpedagógiai
kiscsoportos foglalkozás, óvodai nagycsoport)
Takácsné Elek Borbála mesterpedagógus, intézményvezető
Hámori Anett tanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

218-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
62

Állásháború vagy állóháború? – Élet a lövészárokban első világháború
hadszínterein
2021. október 20. szerda, 14:00-15:00
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2030 Érd, Széchenyi tér 1.
előadás, konzultáció

Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

személyes megjelenés
történelemet tanító kollégák, illetve minden történelem iránt érdeklődő
A köztudatban és az oktatásban is, gyakran keverik a címben említett
fogalmakat. Előadásomban ezt szeretném tisztázni, és a legújabb
kutatásaim alapján bemutatni az első világháború hadszínterein, kiemelten
a Doberdó-fennsík védelmében harcoló katonák életét az arcvonalban. Az
átadott ismeretek jól hasznosíthatók a tanítás során, hiszen a helyes
fogalomhasználat mellett az érdeklődők megismerhetik a katonák
mindennapjait az állásháború időszakában.
Dr. Stencinger Norbert kutatótanár
219-opn21

Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Tehetséggondozás és hagyományápolás egy történelemtanári
mesterprogram tükrében
2021. október 20. szerda, 14:00-15:00
Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
1174 Budapest, Széchenyi utca 1-7.
előadás, konzultáció
személyes megjelenés
történelemtanárok, érdeklődő gimnazista diákok
Az előadás bemutatja a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban – a
tantervi programtól függetlenül – hat éve mesterprogram keretében
működő tehetséggondozó és hagyományápoló történész műhely
tevékenységét, annak eddigi eredményeit. Az érdeklődők betekintést
nyerhetnek a program 2020-tól indított új elemeibe is. (Például a
műhelymunka során megvalósuló tananyagfejlesztés, amely diákok által
készülő történeti videóinterjúkra épül, továbbá a Rákóczi Szövetség és a
Nemzeti Örökség Intézetének támogatását élvező hagyományápoló
tevékenység.)
Molnár Zsolt mesterpedagógus

220-opn21
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:

63

Microbit, microMaqueen workshop (digitális kultúra tantárgy robotika
témájához kapcsolódva)
2021. október 20. szerda, 14:00-16:00
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
1146 Budapest, Cházár András utca 10.
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
digitális kultúra tantárgyat tanítóknak

Rövid ismertető:

Közreműködik:

Kicsi, de erős! Most nem a borsról lesz szó, ismerkedj meg a DFRobot micro
Maqueen robottal! A játékos workshopon megimerheted a Microbitet és az
általa vezérelt micro Maqueen robotot. Kipróbálhatod a vonalkövetést, az
ultrasonic szenzort. Egy lámpával előcsalogathatod a robotot a garázsából
és egy projektor-távirányítót felhasználva, akár távirányítós robotot is
készíthetsz, amely forduláskor használja az indexet is. Kipróbálhatod frissen
szerzett tudásod egy robotpálya teljesítésével!
Szatmári Kálmán Zoltán mesterpedagógus

221-opn21
Téma:

Egy tehetséggondozó szakkör tapasztalatairól

Időpont:
Helyszín:

2021. október 20. szerda, 14:30-16:00
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
műhelyfoglalkozás
személyes megjelenés
általános iskolában tanító kollégáknak
Bizonyítás hetedikben? Hiszen a diákok még nem ismerik a legalapvetőbb
eszközöket sem, absztrakt gondolkodásuk még csak most kezd alakulni,
fejlődni. Hogyan lehet mégis kialakítani és fejleszteni a tanulók bizonyítási
készségét? Egy év hetedikes szakkörének tapasztalatait szeretném
bemutatni. Számítok a kollégák aktív közreműködésére is.
Fazakas Tünde mesterpedagógus

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

222-opn21
Téma:
Időpont:
Szervező intézmény:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

64

Angol nyelvi szintfelmérés másként
2021. október 20. szerda, 15:00-16:00
Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
online műhelyfoglalkozás
online (Zoom)
angolnyelv-tanárok
Egy olyan műhelymunkára, szakmai beszélgetésre szeretném invitálni az
érdeklődő kollégákat, melynek elsődleges célja az angol nyelvi szintfelmérés
lehetséges vetületeinek feltérképezése. Ennek egyik alapjául az általam
elkészített, illetve továbbfejlesztendő szintfelmérő tesztet szántam,
melynek közös áttekintése révén szeretném azt újragondolni,
továbbfejleszteni és mások számára is hasznosíthatóvá tenni. A teszthez a
redmenta.com oldalon való regisztráció után az alábbi linken lehet
hozzáférni: https://redmenta.com/Placement+Test+REGI
A kitöltés időkorlát nélküli. A műhelymunka hatékonyságának növelése
érdekében javaslom a teszt előzetes kipróbálását.
Molnár László mesterpedagógus

