
  
 

 

TAVASZI  

PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI NAPOK 
2021. április 19-23. 

 
 
A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2021. április 19-től egy héten át Tavaszi Pedagógiai Mód-

szertani Napokat szervez az online térben, amelyre tisztelettel várjuk pedagógus Kollégáinkat.  

A programsorozat keretében az Oktatási Hivatal tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnök-
helyettessége tájékoztatást nyújt a tartalomszabályozás átalakulásáról, a tankönyvfejlesztésről, a tan-
könyvkatalógus és a Nemzeti Köznevelési Portál használatáról. 

A rendezvényen találkozhatnak a testvériskolai kapcsolatok létrejöttét segítő  eTwinning programmal, 
amely az európai iskolák közötti projekt alapú oktatást, együttműködést segíti hét éve már. 

Az Oktatási Hivatal bázisintézményeinek kínálatában ismét számos módszertani jógyakorlat bemuta -

tására kerül sor többek között az online oktatás, a differenciálás, a drámapedagógia, a 
tehetséggondozás, az integráció kipróbált, bevált, korszerű módszereinek megosztásával. 

A módszertani gyakorlati bemutatók mellett idén az Intézmény és hagyomány című országos nép-
zeneoktatási konferencián is részt vehetnek az érdeklődők. A konferencia előadásai ének-zenét, 
drámapedagógiát, irodalmat, táncot tanító kollégák és minden érdeklődő számára inspirálók lehetnek.  
 
 

Kedves Kollégák! 

 
A rendezvény előadóival, a bázisintézmények pedagógusaival és 

munkatársaimmal együtt tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket 
programjainkra! 

 Herczeg Katalin 
   főosztályvezető 
 

 
 
A részvétel regisztrációhoz kötött. Egy e-mail-címről tetszőleges számú programra lehet regisztrálni. A megadott 
elérhetőségre küldjük ki az online programok linkjét  (a belépési lehetőséget), ezért fontos a pontos e-mail-
cím megadása. A regisztráció során a programok kódszáma is segíti a tájékozódást. Ha kérdés vagy probléma 
merülne fel, keressék kollégánkat, Pusztai Katalint a Pusztai.Katalin@oh.gov.hu e-mail-címen. 

A regisztráció határideje: 2021. április 15. 9 óra 

Regisztráció a programokra 

 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/regisztracio_tpn_bp_pok
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PROGRAMOK 
A programok címei hivatkozást tartalmaznak, 

ezekre kattintva közvetlenül is elérhetők a részletek. 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ELŐADÁSAI 4 
eTwinninggel a hatékony oktatásért 4 
Projektalapú oktatás és az eTwinning a szakképzésben 4 
Tájékoztató a tartalomszabályozás átalakulásáról, a tankönyvfejlesztésről, a tankönyvkatalógus és a Nemzeti 

Köznevelési Portál használatáról 5 
A Nemzeti Köznevelési Portál alkalmazási lehetőségei 5 
Feladatok és feladatsorok készítése a Nemzeti Köznevelési Portálon 5 
Multimédiás tananyagtartalmak és a Nemzeti Köznevelési Portál 6 
A papíralapú és a digitális tananyagfejlesztés eredményei az SNI tanulók számára 6 
Önálló tanulás – Hogyan tudjuk a gyerekek információs műveltségét fejleszteni szaktanárként? 7 

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYEINEK JÓGYAKORLATAI, BEMUTATÓÓRÁI, SZAKMAI 

MŰHELYMUNKÁI 7 

Minden pedagógusnak ajánljuk 7 
Hagyományok és intézmények - országos népzeneoktatási konferencia 7 

Óvodapedagógusoknak ajánljuk 9 
A biztonságos internethasználat lehetőségei óvodáskorban 9 
„Együtt lenni jó….” 9 
"Vendégek vagyunk ezen a Földön!" 10 
Szabadjáték az óvodában 10 

Általános iskolában alsó és felső tagozaton tanítóknak, tanároknak ajánljuk 11 
„Fehér-fekete, sakk-matt” - Sakkpalota képességfejlesztő program a magyarórán 2. évfolyam 11 
Programozás és kódolás az általános iskolában 11 
Játékos tanulás, képességfejlesztés matematikai kártyajátékokkal, okosjátékokkal 12 
Egy intézményi tehetséggondozó stratégia keretrendszerének bemutatása 12 
Gondolatok a tehetségek felismerésének folyamatáról, eszközeiről 12 
Mit érdemes megtartani az online időszak gyakorlatából? – fejlesztés online térben és visszatérés a 

hétköznapokba 13 
Drámastratégiák alkalmazása a napi pedagógiai gyakorlatban, tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon 13 
Mindenki másképp egyforma – online attitűd formálás pedagógusoknak 14 
A Szivacskézilabda kerettanterv beépítése, alkalmazása a testnevelés tanórák keretében 1-4. évfolyamon 15 
Az értő olvasás, szövegértés, szövegalkotás fejlesztése 15 
Integráltan tanuló gyermekek egyéni fejlesztése, a fejlesztőpedagógus és a tanítók közötti együttműködés 15 
Elmetágító rajzolás az általános iskolában 16 

Általános iskolában és középiskolában tanító pedagógusoknak ajánljuk 16 
Robotok a természettudományos órákért – avagy hogyan tegyük izgalmassá a felsős és középiskolai 

tanórákat 16 
Nyolcadikosok a középiskola küszöbén – a sikeres pályaválasztás és továbbtanulás kulcsa 17 
A portfólió szerepe és a szakmai vizsgáztatásra felkészítés a technikumi modell megvalósításában 17 
Pályaválasztás segítése az online térben 18 
Városi Iskola és Árnyéknap a pályaorientáció szolgálatában – intézményi jógyakorlat bemutatása 18 
Sajátos nevelési igényű középiskolások diagnosztikus mérési moduljainak bemutatása 18 
Pályaorientáció offline & online 19 
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Hogyan differenciáljunk a tanítási órán? Humán/osztályfőnök 19 
Hogyan differenciáljunk a tanítási órán? Természettudomány/matematika 20 
Hogyan differenciáljunk a tanítási órán? Szakmai/ágazati képzés 20 
Tanulásmódszertani projektnap bemutatása 20 
Online játékok és IKT-tananyagok felhasználása történelemórán 21 

Művészeti iskolák pedagógusainak ajánljuk 21 
„Digitális zenei kiadványok – a megújult hangok világa” 21 
Komplex zenei nevelés a Telekiben – az Opera Nagykövetei program működtetése az általános iskolában 22 

 

 

  



   

 

 
4 

  
  

Az Oktatási Hivatal előadásai 
 

 
 

  
117-tp21 

Téma: eTwinninggel a hatékony oktatásért 

Időpont: 2021. április 19. hétfő, 14:00-15:00 

Program jellege: online előadás 

Célcsoport: általános iskolai tanárok, óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: Mi az eTwinning program?  

Az eTwinning olyan, testvériskolai kapcsolatok létrejöttét segítő program, 

amely az európai iskolák közötti együttműködéshez hatékonyan használja fel 

a kor technikai lehetőségeit. Az eTwinning program bármilyen szakot tanító 

tanítók, tanárok számára ajánlott, nemcsak nyelvszakos kollégáknak.  

Mit nyerhetnek a tanárok az eTwinning programmal? 

 Modern, naprakész módszertani ötleteket 

 Motivált diákokat 

 A pedagóguskompetenciák széleskörű fejlesztését 

 A tankönyvi témák színes feldolgozását 

 Utat jövőbeli szakmai együttműködések, Erasmus + partnerségek felé 

 Aktív nyelvhasználatot 

 Szakmai elismerést 

Mit nyerhetnek a diákok az eTwinning programmal? 

 Új élményeket, kalandokat, tudást 

 Nem „tankönyvízű” foglalkozásokat 

 Érdekes web 2.0 alkalmazások ismeretét 

 Új barátságokat 

 Versenyeket 

Előadó: Németh Zoltánné eTwinng nagykövet, Oktatási Hivatal 

 
136-tp21 

Téma: Projektalapú oktatás és az eTwinning a szakképzésben 

Időpont: 2021. április 19. hétfő, 15:00-16:00 

Program jellege: online előadás és workshop 

Célcsoport: középiskolai tanárok, szakképzésben dolgozó oktatók 

Rövid ismertető: Mikor beszélünk projektalapú oktatásról? Hogyan segíti a pedagógus 
munkáját az eTwinning program? Milyen appok legyenek a digitális 

tolltartónkban? Hogyan tudjuk frissíteni eszköztárunkat? Erre és hasonló 
kérdésekre kínál megoldási lehetőségeket Tóth Éva, a budapesti régió 
eTwinning nagykövete, a Modern Iskola oktatási portál főszerkesztője, a 

BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikumának angoltanára . 

Előadó: Tóth Éva eTwinning nagykövet, budapesti régió 
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118-tp21 

Téma: Tájékoztató a tartalomszabályozás átalakulásáról, a tankönyvfejlesztésről, 
a tankönyvkatalógus és a Nemzeti Köznevelési Portál használatáról 

Időpont: 2021. április 19. hétfő, 14:00-15:30 

Helyszín: Oktatási Hivatal Tankönyvkiadási Koordinációs Főosztály 
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 

Program jellege: online előadás 

Célcsoport: pedagógusok 

Rövid ismertető: Tájékoztató a tartalomszabályozás átalakulásáról, a tankönyvfejlesztés 
folyamatáról, a tankönyvkatalógus használatáról. 

A digitális tananyagfejlesztés evolúciója az állami tankönyvfejlesztés 
feladatrendszerében. 
A Nemzeti Köznevelési Portál alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulás 

folyamatában: okosfeladatok és multimédiás tananyagtartalmak jellemzői. 
Regisztrációhoz kötött tanulásszervezési és feladatkészítési lehetőségek a 
platformon. 

Előadók: Sipos Imre Tartalomfejlesztési és Tankönyvkiadási Elnökhelyettes, Oktatási 

Hivatal 
Kamp Alfréd főosztályvezető, Tankönyvkiadási Koordinációs Főosztály, 
Oktatási Hivatal 

 
119-tp21 

Téma: A Nemzeti Köznevelési Portál alkalmazási lehetőségei 

Időpont: 2021. április 20. kedd, 15:00-16:30 
 

Helyszín: Oktatási Hivatal Digitális Tananyagfejlesztési Osztály 
1122 Budapest, Maros utca 19. 

Program jellege: online előadás 

Célcsoport: intézményvezetők, pedagógusok 

Rövid ismertető: A Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) koncepciójának ismertetése, fejlesztési 
tervének áttekintése. 

Példákon keresztül kerülnek bemutatásra az NKP egyes szolgáltatásai: 

 Okostankönyvek 

 Okosfeladatok, Okosfeladatsorok 

 Feladattár, Multimédiatár, Óravázlattár 

 Külső adatforrásokban való keresések 

Előadó: Pintér Gergely osztályvezető, Digitális Tananyagfejlesztési Osztály, Oktatási 
Hivatal  

 

120-tp21 

Téma: Feladatok és feladatsorok készítése a Nemzeti Köznevelési Portálon 

Időpont: 2021. április 22. csütörtök, 15:00-16:30 

 
Helyszín: Oktatási Hivatal Digitális Tananyagfejlesztési Osztály 

1122 Budapest, Maros utca 19. 
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Program jellege: online műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: intézményvezetők, pedagógusok 

Rövid ismertető: A Nemzeti Köznevelési Portál koncepciójának ismertetése, fejlesztési 
tervének áttekintése. LCMS szolgáltatások bemutatása a regisztráción, a 

tanulócsoport kezelésén, a feladatok kiosztásán, beszedésén és értékelésén 
keresztül. Példát láthatunk az akkreditált tartalmak újra felhasználására és az 

új tartalmak kezelésére. 

Előadó: Pintér Gergely osztályvezető, Digitális Tananyagfejlesztési Osztály, Oktatási 
Hivatal 

 

121-tp21 

Téma: Multimédiás tananyagtartalmak és a Nemzeti Köznevelési Portál  

Időpont: 2021. április 23. péntek, 14:00-15:00 

 
Helyszín: Oktatási Hivatal Digitális Tananyagfejlesztési Osztály 

1122 Budapest, Maros utca 19. 

Program jellege: online előadás 

Célcsoport: intézményvezetők, pedagógusok 

Rövid ismertető: A Nemzeti Köznevelési Portál koncepciójának ismertetése, fejlesztési 
tervének áttekintése. Korosztályos és technikai bontásban kerül bemutatásra 
egy-egy alkotás. Egyéb multimédiás tartalmak, illetve hozzájuk kapcsolódó 

szolgáltatás bemutatása. 

Előadó: Pintér Gergely osztályvezető, Digitális Tananyagfejlesztési Osztály, Oktatási 
Hivatal 

 
122-tp21 

Téma: A papíralapú és a digitális tananyagfejlesztés eredményei az SNI tanulók 
számára 

Időpont: 2021. április 22. csütörtök, 14:00-15:00 

Helyszín: Oktatási Hivatal Tananyagfejlesztési Főosztály 
1122 Budapest, Maros utca 19. 

Program jellege: online előadás és konzultáció 

Célcsoport: gyógypedagógusok, SNI diákokat integráló pedagógusok, intézményvezetők 

 

Rövid ismertető: Az előadás során megismerhetjük az Oktatási Hivatal által a tanulásban 
akadályozott, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékkal élő gyerekek speciális 

kerettantervéhez fejlesztett taneszközöket és azok többcélú felhasználha-
tóságát. 

Előadó: Kóródi Bence főosztályvezető, Tananyagfejlesztési Főosztály, Oktatási Hivatal 
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123-tp21 

Téma: Önálló tanulás – Hogyan tudjuk a gyerekek információs műveltségét 
fejleszteni szaktanárként? 

Időpont: 2021. április 22. csütörtök, 15:00-16:00 

Helyszín: Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 

Program jellege: online műhelyfoglalkozás, webinárium 

Célcsoport: bármely szakos pedagógus, felső tagozat, középiskola 

Rövid ismertető: Az önálló tanulásra való felkészítés régóta deklarált célja az iskolának. A 

digitális tanrend megmutatta, hogy ennek megvalósítása eddig kis 
hatékonyságú volt. A forrásalapú tanítás/tanulás módszereinek alkalmazása 

segíthet abban, hogy tanulók fejlődjenek az információval való munka 
területén, hogy ily módon is felkészüljenek az egész életen át tartó tanulásra.  

Előadó: Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, Országos Pedagógiai Könyvtár és 

Múzeum, Oktatási Hivatal 
 
 

 
  

  
Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeinek jógyakorlatai, 
bemutatóórái, szakmai műhelymunkái 

 

 
 

  

Minden pedagógusnak ajánljuk 
137-tp21 

Téma: Hagyományok és intézmények - országos népzeneoktatási konferencia 

Időpont: 2021. április 23. péntek, 9:00-17:00 

Helyszín: Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti 
Szakgimnázium 

1056 Budapest, Irányi utca 3. 

Program jellege: online előadás 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, néptánctanárok, drámapedagógusok, 
művészeti nevelésben, zeneoktatásban dolgozó pedagógusok, ének-zene 
szakos tanárok 

A konferencia 
programja:  

9:00 Kismuzsika, az Óbudai Népzenei Iskola Óvodai Programja  
előadók: Szerényi Andrea és Cseke-Marosi Eszter, a Kismuzsika Óvodai 

Program alapítói, néptánc- és óvodapedagógusok  
rövid ismertető: A Kismuzsika óvodai gyerektáncház program 2016-ban 
indult. Célja, hogy népi játékokkal, néptánccal, hangszerbemutatókkal 

tarkított, élő zenés gyerektáncházi alkalmakkal gazdagítsa az óbudai 
óvodások életét. A Kismuzsika program csapata tapasztalt gyermektánc-
oktató óvodapedagógusokból, néptánc pedagógusokból, zenetanárokból és 

népzenész tanítványokból áll. Az előadáson két alapító számol be az ötödik 
éve tartó műhelymunka tapasztalatairól, élményeiről. 
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10:00 Jeles napjaink, ünnepeink az iskolában. Források és javaslatok az 

iskolai és családi ünnepségekhez, a történelem, az irodalom és a 
honismeret oktatásához  
előadó: Medgyesy-Schmikli Norbert, PhD  

a PPKE Történettudományi Intézet tanszakvezető tanára, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének óraadó tanára, a Boldog 

Özséb Színtársulat szakmai vezetője, a BTK Régi Magyar Drámakutató 
Csoport tagja. 
rövid ismertető: Az előadó a művelődés történetének, működésének 

szakavatott ismerője, a paraszti hagyomány jeles napi szokásainak, énekelt 
és drámai hagyományának tudósa. Ebben az előadásban – ahogy élete majd’ 
minden percében – is tanít: segít eligazodni a néprajzi, zenei, műve-

lődéstörténeti forrásokban. Miképp tehetjük iskolai és családi ünnepeinket a 
régi szokások, dramatikus hagyományok megtanulásával, újjáélesztésével 

szebbé, tartalmasabbá? 

11:00 Az egyházzene tanításának lehetőségei az ének-zene órákon  
előadó: Czifra Orsolya DLA Egyházzenész, a Budapesti Ward Iskola ének-zene 

tanára  
rövid ismertető: Az előadás példákkal és tanítási módszertannal segíti az 
általános iskolai ének-zene tananyag egyházzenei tételekkel való kibővítését. 

A népdal és a népének összekapcsolása énekórán szélesebb repertoár 
elsajátítására ad lehetőséget. A gyakori éneklés, szokásdallamaink használata 

a zenei képességeket jól segíti, a közös éneklés élménye szórakoztat. A 
zenetörténet és az egyházzene kapcsolatainak énekes példákkal való meg-
közelítése élményszerűvé és jól megtanulhatóvá, ismerőssé teszi zene-

irodalmunkat. 

12:00 A boldogi példa. Ének-zenei modell-kísérlet egy hagyományőrző 

faluban  
előadó: Köles Éva népi énekes előadóművész, az Óbudai Népzenei Iskola, a 
galgahévizi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a hatvani Kocsis Albert 

Zeneiskola népi ének tanára 
rövid ismertető: Az előadó népi ének szakos tanárként felső tagozatos 
általános iskolai osztályok ének-zene tanítási programjába illeszthető 

javaslatokat, a népi kultúrát a gyerekekhez közel engedő módszert mutat be 
a hallgatóságnak. Előadása megélt élményekből, tapasztalatokból építkezik, 

hisz ő maga dolgozta ki és próbálta a program működését egy települési 
általános iskola ének tanáraként. 

14:00 „Aki dudás akar lenni.” Egy népdaltanító kiadvány bemutatása  

előadó: Kisgyőry Krisztián népzenész, ének-zene tanár 
rövid ismertető: Az előadó az iskolai énektanításban nagy haszonnal 
forgatható kiadványt mutat be: egy hangzó gyűjteményt, népdaltanító 

kiadványt. A szerkesztők és közreműködők a használatban lévő ének-zene 
tankönyvek népdalait élővé téve, népzenei zenekari kísérettel muzsikálnak, 

énekelnek a felvételeken. A mintegy 350 tételből álló gyűjtemény kiváló 
hallgatni való, és nagy segítség lehet a népdaltanításban.  

15:00 Folk ME projekt: egy nemzetközi népzene-tanítási program 

létrehozása, első tanulságai  
előadók: Dr. Bolya Mátyás, BTK-ZTI Népzene- és Néptánckutató Osztály és 
Archívum részlegvezetője, népzenész előadóművész, a projekt egyik vezetője 

Bolyki Sára Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktorandusza, énekes 
előadóművész, népi énektanár 
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rövid ismertető: A Zenetudományi Intézet Népzenei Archívuma, a Poliphony 

Project, a Lembergi Egyetem (UA), valamint a finnországi Sibelius Akadémia 
egy nemzetközi projekt keretében népzenei tananyagot fejlesztett. A munka 
során népzenei archív filmek feldolgozását, revival felvételek közreadását 

vállalták az előadók metaadatokkal, archívumi támogatással, soksávos 
lejátszóval, kottával kiegészítve. 

16:00 Népzene Bartók műveiben. Online adatbázis a Zenetudományi 
Intézet honlapján  
előadó: Biró Viola tudományos munkatárs, BTK-ZTI Bartók Archívum 

rövid ismertető: A Zenetudományi Intézet Bartók Archívumának munkatársai 
Bartók műveinek népzenei forrásait egy több szempontból kereshető, 
tartalmas adatbázisba rendezve adják közre. A munka előzményeiről, 

céljairól, az adatbázis működéséről Biró Viola, a Bartók Archívum 
tudományos munkatársa, az adatbázis egyik szerkesztője beszél.  

 

 

Óvodapedagógusoknak ajánljuk 
101-tp21 

Téma: A biztonságos internethasználat lehetőségei óvodáskorban 

Időpont: 2021. április 20. kedd, 14:00-16:00 
 

Helyszín: Digitális Jólét Nonprofit Kft. 
1016 Budapest, Naphegy tér 8. 

Program jellege: interaktív online előadás 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: A Digitális Jólét Program (DJP) keretében működő Magyarország Digitális 

Gyermekvédelmi Stratégiájának (DGYS) célja, hogy megvédjük 
gyermekeinket az internet káros tartalmaitól, kockázataitól, valamint 
összehangolt lépésekkel felkészítsük a gyermekeket, szüleiket és 

pedagógusaikat a tudatos és értékteremtő internethasználatra.  

Az előadás témái: 
• a gyermekek online védelmének lehetőségei és szereplői 

• médianevelési tudatosság az óvodában 
• eszközök, módszerek, tartalmak ajánlása 

Közreműködő: Timár Borbála pedagógiai szakértő, szaktanácsadó 

Digitális Gyermekvédelmi Stratégia (Digitális Jólét Nonprofit Kft.) 
 

102-tp21 

Téma: „Együtt lenni jó….” 

Időpont: 2021. április 21. szerda, 9:00-9:45 

Helyszín: Óbudai Hétpettyes Óvoda 
1033 Budapest, Harrer Pál utca 7. 

Program jellege: online előadás, élménybeszámoló 

Célcsoport: óvodapedagógusok, múzeumpedagógusok, idősgondozással foglalkozó 
szakemberek 
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Rövid ismertető: Az „Együtt lenni jó” olyan intergenerációs program, melynek során a közeli 

nyugdíjas otthon lakói és óvodásaink havi rendszerességgel közösen töltik 
szabadidejüket és többek között részt vesznek múzeumpedagógiai foglal-
kozásokon is. A beszélgetés során bemutatjuk a több éve folyó program sok-

oldalú szakmai tapasztalatait. 

Közreműködők: 
Kiss Anita mesterpedagógus szaktanácsadó, óvodavezető, Nagy Lajosné a 

Harrer Nyugdíjas Ház volt vezetője 
Tóth Anna múzeumpedagógus, Baráth Adrienn szülő és a Harrer Nyugdíjas 
Ház egy lakója  

 
103-tp21 

Téma: "Vendégek vagyunk ezen a Földön!" 

Időpont: 2021. április 21. szerda, 9:00-11:00 

Helyszín: Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda 

1072 Budapest, Akácfa utca 32. 

Program jellege: online bevezető, bemutató foglalkozás, műhelybeszélgetés 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: Online programunk a környezettudatos magatartás megalapozását és a 
szemléletformálást helyezi középpontba. Óvodánkban a Bóbita Napok 

részeként szervezzük a föld világnapját. Ebből az alkalomból, hagyományaink 
és a zöld jeles napok szellemiségében tudáspróbát rendeztünk a 

gyerekeknek, amelybe bepillantást nyerhetnek az érdeklődő kollégák.  

Közreműködő: Földi Veronika óvodapedagógus 
 

104-tp21 

Téma: Szabadjáték az óvodában 

Időpont: 2021. április 22. csütörtök, 14:00-16:00 

Helyszín: Fővárosi Önkormányzat Óvodája 

1068 Budapest, Városligeti fasor 30. 

Program jellege: online előadás, konzultáció 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: A programon résztvevőkkel prezentáció segítségével áttekintjük, felidézzük a 
szabadjáték törvényi, elméleti alapjait és szót ejtünk a szabadjáték helyéről 

az óvodai élet tevékenységrendszerében, kiemelve annak elsődlegességét.  
Felhívjuk a figyelmet a szabadjáték, irányított játék közötti különbségekre. 
Kiemelten foglalkozunk a pedagógus személyiségével, feltételteremtő 

szerepével, játéktámogató, élményt biztosító, önálló konfliktus megoldást 
segítő hozzáállásával. Foglalkozunk az otthonról hozott játékok, „harci” 
játékok, napirend, játékmegfigyelés, családok bevonása témakörével. 

Közreműködők: 
 
Vargháné Tóth Erzsébet mesterpedagógus szaktanácsadó, intézményvezető 

(előadó) 
Ráczné Gujgiczer Lívia mesterpedagógus szaktanácsadó, intézményvezető-
helyettes (műhelyvezető) 
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Általános iskolában alsó és felső tagozaton tanítóknak, tanároknak ajánljuk 
 

105-tp21 

Téma: „Fehér-fekete, sakk-matt” - Sakkpalota képességfejlesztő program a 
magyarórán 2. évfolyam 

Időpont: 2021. április 20. kedd, 8:30-10:30 

Helyszín: Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola 

1148 Budapest, Padlizsán u. 11-13. 

Program jellege: online bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok, gyógy- és fejlesztőpedagógusok, 
iskolapszichológusok 

Rövid ismertető: A stratégiai táblajátékokban rejlő lehetőségekkel a gyerekeket az iskoláskor 

elején bevezethetjük a tudatos ismeretelsajátítás világába. A bemutatóórán 
az elfogadó, segítő, együttműködő pedagógiai szemlélet, a befogadó 
magatartás megjelenésére láthatnak példát az érdeklődők a gyakorlati 

pedagógiában, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlő -
ségének segítésére. A motiválásra a játékpedagógia eszközeit alkalmazza a 

tanító. Témaként megjelenik a Fenntarthatóságra nevelés az órán. 

Közreműködők: Gulyásné Lévai Anett tanító, komplex magyar nyelv és irodalom - 2. évfolyam 
Földesné Fábián Csilla mesterpedagógus szaktanácsadó, intézményvezető, 

bázisintézményi koordinátor  
 

107-tp21 

Téma: Programozás és kódolás az általános iskolában 

Időpont: 2021. április 20. kedd, 14:00-16:00 

Helyszín: Megyeri Úti Általános Iskola 
1044 Budapest, Megyeri út 20. 

Program jellege: online előadás, bemutató foglalkozások, konzultáció  

Célcsoport: tanítók, általános iskolában informatikát tanító pedagógusok 

Rövid ismertető: Online programunkon az alábbi témákat tárgyaljuk. 

 Robotika-kódolás a NAT-ban, az alsó tagozatos alapozó tevékenység 
jelentősége (előadás). 

 "Scottie Go! Fedezd fel a kódolást!" társasjáték, felső tagozaton a 
"MicroBit programozás alapjai" alkalmazásának bemutatása. 

 A Scottie Go! Basic segítségével már a legfiatalabbak is (akár 4 éves 

kortól) ismerkedhetnek a kódolás és az algoritmikus gondolkodás 
alapjaival.  

 YAHBOOM robotok bemutatása. 

 Az „Ügyesedni program” (alsó és felső tagozaton) a digitális kultúra 
tantárgy tanításában nyújt segítséget, a programozási feladatokkal, 

melyet jól lehet használni akár digitális munkarendben is. 

Közreműködők: Untisz Tímea tanító, informatika 4. évfolyam 
Szőnyi Zsuzsanna informatika tanár felső tagozaton 
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Dr. Lénárd András egyetemi docens, ELTE TÓK Digitális Pedagógia Tanszék 

vezetője 
Balázs Virág, a Balázs-Diák Módszertani Központ munkatársa 

 
108-tp21 

Téma: Játékos tanulás, képességfejlesztés matematikai kártyajátékokkal, 
okosjátékokkal 

Időpont: 2021. április 21. szerda, 14:00-16:00 

Helyszín: Megyeri Úti Általános Iskola 
1044 Budapest Megyeri út 20. 

Program jellege: online rövid tájékoztatás, bemutató foglalkozások, konzultáció  

Célcsoport: tanítók, általános iskolai tanárok 

Rövid ismertető: 

 

A Lapot kérünk!/Mathter Minds elnevezésű, a matematikatanulást segítő 
játékos eszközkészletet Auth Andrea tanítónő és a Pécsi Tudományegyetem 

Dr. Arató Ferenc által vezetett kutatócsoportja fejlesztette ki. Ez a fejlesztő 
eszköz innovatív módon, kártya és társasjátékokra építi a tanulási folyamatot. 

Intézményünk alsó és felső tagozatán több tanulócsoport is dolgozik az 
eszközzel, amelyről az online program során ízelítőt mutatunk be.  
 

Közreműködők:  Porvay Szilvia tanító 
Guba Edit tanító 
Paálné Raj Andrea tanító 

Hamzáné Szita Ilona intézményvezető 
Balázs Virág a Balázs-Diák Módszertani Központ munkatársa 

 
 

109-tp21 

Téma: Egy intézményi tehetséggondozó stratégia keretrendszerének bemutatása  

Időpont: 2021. április 21. szerda, 14:00-15:00 

Helyszín: Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2. 

Program jellege: online előadás 

Célcsoport: tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagógusok, intézményvezetők és 
helyetteseik, munkaközösség-vezetők 

Rövid ismertető: 
 

 
Az előadás az intézmény tehetséggondozó stratégiájának kialakításával 
foglalkozik. Személyes tapasztalaton keresztül mutatja be a legfontosabb 

lépéseket, kulcsfontosságú elemeket, esetleges buktatókat. 

Közreműködő:  Hitérné Erdős Róza mesterpedagógus szaktanácsadó, intézményvezető -
helyettes, szaktanácsadó 

 

110-tpn21 

Téma: Gondolatok a tehetségek felismerésének folyamatáról, eszközeiről 

Időpont: 2021. április 22. csütörtök, 14:00-15:00 

Helyszín: Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 

1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2. 
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Program jellege: online előadás 

Célcsoport: alsós tanítók, intézményvezető-helyettesek 

Rövid ismertető: Az előadáson szeretném bemutatni azokat a gyakorlatokat, amit 27 éves 
pályám során szereztem felzárkóztató-tehetséggondozó pedagógusként. 
Ezalatt több diagnosztikai módszerrel is megismerkedtem, amit a programra 

jelentkezőkkel szívesen megosztanék. 

Közreműködik: László Ágnes fejlesztőpedagógus, mesterpedagógus szaktanácsadó, 
bázisintézményi koordinátor 

 
111-tp21 

Téma: Mit érdemes megtartani az online időszak gyakorlatából? – fejlesztés 
online térben és visszatérés a hétköznapokba 

Időpont: 2021. április 20. kedd, 14:00-15:00 

Helyszín: Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2. 

Program jellege: online műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: fejlesztőpedagógusok 

Rövid ismertető: 

 

 

 

 

A távoktatás időszaka fokozott alkalmazkodást várt el a fejlesztőpeda-
gógusoktól. Úgy kellett kialakítani a gyerekkel való kapcsolattartást, hogy az 
ne jelentsen számukra túlterhelést. Számos kreatív megoldás született, 

intézményünk fejlesztőpedagógusai is különböző utakon jártak. Ennek 
tapasztalatait szeretnénk megosztani, és teret biztosítani a vendég kollégák 
által alkalmazott módszerek bemutatására. 

Közreműködők: Fehérné Sebő Klára fejlesztőpedagógus, mesterpedagógus szaktanácsadó  
 

112-tp21 

Téma: Drámastratégiák alkalmazása a napi pedagógiai gyakorlatban, tanórán és 
tanórán kívüli foglalkozásokon 

Időpont: 2021. április 22. csütörtök, 14:00-16:00 

Helyszín: Kispesti Vass Lajos Általános Iskola 
1193 Budapest, Csokonai utca 9. 

Program jellege: online bemutató foglalkozás (előre filmen kiküldve), online konzultáció 

Célcsoport: általános iskolában oktató pedagógusok 

Rövid ismertető: Kiemelten fontosnak tartjuk a cselekvésbe ágyazott tanulás azon formáját, 
amely elősegíti a gyermekek szocializációját. A dramatikus játékok komplex 
hatása során olyan pozitív attitűdök is kialakulnak, amelyek az asszertív 

magatartást támogatják. Foglalkozásunkon a mindennapokba is beépíthető 
drámastratégiákat, drámatechnikákat mutatunk be, amelyek alkalmasak a 
komplex személyiség- és közösségfejlesztésre. 

Közreműködők: Siposné Kaszonyi Andrea intézményvezető  

Ostrowskiné Papp Éva bázisintézményi koordinátor  
Doroszi Renáta tanár 
Dr. Mayer Virág tanító  
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113-tp21 

Téma: Mindenki másképp egyforma – online attitűdformálás pedagógusoknak 

Időpont: 2021. április 22. csütörtök, 14:00-15:30 

Helyszín: Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, EGYMI és Kollégium 

1145 Budapest, Mexikói út 60. 

Program jellege: online műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: együtt nevelő pedagógusok, utazótanárok 

Rövid ismertető: Interaktív játékokon keresztül segítjük az együttnevelő pedagógusokat, hogy 
beleélhessék magukat a sajátos nevelési igényű gyermekek helyzetébe. Saját 

élményű gyakorlatok elősegítik a résztvevők érzékenyítését. 

Közreműködik: Tóth Adrienn Anita gyógypedagógus, módszertani intézményegység-vezető 
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114-tpn21 

Téma: A Szivacskézilabda kerettanterv beépítése, alkalmazása a testnevelés 
tanórák keretében 1-4. évfolyamon 

Időpont: 2021. április 22. csütörtök, 14:00-16:00 

Helyszín: Megyeri Úti Általános Iskola 

1044 Budapest Megyeri út 20. 

Program jellege: online rövid tájékoztatás, bemutató foglalkozások, konzultáció 

Célcsoport: általános iskolában testnevelést tanító pedagógusok 

Rövid ismertető: A szivacskézilabdázás lényege a játék, hogy minél több gyerek szerezzen 

pozitív élményt és sikert éljen át a kézilabdázás által. A Magyar Kézilabda 

Szövetség az elmúlt években számos grassroots szellemiségű programot 

indított, ebbe a sorba illeszkedik az iskolai testnevelés színesítését célzó 

szivacskézilabda projekt is, az alsó tagozatosok számára. Intézményünkben 

harmadik éve vesznek részt tanulók a programban. 

Közreműködik: Pribék István kézilabda edző, a Kézilabda Szövetség szakfelügyelője 
 

115-tp21 

Téma: Az értő olvasás, szövegértés, szövegalkotás fejlesztése 

Időpont: 2021. április 20. kedd, 14:00-15:30 

Helyszín: Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskola 

1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11. 

Program jellege: online workshop 

Célcsoport: együttnevelést megvalósító intézmények pedagógusai, gyógypedagógusok 

Rövid ismertető: Az értő olvasás, a szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése című 

feladatgyűjteményünk immár harmadik tagja annak a gyűjteménynek, amit a 

Nyelvi zavarok témakörén belül feldolgoztunk. Célunk volt, hogy a „hibrid 

oktatásra” is alkalmas munkaanyag szülessen. 

Olyan gyakorlatorientált, módszertani anyagok elkészítését, digitalizálását, 

megosztását terveztük, amelyek két részből állnak: 

1. Elméleti, módszertani ismeretek rövid összefoglalása, ppt bemutatása.  

2.  A témához kapcsolódó feladatlap elkészítése word dokumentumban, majd 

ugyanez a feladatlap online formában. 

Közreműködők: Fucsek Ildikó okleveles gyógypedagógus-logopédus, munkaközösség-vezető, 

valamint a Komplex fejlesztést támogató munkaközösség tagjai 

 

116-tp21 

Téma: Integráltan tanuló gyermekek egyéni fejlesztése, a fejlesztőpedagógus és a 
tanítók közötti együttműködés 

Időpont: 2021. április 22. csütörtök, 9:00-10:30 

Helyszín: Szadai Székely Bertalan Általános Iskola 

2111 Szada, Dózsa György út 63. 

Program jellege: online bevezető, bemutató foglalkozás és szakmai konzultáció 
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Célcsoport: intézményvezetők, tanítók, fejlesztőpedagógusok 

Rövid ismertető: Az integráltan tanuló gyermekek fejlesztése nagy odafigyelést és szakmai 

együttműködést igénylő feladat. A szakmai konzultáció  a fejlesztőpedagógus 

és a tanítók közötti szoros és rendszeres együttműködés fontosságára világít 

rá. Az online bemutató célja a fejlesztő foglalkozások hatékonyságának 

bemutatása a szakmai mindennapokban. 

Közreműködők: Bevezető: Greffné Kállai Tünde intézményvezető 

Konzultáció: Tassi Beáta osztályfőnök, tanító; Jancsóné Szalai Szidónia, 

fejlesztőpedagógus 

 

140-tp21 
Téma: Elmetágító rajzolás az általános iskolában 

Időpont: 2021. április 20. kedd, 12:00-12:30 

Helyszín: Gödöllői Petőfi Sándor Általános iskola  
2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály utca 1. 

Program jellege: online előadás 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok 

Rövid ismertető: Legfontosabb feladatunk, hogy olyan képességek és készségek birtokába 
juttassuk növendékeinket, amelyek lehetővé teszik, hogy sikeres és boldog 
felnőttekké váljanak. Ma egyre inkább előtérbe kerül az alkotó kreativitás 

szükségessége és az is fontos, hogy az agyunkat folyamatosan bombázó 
információ- és ingerhalmazban el tudjunk igazodni. Ezekhez elengedhetetlen 
a jobb agyféltekés képességek fejlesztése. Ennek legjobb eszköze a realiszti-

kus rajzolás. Az „elmetágító rajzolás” ennek elsajátításához nyújt a minden-
napi oktatásban is jól használható feladatsorokat és ad pedagógiai segítséget. 

Az elmetágító rajzolás kidolgozója Bartók Erzsébet fejlesztőpedagógus. 

Közreműködik: Kádár Gabriella Zsófia rajz szakos tanár, tanító 
 

 

Általános iskolában és középiskolában tanító pedagógusoknak ajánljuk  
124-tp21 

Téma: Robotok a természettudományos órákért – avagy hogyan tegyük 
izgalmassá a felsős és középiskolai tanórákat 

Időpont: 2021. április 21. szerda, 14:00-15:30 

Helyszín: Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI 

1145 Budapest, Mexikói út 59-60. 

Program jellege: online előadás, konzultáció 

Célcsoport: természettudományos tárgyakat tanító felső tagozatos és középiskolás 
tanárok 

 

 

Rövid ismertető: Intézményünkben az évek óta zajló digitális technológiai innovációk bemuta-
tása során azonnal bevezethető, felhasználható, robotok (BeeBoot, Legó 

robotok) által színesített feladatokat is közreadunk. 
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Közreműködők: Barsy Anna matematika, fizika, számítástechnika tanár, Microsoft innovatív 

pedagógus (expert) 
 

125-tp21 

Téma: Nyolcadikosok a középiskola küszöbén – a sikeres pályaválasztás és 
továbbtanulás kulcsa 

Időpont: 2021. április 22. csütörtök, 14:00-15:30 

Helyszín: Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule 

1119 Budapest, Bikszádi utca 61-63. 

Program jellege: online előadás 

Célcsoport: általános iskolai osztályfőnökök, matematikatanárok 

Rövid ismertető: Mit tehet az osztályfőnök és a szaktanár annak érdekében, hogy tanítványaik 
a nekik megfelelő középiskolában tanuljanak tovább? Mikor és hogyan kell a 
felkészülést elkezdeni? Mit érdemes (és mit nem) figyelembe venni a meg-

felelő döntéshez? Hogyan lehet összehangolni a tantervi és felvételi követel-
ményeket a matematika oktatása terén? Iskolánk matematikatanárai a 

témával kapcsolatos tapasztalataikat adják közre online előadás keretében.  

Közreműködők: Bártfai Lászlóné mesterpedagógus szaktanácsadó, bázisintézményi 

koordinátor 
Rózsa Katalin szaktanácsadó 

Kovácsné Herman Katalin matematikatanár 
Moróné Pálos Zsuzsanna matematikatanár 

 
126-tp21 

Téma: A portfólió szerepe és a szakmai vizsgáztatásra felkészítés a technikumi 
modell megvalósításában 

Időpont: 2021. április 20. kedd, 14:15-15:30 

Helyszín: BMSZC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium 

1134 Budapest, Váci út 21. 

Program jellege: online előadás és konzultáció 

Célcsoport: technikumi oktatók 

Rövid ismertető: A szakképzés jelentős átalakulása megkövetelte a képzés újra gondolását, a 
megváltozott körülményekhez, az új jogszabályi környezethez való igazítását. 
Az előadásban az adaptáció két kiemelt elemét mutatja be az előadó: 

 a portfólió szerepe a képzés és a szakmai vizsgáztatás során (különös 
tekintettel annak tartalmára és a formai elemekre) 

 a szakmai vizsgára és vizsgáztatásra való felkészülés és felkészítés 
folyamata 

Közreműködik: Jáki László műszaki intézményvezető-helyettes 
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127-tp21 

Téma: Pályaválasztás segítése az online térben 

Időpont: 2021. április 20. kedd, 15:00-16:30 

Helyszín: Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 

2310 Szigetszentmiklós, Csokonai utca 6-12. 

Program jellege: online előadás, konzultáció 

Célcsoport: középiskolai pedagógusok (osztályfőnökök, pályaválasztási felelősök) 

Rövid ismertető: A pályaválasztásért felelős tanárnő jógyakorlatát osztja meg az érdeklődőkkel.  
9 részből álló videóanyagot készített a rendkívüli helyzetre való tekintettel, 

ezeket felhasználva az online térben segítette a diákokat és szüleiket a 
pályaorientációban. Az aktuális érettségi változások, a pontszámítási 

technikák, az egyes karokra, szakokra való bejutás feltételei kerültek 
bemutatásra. A videókból tallózva ismerkedhetnek meg a kollégák a 
gyakorlattal és a tanári tapasztalatokkal. 

Közreműködik: Szerticsné Pinczés Mária matematika-fizika szakos középiskolai tanár 

 
128-tp21 

Téma: Városi Iskola és Árnyéknap a pályaorientáció szolgálatában – intézményi 
jógyakorlat bemutatása 

Időpont: 2021. április 20. kedd, 13:00-14:30 

Helyszín: Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 
2310 Szigetszentmiklós, Csokonai utca 6-12. 

Program jellege: online előadás (bemutató), tapasztalatcsere 

Célcsoport: Középiskola (fakultációs tanárok, pályaválasztási felelősök, osztályfőnökök) 

Rövid ismertető: A „Városi iskola” és az „Árnyéknap” projekt jógyakorlatként való bemutatása, 

amely évek óta az intézményi pályaorientációt segíti. A 11. évfolyamos 
tanulók a fakultációs érdeklődésnek megfelelő gyakorlati ismereteket 
szereznek a projekt során. A programszervezők megosztják tapasztalataikat, 

bemutatják a legváltozatosabb helyszíneket az érdeklődő kollégáknak. 

Közreműködők: Cselényi Tünde magyar-történelem szakos középiskolai tanár  
Dr. Fehérné Horák Judit magyar-angol szakos középiskolai tanár 

 
129-tp21 

Téma: Sajátos nevelési igényű középiskolások diagnosztikus mérési moduljainak 
bemutatása 

Időpont: 2021. április 21. szerda, 14:00-15:30 

Helyszín: Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskola 

1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11. 

Program jellege: online előadás 

Célcsoport: együttnevelést megvalósító intézmények pedagógusai, középiskolai tanárok, 

gyógypedagógusok 
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Rövid ismertető: Együttnevelési tapasztalataink szerint egyre több középiskolában, gimná-

ziumban tanulnak sajátos nevelési igényű tanulók. Az általános iskolai tanul-
mányaikról, képességeikről csekély számú feljegyzés, pedagógiai vélemény áll 
a gyógypedagógus rendelkezésre, ezért munkaközösségünk második éve 

dolgozik egy erre a korosztályra kialakított diagnosztikus mérésen.  
A program során ezt a tevékenységet kívánjuk bemutatni. 

Közreműködők: Kerékgyártó Csilla gyógypedagógus, munkaközösség-vezető 

Nagyné Bozsó Eszter logopédus 
Molnár Erzsébet gyógypedagógus 
Boncz Beáta gyógypedagógus 

Králikné Miklós Dóra logopédus 
Varró Péterné gyógypedagógus 

 

130-tp21 

Téma: Pályaorientáció offline & online 

Időpont: 2021. április 22. csütörtök, 14:00-15:00 

Helyszín: ÉRDI SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium 
2440 Százhalombatta, Iskola utca 3. 

Program jellege: online előadás, konzultáció 

Célcsoport: középiskolák pályaorientációért felelős pedagógusai 

Rövid ismertető: Az előadásban a pályaorientáció területeit mutatja be az előadó vegyes 
iskolában (gimnázium és technikum). Pályaorientációs projektnap 
szervezésébe enged betekintést az offline és online térben. Szó lesz a 

különböző platformokról. 

Közreműködik: Szirmainé Dankó Ágnes német nyelv szakos tanár (oktató), 
pályaorientációért felelős pedagógus 

 
131-tp21 

Téma: Hogyan differenciáljunk a tanítási órán? Humán/osztályfőnök  

Időpont: 2021. április 21. szerda, 14:00-16:00 

Helyszín: BKSZC Pogány Frigyes Technikum 
1183 Budapest, Thököly út 11. 

Program jellege: online műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: humán érdeklődésű általános és középiskolai tanároknak/oktatóknak 

Rövid ismertető: A résztvevők megismerkedhetnek az iskolánkban sikeresen működő módszer-
rel, amely lehetővé teszi a tanár számára, hogy a tanítási óra alatt a heterogén 
tanulói csoportokban megvalósítsa a differenciált oktatást.  

Közreműködők: Almási Adrienn munkaközösség-vezető 
Szabó Antal Imre munkaközösség-vezető 
Varga Dánielné Kecskeméti Georgina munkaközösség-vezető 
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132-tp21 

Téma: Hogyan differenciáljunk a tanítási órán? Természettudomány/matematika  

Időpont: 2021. április 21. szerda, 14:00-16:00 

Helyszín: BKSZC Pogány Frigyes Technikum 

1183 Budapest, Thököly út 11. 

Program jellege: online műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: reál érdeklődésű általános és középiskolai tanárok/oktatók 

Rövid ismertető: A résztvevők megismerkedhetnek az iskolánkban sikeresen működő 
módszerrel, amely lehetővé teszi a tanár számára, hogy a tanítási óra alatt a 

heterogén tanulói csoportokban megvalósítsa a differenciált oktatást.  

Közreműködők: Kovács-Lathwesen Orsolya munkaközösség-vezető 
Nagy Éva munkaközösség-vezető 

Pappné Somogyi Ildikó intézményvezető-helyettes 
 

133-tp21 

Téma: Hogyan differenciáljunk a tanítási órán? Szakmai/ágazati képzés 

Időpont: 2021. április 21. szerda, 14:00-16:00 

Helyszín: BKSZC Pogány Frigyes Technikum 
1183 Budapest, Thököly út 11. 

Program jellege: online műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: szakmai tantárgyak iránt érdeklődő általános és középiskolai 
tanároknak/oktatóknak 

Rövid ismertető: A résztvevők megismerkedhetnek az iskolánkban sikeresen működő 

módszerrel, amely lehetővé teszi a tanár számára, hogy a tanítási óra alatt a 
heterogén tanulói csoportokban megvalósítsa a differenciált oktatást. 

Közreműködők: Hakkel Ildikó intézményvezető, bázisintézményi koordinátor 

Horváth Balázs Zsigmond nyelvtanár 
Lövey Zoltán munkaközösség-vezető 

 
134-tp21 

Téma: Tanulásmódszertani projektnap bemutatása 

Időpont: 2021. április 21. szerda, 14:00-16:00 

Helyszín: ÉRDI SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium 
2440 Százhalombatta, Iskola utca 3. 

Program jellege: online műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: osztályfőnökök, tanulásmódszertan foglalkozásokat tartó pedagógusok 

Rövid ismertető: A kétórás online workshopon bemutatjuk jógyakorlatainkat, lesz lehetőség az 
inspirációra, tudásmegosztásra és beszélgetésre az online térben. A program 
után elküldjük a projektnapunk tervét és egyéb tanulásmódszertani 

foglalkozásaink terveit, mindazoknak, akik kérik. 

Közreműködők: Málnási-Szász Myrtill Marietta intézményvezető 
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135-tp21 

Téma: Online játékok és IKT-tananyagok felhasználása történelemórán 

Időpont: 2021. április 22. csütörtök, 14:00-16:00 

Helyszín: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 

2030 Érd, Széchenyi tér 1. 

Program jellege: online műhelymunka 

Célcsoport: történelemtanárok, de más tantárgyak oktatói számára is hasznos lehet 
(különös tekintettel magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret és 
etikatanárok, osztályfőnökök) 

Rövid ismertető: A műhelyfoglalkozás során áttekintjük azokat a webhelyeket, amelyek 
hasznos és akár azonnal felhasználható interaktív feladatokat, online 

tananyagokat tartalmaznak. Az online forrásokhoz, videókhoz kapcsolódó 
módszertani gyakorlatokat is megismerhetik a résztvevők, a világhálón 
felhasználható anyagokkal kapcsolatos pedagógiai ötleteket is megosztja az 

előadó az érdeklődőkkel, bemutatja az eddigi tapasztalatait, a különféle 
projektek végeredményét. Online játékokat, tesztkészítő alkalmazásokat is 
prezentál, melyekkel akár a személyes jelenlétet nélkülöző oktatás során is 

lehet mérni ill. értékelni a tanulóink tudását. Az előadó évek óta pedagógus -
képzések rendszeres előadója, ezen kívül egy történelemtanároknak szóló 

online módszertani csoport létrehozója és társadminisztrátora.  

Közreműködők: Maróti Zsolt Viktor magyar nyelv és irodalom - történelem szakos gimnáziumi 
tanár, osztályfőnök 

 
 
 
 

Művészeti iskolák pedagógusainak ajánljuk 
138-tp21 

Téma: „Digitális zenei kiadványok – a megújult hangok világa”   

Időpont: 2021. április 20. kedd, 10:00-12:00 

Helyszín: Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 
1063 Budapest, Szív utca 19-21. 

Program jellege: digitális tankönyv, kotta, tanári segédanyagok online bemutatója  

Célcsoport: ének-zenetanár, szolfézstanár 

Rövid ismertető: Értékes zenei gondolatok, megújult színek és formák egy virtuális térben. 
Mindez azzal a céllal, hogy a gyerekek megérezzék: „zene nélkül lehet, de nem 

érdemes élni!” Bemutatjuk a Hangok világa kottasorozat I. kötetének digitális 
tanulói és tanári változatát.  

Közreműködők: Magyar Margit mesterpedagógus szaktanácsadó, LFZE gyakorlatvezető tanár  

Kosztándy Réka szolfézstanár, tanszakvezető (Fischer Annie Zeneiskola)  
Petrigán Erzsébet szolfézstanár, tanszakvezető (Járdányi Pál Zeneiskola) 
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139-tp21 

Téma: Komplex zenei nevelés a Telekiben – az Opera Nagykövetei program 
működtetése az általános iskolában 

Időpont: 2021. április 21. szerda, 14:00-15:30 

Helyszín: Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule 
1119 Budapest, Bikszádi utca 61-63. 

Program jellege: online előadás, bemutató foglalkozás 

Célcsoport: általános iskolai osztályfőnökök, ének-zene tanárok 

Rövid ismertető: Az Opera Nagykövetei program célja, hogy az opera és a balett műfaját a 
művészek személyes tapasztalatain és varázsán keresztül ismertessék és 

szerettessék meg az általános iskolai korosztállyal.  Az online bemutatóval 
ízelítőt szeretnénk nyújtani a diákoknak szóló, évek óta sikeresen működő 

előadásokból, melynek során a művészek személyes élményeik elmesélése 
mellett rövid részleteket mutatnak be egy-egy híres produkcióból. 

Közreműködők: A program szakmai vezetője: Bátori Éva operaénekes (szoprán)   

A program szakmai koordinátora: Ábrahám Mónika énektanár (előadó) 
Ambrus Ákos operaénekes (bariton) 

Pánti Anna operaénekes (szoprán) 
Németh Gábor balettművész 

 


