ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK
2022. november 14 – 22.
A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ ismét megszervezi kiemelt rendezvényét, az Őszi
Pedagógiai Napokat 2022. november 14-22. között.
Idén fő témánk: Játék és játékosítás a pedagógiában.
Az Oktatási Hivatal bázisintézményei, szaktanácsadói, a mesterpedagógusok és kutatótanárok a téma
valamennyi szegmensét érintve készülnek a bemutatóórákra, műhelyfoglalkozásokra, előadásokra.
A programok sorában a nevelési-tanulási folyamatot támogató valamennyi képesség-és
személyiségfejlesztést szolgáló játéktípus helyet kapott: mozgásjátékok, közösségfejlesztő játékok,
robotjátékok, népi, hagyományőrző játékok, ritmusjátékok, zenei játékok, kooperatív játékok,
szabályjátékok, drámajátékok, stratégiai játékok, kártyajátékok, táblajátékok, társasjátékok, de nem
marad ki a kisgyermekek fejlődését leginkább szolgáló szabadjáték sem.
Hogyan biztosíthatjuk a játszva tanulás örömét a SNI igényű gyermekek számára?
Hogyan használhatjuk fel a játék izgalmát, vidámságát a motiváció, a tanulási eredményesség
érdekében?
Hogyan lehetséges észrevétlenül elsajátíttatni a tananyagot, úgy, hogy közben a tanulók örömüket
leljék a tevékenységben?
Működik-e és hogyan a játékosítás a tanórákon?
Mire jó a játékosított értékelési rendszer?
Előfordulhat-e, hogy fejlesztési, tanítási céljainkon túl csupán a játék öröméért játszunk az iskolában?
E kérdésekre kaphatnak válaszokat, és tekinthetnek meg számos kiváló, kipróbált, eredményes
jógyakorlatot az Őszi Pedagógiai Napok programjaira látogatók, amelyekre a szakmai programokat
vezető pedagógusok, és szervező munkatársaim nevében is tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket!
Herczeg Katalin főosztályvezető

Az Őszi Pedagógiai 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. A programokat személyes jelenléttel,
vagy online lehet majd látogatni. 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: 2022. november 10. csütörtök, 12:00 óra

Regisztráció a programokra >>
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Kiemelt programok
100-opn22
Téma:

Hangoló – Játék az élet – az Alphacademy alapítójának gondolatai
a pedagógia lényegéről

Időpont:

2022. november 14. hétfő, 16:00-17:00

Szervező intézmény:
Program jellege:

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
előadás

Program formája:
Célcsoport:

online (teams)
tanítók, bármely szakos tanárok

Rövid ismertető:

Az Alphacademy szakkörök vezetője, Weisz Ágoston szoftverfejlesztő
programozó matematikus.
Szabadidejében több mint tíz éve tanít a matematika, a programozás iránt
érdeklődő gyerekeket kimagasló eredményekkel. Szakköri foglalkozásain
következetesen érvényesíti pedagógiai elveit. Hisz abban, hogy ha a
gyerekek stresszmentes környezetben, a kreatív gondolkodás, a játék, a
csapatmunka örömét átélik és megtapasztalják, ha nem készen kapják a
megoldásokat, hanem maguk fedezik fel azokat, ha szabad hibázniuk és a
segítségkérés erényként értelmezhető, boldog emberekké válhatnak.
Az előadás részletesen bemutatja a pedagógiai eredményekhez vezető
utat.
Weisz Ágoston, az Alphacademy alapítója

Előadó:

101-opn22
Téma:

Időpont:
Szervező intézmény:
Helyszín:
Program jellege:
Célcsoport:

Rövid ismertető:

Részletes program:

5

„A játék az különös. Gömbölyű és gyönyörű, csodaszép és csodajó…”
(Kosztolányi Dezső) – Játék a fejlesztésben és a diagnosztikában a
gyógypedagógusi, logopédusi munkában
2022. november 15. kedd, 8:30-14:00
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézménye
Karayné Pavalacs Zsuzsanna logopédus, mesterpedagógus szaktanácsadó
Kondor Béla Közösségi Ház
1180 Budapest, Kondor Béla sétány 8.
konferencia
óvodapedagógusok, általános iskola alsó és felső tagozatán tanítók,
középiskolai tanárok, szakszolgálatokban dolgozó szakemberek,
intézményvezetők
A gyógypedagógiai és a logopédiai tevékenységben nagyon fontos a játék,
a játékosság. A különböző életkorokban használt játékok bemutatása
kedvet adhat a résztvevő pedagógusok számára a játékok minél szélesebb
körű alkalmazására. A játéknak fontos szerepe van a diagnosztikában is,
erre vonatkozóan egy esetbemutatást is meghallgathat a szakmai
közönség.

830-900

Regisztráció

900-910

Köszöntők

910-920

Vassné dr. Kovács Emőke-díj átadása az év logopédusának

920-930

Rövid ráhangolódás a témákra - Karayné Pavalacs Zsuzsanna szervező
logopédus, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi
Tagintézménye

930-1000

1. előadás: „Ragassz és mondd!” – Játékos beszéd- és anyanyelvi
fejlesztés
előadó: Szabó Szilvia mesterlogopédus, gyógypedagógus

1000-1030

2. előadás: Játékosítás szociális készségfejlesztő csoportban
előadók: Nagy Eszter, Páll-Balázs Gréta, Füzesné Illés Zsuzsanna
pszichológusok, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. Kerületi
Tagintézménye

1030-1100

Szünet - szakkönyv-vásárlási lehetőség

1100-1130

3. előadás: Egy kopasz kukac kedvenc gyakorlatai gyermekek és
felnőttek számára
előadó: Fung Emília logopédus

1130-1200

4. előadás: "Dobó kockák” – játékok a középiskolás korosztály számára
előadó: Süttő Gábor középiskolai tanár, Esztergomi Dobó Katalin
Gimnázium

1200-1230

Szünet - szakkönyv-vásárlási lehetőség

1230-1330

5. előadás: Diagnózisok erdejében – Traumatizált kislány játéka
előadó: Dr. Eigner Bernadett pszichopedagógus, gyermekterapeuta,
integratív játékterapeuta

1330-1400

Kérdések-válaszok, konferencia zárása

102-opn22
Téma:

Játékosítás és digitalizáció a gyógypedagógiában

Időpont:

Program jellege:

2022. november 17. csütörtök, 13:00-17:30
13:00-13:30 Regisztráció
13:30-14:00 Köszöntők és az intézmény bemutatása
14:00-15:15 Előadások
15:15-15:30 Szünet
15.30-17:30 Szekcióülések
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11-15.
konferencia

Program formája:

személyes jelenlétű

Helyszín:
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Célcsoport:

általános iskola alsó és felső tagozatán tanítók, gyógypedagógusok,
középiskolai tanárok, szakszolgálatokban dolgozó szakemberek,
intézményvezetők

Rövid ismertető:

A konferenciát elsősorban gyógypedagógusok és általános iskolában tanító
befogadó pedagógusok számára hirdetjük meg. Olyan előadásokat
szervezünk és gyakorlati tapasztalatokat osztunk meg, melyek segítik a
sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében a játékosítás és a
differenciálás megvalósítását. Előadóink a sajátos nevelési igényű tanulók
számára készített digitális tankönyveket és a játékosítás lehetőségeit
ismertetik. A szekciókban a Józsefvárosi EGYMI munkatársai saját
jógyakorlataikat mutatják be az alábbi témákban: a játékosítás lehetőségei
kéttanáros modellben és elkülönített oktatásban; játékok a
képességfejlesztés szolgálatában; értékelés és tehetséggondozás digitális
eszközökkel; az e-portfólió és a digitális diagnosztikus mérés megvalósítása;
Play decide érzékenyítő játék az együttnevelés hatékonyabb működtetése
érdekében.

Közreműködik:

Előadások:
1. SNI tanulók a digitális térben (online előadás)
előadó: Takács Ádám szerkesztő, Oktatási Hivatal Tananyagfejlesztési
Főosztály
2. A játékosítás digitális lehetőségei a gyógypedagógiában
Dr. Virányi Anita egyetemi adjunktus, ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés
és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
Szekciók:
1. szekció: Játékosítás lehetőségei kéttanáros modellben és elkülönített
oktatásban ép intellektusú és enyhe értelmi fogyatékos tanulók
együttnevelésében
előadók: Kerékgyártó Csilla okleveles, szakvizsgázott mesterpedagógus,
gyógypedagógus; Szeitz Mónika szakvizsgázott gyógypedagógus
2. szekció: Játékok a képességfejlesztés szolgálatában
Gulyás Blanka gyógypedagógus; Nagyné Bozsó Eszter gyógypedagógus;
Varró Péterné gyógypedagógus
3. szekció: Értékelés és tehetséggondozás digitális eszközökkel
Fekete Dóra gyógypedagógus; Kovács Ádám szakvizsgázott
gyógypedagógus, intézményegység-vezető
4. szekció: E-portfólió és digitális diagnosztikus mérés
Bogár Orsolya gyógypedagógus; Schüttler Vera okleveles,
szakvizsgázott, mesterpedagógus, gyógypedagógus
5. szekció: Play decide érzékenyítő játék az együttnevelés hatékonyabb
működtetése érdekében
Boncz Beáta gyógypedagógus; Báncs-Szendrődi Szilvia gyógypedagógus

103-opn22
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Téma:

Tartalom-és tankönyvfejlesztési újdonságok az alsó tagozaton

Időpont:
Szervező intézmény:
Program jellege:

2022. november 15. kedd, 14:00-15:35
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
előadás

Program formája:
Célcsoport:

online (Teams)
általános iskola alsó tagozatán tanítók

Részletes program:
1400-1430

Tartalom- és tankönyvfejlesztés az Oktatási Hivatalban
előadó: Sipos Imre tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettes
Az előadás kitér a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítására, a
felmenő rendszerben bevezetett Nat 2020-ra, az ehhez illeszkedő
kerettantervekre, tartalmi szabályozókra, valamint az állami fejlesztésű és
kiadású papír és digitális tankönyvekkel kapcsolatos egyéb fontos
tudnivalókra, a szakmai és könyvészeti újdonságokra.

1430-1515

Az élményt adó olvasás értékközvetítő és tudásépítő szerepe kisiskolás
korban
előadó: Kóródi Bence főosztályvezető, Tananyagfejlesztési Főosztály
A tájékoztató a közismereti alsós magyar nyelv és irodalom tantárgy
altantárgyaihoz nyújt segítséget az A és a B jelzetű sorozatok tartalmával
és felépítésével kapcsolatosan az 1., a 2. és a 3. évfolyamokon. A két
sorozat főbb jellemzőinek ismertetése mellett kitér a beszédészlelés, a
nyelvelsajátítás, valamint az olvasóvá nevelés fejlesztési lehetőségeire és
elsajátítási motívumaira is. Az olvasás, írás, anyanyelv 1., 2., és 3.
évfolyamos taneszközei, valamint az ezekben található mellékletek
mellett szó esik a 4. évfolyam készülő taneszközeiről is.

1515-1535

Értékmegőrzés és újszerűségek a készségtárgyakban alsó tagozaton a
NAT 2020 szerint
előadó: Vitéz Annamária, szerkesztő, Tananyagfejlesztési Főosztály
Milyen változás történt a NAT 2020-ban, a készségtárgyak terén? Hogyan
jelenik meg ez a tankönyveinkben? A környezetismeret, a technika és
tervezés és a digitális kultúra tantárgyakhoz készített tankönyvek,
valamint azok módszertanának bemutatása.

104-opn22
Téma:
Időpont:
Szervező intézmény:
Program jellege:

Tartalom-és tankönyvfejlesztési újdonságok magyar nyelv és irodalom
tantárgy területén
2022. november 15. kedd, 14:00-15:00
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
előadás

Program formája:
Célcsoport:

online (Teams)
középiskolai magyartanárok

Részletes program:
1400-1430
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A középiskolai magyar nyelv tankönyvek új elemei, változásai
előadó: Téglásy Katalin szerkesztő, Tananyagfejlesztési Főosztály
Az előadás röviden bemutatja az új NAT bevezetésével szükségessé vált
változtatásokat (pl. átjárhatóság megteremtése, szerkezeti átalakítások,
új kiegészítőanyagok), valamint a tankönyvek módszertani lehetőségeit.

1430-1500

A középiskolai magyar irodalom tankönyvek a NAT 2020 szerint
előadó: Sándor Csilla, szerkesztő, Tananyagfejlesztési Főosztály
Az előadás röviden bemutatja a módosított NAT és kerettanterv
bevezetésével szükségessé vált változtatásokat, az azokban rejlő új
elemeket, valamint a tankönyvek módszertani lehetőségeit.

105-opn22
Téma:
Időpont:

Tartalom-és tankönyvfejlesztési újdonságok matematika tantárgy
területén
2022. november 16. szerda, 14:00-16:00

Szervező intézmény:
Program jellege:

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
előadás

Program formája:
Célcsoport:

online (Teams)
általános és középiskolai matematikatanárok

Részletes program:
1400-1500

Az 5-8. évfolyamok matematika tankönyvei – sorozatok és
módszertanok
előadó: Wintsche Gergely szerkesztő, Tananyagfejlesztési Főosztály
Amit tudni akart a tankönyvsorozatokról, de nem volt kitől megkérdezni.
Miben különbözik az A és a B sorozat?
Melyik sorozatot kinek ajánljuk? Mik a módszertani alapok?
Miben jobb az egyik, miben a másik? Vannak-e dolgozatok, megoldások?
Van-e egyéb digitális támogatás?

1500-1600

A 9-12. évfolyamok matematika tankönyvei – sorozatok és
módszertanok
előadó: Csapodi Csaba tananyagfejlesztő, Tananyagfejlesztési Főosztály
Amit tudni akart a tankönyvsorozatokról, de nem volt kitől megkérdezni.
Miben különbözik az A és a B sorozat? Melyik sorozatot kinek ajánljuk?
Milyen kiadványok készültek az emelt szintű érettségire való
felkészítéshez? Ezek miben különböznek egymástól?

106-opn22
Téma:
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Időpont:
Szervező intézmény:
Program jellege:

Tantárgyi kapcsolódás a vizuális kultúra tanításában, az Oktatási Hivatal
tanári kézikönyvei alapján
2022. november 17. csütörtök, 14:00-14:35
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
előadás

Program formája:
Célcsoport:

online (Teams)
vizuális kultúra tanárok

Rövid ismertető:

Az előadás témái tantervi változások szemléleti alapjai.
Kulcskompetenciák és feladatrendszer a kerettantervek alapján. Vizuális
kultúra, mint „alkalmazott" tantárgy. Természettudományok és a vizuális
kultúra tényleges kapcsolódási pontjai.

Közreműködik:

Nyitrai Péter tananyagfejlesztő, Oktatási Hivatal, Tananyagfejlesztési
Főosztály

107-opn22
Téma:
Időpont:
Szervező intézmény:
Program jellege:

A Nemzeti Köznevelési Portál alkalmazási lehetőségei: feladatok,
feladatsorok készítése, tanulásszervezése a portálon
2022. november 17. csütörtök, 14:00-15:30
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
előadás

Program formája:
Célcsoport:

online (Teams)
minden intézménytípus pedagógusainak

Rövid ismertető:

Az interaktív előadás során betekintést kaphatunk a Nemzeti Köznevelési
Portál tanulás tanítás folyamatát támogató szolgáltatásaiba. Lehetőség
lesz okosfeladatokat, okosfeladatsorokat készíteni feleletválasztós,
rendezéses, szöveges és játékos feladatmotorokkal. Bemutatásra kerül a
tanulócsoportok használata és az online felmérések kezelése.
Pintér
Gergely
osztályvezető,
Oktatási
Hivatal
Digitális
Tananyagfejlesztési Osztály

Közreműködik:

108-opn22
Téma:

Tájékoztató előadás a véradás jelentőségéről

Időpont:

2022. november 14. hétfő, 14:00-15:30

Szervező intézmény:

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ

Helyszín:

Program jellege:

Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti
Szakgimnázium
1056 Budapest, Irányi utca 3.
előadás

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
középiskolai tanárok

Rövid ismertető:

Az Országos Vérellátó Szolgálat – az Oktatási Hivatal támogatásával –
kiemelt feladatának tekinti a véradás társadalmi elfogadottságának
növelését, a véradási kedv népszerűbbé tételét.
Különösen fontos az oktatási intézmények végzős, 18. életévüket már
betöltött (véradásra életkoruk alapján alkalmas) tanulóinak a
pedagógusaik közreműködésével történő megszólítása, hangsúlyozva a
véradás egyéni és közösségi felelősségvállalását. Mindez történik annak
érdekében, hogy a későbbiekben a véradásra már, mint az önzetlen
segítségnyújtás magától értetődő, természetes lehetőségére
tekintsenek.

Közreműködik:
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Ohnsorge Éva véradásszervező

109-opn22
Téma:

Program jellege:

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, automatizálását és
fenntartását segítő speciális tartáskorrekció alkalmazása minden tanuló
részére a testnevelésben
2022. november 16. szerda, 14:00-18:00
Széchenyi István Kereskedelmi Technikum
1088 Budapest, Vas utca 9-11.
műhelyfoglalkozás

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok

Rövid ismertető:

A tanulók közt tömegesen előforduló tartási rendellenességek miatt minden
tanulónak szüksége van arra, hogy a testtartásért felelős izmait az
izomegyensúly állapotába hozzák, vagyis a testtartásért felelős izmok kellő
nyújthatóságát és kellő erejét elérjék és fenntartsák. A szakmai műhelynap
keretében a testnevelő pedagógusok (testnevelő szaktanárok, testnevelést
tanító tanítók) megismerhetik a speciális tartásjavító mozgásanyag elméleti
hátterét, majd a gyakorlati részben saját testükön gyakorolhatják:
megérezhetik a helyes és a helytelen gyakorlatvégzés közti különbséget. A
hatékonyság záloga egyrészt a gyakorlatok pontos végrehajtása, másrészt a
rendszeres alkalmazás – minden iskolai évfolyamon és lehetőleg már az
óvodában is. A program során gyakorlati képzés keretében sajátítják el a
résztvevők a gyakorlatokat, mindannyiuknak polifómra és tornaruhára van
szükségük.

Közreműködik:

Dr. Somhegyi Annamária igazgató, Országos Gerincgyógyászati Központ;
Mayer Ágnes oktató, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiai
Tanszék

Időpont:
Helyszín:
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Az Oktatási Hivatal bázisintézményeinek és a Budapesti POK
szaktanácsadóinak jógyakorlatai, bemutatóórái,
bemutatófoglalkozásai, szakmai műhelymunkái
Óvodapedagógusoknak
201-opn22
Téma:

Program jellege:

Gyógyító tér kialakítása mese- és művészetterápiás
alkalmazásával
2022. november 16. szerda, 9:00-11:00
Szentendre Városi Óvodák Egres úti Tagóvoda
2000 Szentendre, Egres út 66.
műhelyfoglalkozás és előadás

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

A program a hagyományos és kortárs szövegeken keresztül hívja fel az
anyanyelvi és irodalmi nevelés fontosságára a figyelmet az óvodában. –
Mondjad még (Irodalmi szöveggyűjtemény és családi olvasókönyv, a Móra
Kiadó szerkesztőinek előadása). Az alkotásterápiás módszerspecifikus
műhelymunka során a Holle anyó című mese segítségével bemutatjuk,
hogyan alkalmazzuk a mese- és művészetterápiás eszközök használatát az
óvodai foglalkozások, egyéni megsegítések felépítésében. Ezen
tevékenységek a pedagógusok lelki és mentális kiegyensúlyozottságát is
hivatottak szolgálni, amelyről a résztvevők saját élményű tapasztalatokat
szerezhetnek a program során.

Időpont:
Helyszín:

Közreműködik:

eszközök

A műhelyfoglalkozást egy előadás követi a Móra Kiadó új kiadványának
megjelenése alkalmából.
Markó
Etelka
gyógypedagógus,
pszichológus;
Hajnal
Szilvia
intézményvezető, mesterpedagógus szaktanácsadó
Bereczkiné Záluszki Anna egyetemi adjunktus; Dr. Galuska László főiskolai
docens;
202-opn22

Téma:
Időpont:
Helyszín:
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Új eszközök nélkül a fenntarthatóságért, avagy hogyan vegyük észre a
mindennapok lehetőségeit
2022. november 15. kedd, 09:00-11:00

Program jellege:

Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda
2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 13.
műhelyfoglalkozás

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

Közreműködik:

A bemutatott helyi jógyakorlat során a résztvevők megismerhetik, hogyan
lehet az óvodában, a csoportszobában meglévő eszköztárat változatos,
kreatív módon felhasználni a tanulási tevékenységek megvalósításához,
eszközöket készíteni a legkevesebb anyag felhasználásával, a
fenntarthatóság jegyében.
Várkonyi Lászlóné óvodapedagógus

203-opn22
Téma:

Ritmusjátéktól a népi játékfűzésig

Időpont:
Helyszín:
Program jellege:

2022. november 15. kedd, 9:00-11:30
Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1/a
előadás+bemutatófoglalkozás+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

Nagycsoportosokkal a testzenétől indulva egyszerű ritmushangszeres
osztinátók, mondókák képezik az énekfoglalkozás alapját, majd
dalosjátékok, táncalapozó játékok, gyakorlatok következnek. Ezt folytatjuk
az óvodapedagógusokkal gyakorlatban, melyet pár elméleti vonatkozás
egészít ki.
Varga-Tóth Csaba, óvodavezető, óvodapedagógus, mesterpedagógus
szaktanácsadó; Méhecske csoport: 6-7 éves gyermekek

Közreműködik:

204-opn22
Téma:

Program jellege:

„Hajnal csillag peremén, várjuk a reggelt, Te meg én.” – Játékok, játékos
fejlesztések párban
2022. november 16. szerda, 8:00-11:30
Nagykovácsi Kispatak Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.
előadás+bemutatófoglalkozás+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

A párban tanulás és a páros tapasztalatszerzési lehetőségek bemutatása a
délelőtti párhuzamosan szervezett tevékenységek során. A résztvevők
megfigyelhetik a párban folyó játékos tanulás pozitív, esetleges negatív
hatásait az óvodás gyermekeknél. Beszélgetünk a párban tanulás előnyeiről
és a nehézségekről, továbbá mindezek összefüggéseiről és hatásáról a
közösség, a gyermekcsoport alakulására.
Karczevicz Dóra óvodapedagógus, tagóvodavezető, munkaközösség-vezető;
Szabó Orsolya intézményvezető, mesterpedagógus szaktanácsadó,
bázisintézményi koordinátor; Karczewicz Ágnes óvodapedagógus; Olexa
Györgyné dajka; Tengelice csoport

Időpont:
Helyszín:

Közreműködik:
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205-opn22
Téma:

Liba-Móka

Időpont:
Helyszín:
Program jellege:

2022. november 16. szerda, 8:45-11:30
Rákosmenti Csicsergő Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1173 Budapest, Kaszáló utca 48.
előadás+bemutatófoglalkozás+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

A program a Márton naphoz kapcsolódva mutatja be vegyes csoportban,
hogyan alkalmazhatók a padlórobotok, a robotjátékok a gyermekek
képességeinek fejlesztésére, hogyan építhetők be a felzárkóztatás, a
tehetséggondozás módszertanába. A padlórobotokkal való játék során
szinte észrevétlenül fejlődik a gyermekek finommotorikája, szem-kéz
koordinációja, algoritmikus gondolkodása, problémamegoldó és
tájékozódási képessége. A közös tevékenység alatt megtapasztalják az
együttműködés lehetőségeit, a kommunikáció fontosságát is.
Lőrincz Ágota óvodapedagógus; Scherczer Zsanett óvodapedagógus; Szépné
Vinczencz Katalin óvodapedagógus; Szász Rita dajka; Juhászné Almási
Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Közreműködik:

206-opn22
Téma:

Kooperatív mozgásos és testnevelési játékok vegyes csoportban

Időpont:
Szervező intézmény:
Program jellege:

2022. november 16. szerda, 9:00-10:30
Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör Játék Tagóvoda, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
előadás+bemutatófoglalkozás videofelvételről+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

online (Google Meet)
óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

„Nem azért játszik a gyermek, mert tudja, hogy fejlődik, de azért fejlődik,
mert játszik.”
A program során kooperatív testnevelési játékok differenciált
szervezésének lehetőségeit mutatjuk be videófelvétel segítségével
vegyes csoportban. Ezt követően a bemutatót tartó kollégák
reflexiójukban összegzik tapasztalataikat a kooperáció és integráció
megvalósíthatóságáról a mozgásos és testnevelési játékok
szervezésében.
Karáné Kelpin Szilvia óvodapedagógus; Pintér Józsefné óvodapedagógus;
Majori Ágnes tagóvodavezető, köznevelési szakértő; Kiss Anita
óvodavezető;
Hamvasné
Bögre
Julianna
óvodapedagógus,
mesterpedagógus szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor

Közreműködik:

207-opn22
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Téma:

Program jellege:

„Hetedhét ország játékai” – Döntés és aktivitás a játékban, a gyerekek által
szabadon választható, fejlesztő játékélmény sorozatban
2022. november 17. csütörtök, 8:00-11:30
Nagykovácsi Kispatak Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.
előadás+bemutatófoglalkozás+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

Célunk az osztatlan, vegyes korosztályú gyermekcsoportok életkori
sajátosságait figyelembe vevő, párhuzamosan szervezett, differenciált
tevékenységsorok bemutatása. Népmesei elemeket segítségül hívva
mozgatjuk meg a gyermeki fantáziát, önálló döntésükre bízva, hogy mely
területen
méretik
meg
magukat.
Tündértáncot
járnak,
boszorkánykonyhában varázsfőzetet készítenek, furfangos feladványokat
oldanak meg, megvívnak a sárkánnyal miközben legendákká válnak? A
délelőtt folyamán összegyűjtött mesefonalakat végül összefonva születik
meg Hetedhét ország Levendula Királyságának története!
Horváth-Meszes Bettina óvodapedagógus, munkaközösség-vezető; Szabó
Orsolya intézményvezető, mesterpedagógus szaktanácsadó; Vad Anikó
pedagógiai asszisztens; Barka Renáta dajka; Levendula csoport

Időpont:
Helyszín:

Közreműködik:

208-opn22
Téma:

Szabadjáték és az óvodapedagógus támogató, élménybiztosító szerepe

Időpont:
Helyszín:
Program jellege:

2022. november 17. csütörtök, 8:30-11:30
Fővárosi Önkormányzat Óvodája, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye
1068 Budapest, Városligeti fasor 30.
előadás+bemutatófoglalkozás+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

A játék az óvodáskorú gyermek pszichikus szükséglete, alaptevékenysége.
Az óvodában a pedagógiai munka elengedhetetlen feltétele a felszabadult,
derűs, bizalomteli légkör biztosítása, melynek letéteményese a pedagógus.
A bemutató fókuszában az óvodapedagógus szabadjátékban nyújtott
élménybiztosító, támogató szerepének lehetőségei, gyakorlata áll.
Pásztor Mónika óvodapedagógus; Vargháné Tóth Erzsébet óvodavezető,
mesterpedagógus szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor; Ráczné
Gujgiczer Lívia óvodapedagógus, mesterpedagógus szaktanácsadó;
évismétlő nagy- és kiscsoport (vegyes)

Közreműködik:

209-opn22
Téma:

Időpont:

15

„Segíts nekem, hogy magam is csinálhassam!” – Játékos részképességfejlesztés óvodai fejlesztő foglalkozáson – A LÜK-játék használata a játékos
képességfejlesztésben
2022. november 17. csütörtök, 9:00-10:30

Helyszín:
Program jellege:

Óbudai Hétpettyes Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1033, Budapest, Harrer Pál utca 7.
bemutatófoglalkozás+konzultáció+workshop

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
óvodai fejlesztőpedagógusok

Rövid ismertető:

A komplex fejlesztő foglalkozás során a téri tájékozódás képességének
fejlesztése kerül középpontba. A videóra rögzített tevékenység az életkori
sajátosságokhoz igazodó játékos, a LÜK eszközrendszer köré épített
differenciált képességfejlesztést mutatja be.

Közreműködik:

A bemutatófoglalkozást a Móra Kiadó munkatársa által vezetett workshop
követi a LÜK kiadványokról.
Dr. Böjtös Zoltánné fejlesztőpedagógus, óvodai mesterpedagógus
szaktanácsadó; kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: BTMN, 6 éves
korosztály;
Bertalan András LÜK projektmenedzser

210-opn22
Téma:

Program jellege:

Jeles naphoz kötődő hagyományőrző játékok, komplex játékos
tevékenységek bemutatása
2022. november 17. csütörtök, 9:00-11:00
Szentendre Városi Óvodák, Bimbó Utcai Tagóvoda
(Néphagyományőrző Mester és ”Kincses Kultúróvoda”)
2000 Szentendre, Bimbó utca 2-4.
előadás+bemutatófoglalkozás+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

Az óvoda éves tevékenységrendszerét a jeles napok, a hagyományőrzés
ünnepei köré építi. A program során az Erzsébet napi készülődés népi
szokásainak különböző elemeit feldolgozó, komplex játékos tevékenységek
kerülnek bemutatásra három óvodai csoportban.

Közreműködik:

A Bimbó Utcai Tagóvoda óvodapedagógusai;
tagintézmény-vezető; vegyes csoportok

Időpont:
Helyszín:

Szigethy

Miklósné

211-opn22
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Téma:

Logikai és taktikai szabályjátékok szerepe az iskolára való felkészítésben

Időpont:
Helyszín:
Program jellege:

2022. november 17. csütörtök, 14:00-17:00
Csodavilág Óvoda, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye
1182 Budapest, Üllői út 709.
műhelyfoglalkozás

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

Közreműködik:

Az értelmi képességek fejlesztésében, valamint az iskolára való
felkészítésben is nagy szerepet játszanak a szabályjátékok, melyek közül a
logikai, taktikai játékok különösen jó lehetőséget adnak a
képességfejlesztésre. A műhelyfoglalkozáson megismerkedhetnek a
résztvevők a szabályjáték fontos elemeivel, játéktípusok széles skálájával.
Játékbemutató keretében a pedagógusok által készített játékokat
próbálhatják ki, végezetül pedig maguk is elkészíthetnek egy
mindennapokban is használható logikai vagy taktikai játékot.
Polgár Attiláné óvodapedagógus, mesterpedagógus szaktanácsadó,
bázisintézményi koordinátor; Lipcsei-Gaál Edit óvodapedagógus,
gyógypedagógus; iskolaelőkészítő csoport 6-7 éves gyermekek

212-opn22
Téma:
Időpont:
Helyszín:

Játsszunk együtt!
Kooperatív játékok a beszoktatás-visszaszoktatás idején
2022. november 18. péntek, 8:30-10:00

Program jellege:

Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda telephely, az Oktatási
Hivatal bázisintézménye
1119 Budapest, Mérnök utca 42.
előadás+bemutatófoglalkozás+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

Programunkon a beszoktatás-visszaszoktatás időszakában szervezett,
kooperatív tanulástechnikai elemeket tartalmazó játékokat mutatjuk be a
csoportokban készült videófelvétel segítségével. A videó megtekintése
közben a látottakat módszertani információkkal egészítjük ki, majd
konzultáció során a tapasztalatok megosztására kerül sor.

Közreműködik:

Palánták telephely óvodapedagógusai; Kovácsné Gémesi Annamária
intézményvezető; minden korcsoport

213-opn22
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Téma:

Játékos mozgásfejlesztés a tornateremben

Időpont:
Helyszín:
Program jellege:

2022. november 22. kedd, 8:30-11:00
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
2040 Budaörs, Ifjúság utca 8.
előadás+bemutatófoglalkozás+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

Pedagógiai programunk címe: „Játsszunk, mozogjunk együtt!”. Ezt szem
előtt tartva biztosítunk gyermekeinknek mindennapos játékos
mozgástevékenységet tornatermi foglalkozások keretében. Óvodás
életkorban a mozgás szenzomotoros fejlesztő hatását, a cselekvéses tanulás
fázisának fogékony időszakát alaposan ki kell használnunk. Ezért a
bemutatón lehetőséget biztosítunk egy nagycsoportos testnevelés
foglalkozásba való bepillantásba: hogyan kapcsoljuk össze az
élménytestnevelés eszközeit a mozgásfejlesztés lehetőségeivel.

Közreműködik:

Kovácsné
Kóródi
Zsuzsa
testnevelő,
gyógytestnevelő
tanár,
mozgásterapeuta; Tóthné Nemes Zsuzsanna mesterpedagógus,
intézményvezető,
közoktatási
vezető,
fejlesztő
pedagógus,
óvodapedagógus; óvodai vegyes csoport

Óvodapedagógusoknak, tanítóknak, szakszolgálatban dolgozó szakembereknek
301-opn22
Téma:
Időpont:
Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Tündérpaletta – Személyiségfejlesztés zenével, zenei játékokkal,
zeneterápiás hangszerekkel
2022. november 16. szerda, 9:00-10:45
Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2.
bemutatóóra+konzultáció
személyes jelenlétű
óvodapedagógusok és általános iskola alsó tagozatán tanítók
A bemutató ízelítőt ad a Tündérpaletta - komplex zenei személyiségfejlesztő
program tevékenységéből. A közös zenehallgatás, az együtt éneklés és
mozgás, a különböző ritmus- és zeneterápiás hangszerekkel folytatott
gyakorlatok során a gyermekek utat találhatnak egymáshoz és önmagukhoz.
Megtanulják egymást elfogadni, megismerik a konfliktusok megoldásának
örömteli érzését, az együtt gondolkodásban rejlő egyéni kreatív ötletek
szabadságát, illetve azok változatos kifejezőeszközeit.
Kerekesné Agárdi Noémi tanító, fejlesztőpedagógus; 2.b osztály

302-opn22
Téma:

Csináld magad! – Logopédiai fejlesztő eszközök a gyakorlatban

Időpont:
Helyszín:

2022. november 17. csütörtök, 14:00-15:00
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1145 Budapest, Mexikói út 59-60. (bejárat a Korong utcai porta felől)
101. logopédia terem
műhelyfoglalkozás
személyes jelenlétű

Program jellege:
Program formája:
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Célcsoport:

Rövid ismertető:

Közreműködik:

óvodapedagógusok,
általános
iskola
alsó
tagozatán
tanítók,
szakszolgálatokban
dolgozó
szakemberek,
logopédusok,
gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok
A színes, motiváló hatású fejlesztő eszközök mágnesként vonzzák a
gyerekeket a logopédiai foglalkozásokra. Sokrétű felhasználásukkal a
gyakorlás közös játékká, a tanulás élménnyé válik. Mibe kerül mindez?
Kreatív ötletekkel és újra hasznosítással szinte semmibe. Az érdeklődők
betekinthetnek egy eszköz-centrikus logopédiai műhelybe, ahol mindent ki
lehet próbálni!
Berényi Éva logopédus-gyógypedagógus

303-opn22
Téma:

Játékos fejlesztés saját készítésű eszközökkel

Időpont:
Helyszín:

2022. november 22. kedd, 9:00-11:00
Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda
1078 Budapest, Murányi utca 27.
előadás+bemutatófoglalkozás+konzultáció

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

személyes jelenlétű
óvodapedagógusok, szakszolgálatokban dolgozó szakemberek,
fejlesztőpedagógusok
A bemutatófoglalkozáson a résztvevők megismerhetnek egy játékos,
sajátélményű tanulási környezetben zajló fejlesztést. Bepillantást
nyerhetnek abba, hogyan illeszthetők be a gyermekek környezetében
található mindennapi tárgyak, illetve az azokból készített eszközök a
fejlesztés folyamatába, az adott csoport egyéni szükségleteit figyelembe
véve. Ezzel is példát mutatva a környezettudatos szemlélet formálására.
Fancsik Judit pszichopedagógus; Tarr Erzsébet óvodavezető; 5-6 éves,
nagycsoportos óvodások

Általános iskola alsó tagozatán tanítóknak és szakszolgálatban dolgozó
szakembereknek
401-opn22
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Téma:

Egérből elefántot avagy sok kicsi sokra megy

Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:

2022.november 14. hétfő, 14:30-16:00
Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola
1137 Budapest Radnóti Miklós utca 35.
személyes jelenlétű
műhelyfoglalkozás

Célcsoport:

általános iskola alsó tagozatán tanítók

Rövid ismertető:

Most nem baj, ha „egérből elefántot csinálunk”. Sőt! Abban szeretnék
pedagógus kollégáim segítségére lenni, hogyan tudunk a mindennapi
gyakorlatunkban kevésből sokra jutni. A műhelyfoglalkozáson egyszerű
eszközökkel, drága időnket kímélő előkészítéssel, de változatos
módszerekkel és ötletekkel gazdagítjuk módszertani palettánkat. A komplex
foglalkozáson elsősorban a magyar nyelv és irodalom, a környezetismeret
és az etika tantárgyak köréből merítjük játékainkat, feladatainkat.

Közreműködik:

Kiss Zsuzsanna tanító, Ágni Dóra intézményvezető, mesterpedagógus
vezető szaktanácsadó

402a, 402b, 402c-opn22
Téma:

Program jellege:

Játékos képességfejlesztés a napköziben
Mit játsszunk ma? – 1. évfolyam
Játszva tanulunk, tanulva játszunk – 2. évfolyam
Tudás és(z) játék – 4. évfolyam
2022. november 15. kedd, 08:00-11:00
 402a-opn22 Bemutatófoglalkozás 1.b 8:00-8:45
 402b-opn22 Bemutatófoglalkozás 2.b 8:00-8:45
 402c-opn22 Bemutatófoglalkozás 4.b 9:00-9:45
Előadások 1-2-4. évfolyam 10:00-11:00
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
előadás+bemutatófoglalkozás+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskola alsó tagozatán tanítók

Rövid ismertető:

A program célja, hogy rámutasson a napközi munkafolyamatán belül a
lehetséges fejlesztési területekre, a mindennapos fejlesztés fontosságára,
továbbá felhívja a figyelmet a tanuláshoz szükséges készségek és
képességek fejlesztésének támogatására, a napközis munka során adódó
módjaira.
Svobodáné Nemes Kriszta napközis vezetőtanító; Damakné Kertész Nóra
napközis vezetőtanító; Novák Ágnes napközis vezetőtanító; Sövegházy
Márta napközi munkacsoport-vezető, fejlesztőpedagógus, minősítő és
tanfelügyeleti szakértő

Időpont:

Helyszín:

Közreműködik:

403-opn22
Téma:

Az interaktív kijelző használatának lehetőségei tanórán

Időpont:
Helyszín:

2022. november 15. kedd, 9:45-11:25
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1145 Budapest, Mexikói út 59-60. (bejárat a Korong utca 2. felől)
bemutatóóra+konzultáció
személyes jelenlétű

Program jellege:
Program formája:
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Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

általános iskola alsó tagozatán tanítók, gyógypedagógusok
Az érdeklődő kollégák megismerkedhetnek az interaktív kijelző adta
lehetőségekkel egy tanóra során. A kijelző használata jelentős mértékben
megkönnyíti a digitális tanulás folyamatát, a mozgáskorlátozott tanulók
számára is hozzáférhető bizonyos digitális eszközökön keresztül.
Látványvilága fenntartja a gyerekek motivációját, így lehetőséget teremt a
tananyag hatékonyabb elsajátítására.
Kovács Petra, gyógypedagógus

404-opn22
Téma:

PEDigitalizáljunk!

Időpont:
Helyszín:

2022. november 15. kedd, 10:40-12:20
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1145 Budapest, Mexikói út 59-60. (bejárat a Korong utca 2. felől)
bemutatóóra+konzultáció
személyes jelenlétű
általános iskola alsó tagozatán tanítók, gyógypedagógusok
Digitális panel és tabletek használata környezetismeret és magyarnyelv-óra
keretében 4. osztályosokkal a robotika teremben. A bemutatót tartó kolléga
várja azon érdeklődő pedagógusokat, akik kíváncsiak, hogyan lehet
motiválni különböző mozgásállapotú gyermekeket, akiknek a kognitív
képességei is szerteágazóak. A fantasztikusan felszerelt robotika teremben
minden gyermeknek testre szabottan tudnak – a digitális asszisztens
segítségével – feladatokat mutatni, mellyel boldogan dolgoznak önállóan.
Az osztályteremben amúgy írni nem képes tanulók is produktumot tudnak
létrehozni. Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a játszva tanulás
örömébe.
Fleisher Sára digitális asszisztens; Rudolf Edit pedagógiai asszisztens

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

405-opn22
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Téma:

Játékosított projektek, játékosított értékelés

Időpont:

2022. november 15. kedd, 14:00-15:30

Helyszín:

Program jellege:

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, az Oktatási
Hivatal bázisintézménye
1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9.
előadás+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskola alsó tagozatán tanítók

Rövid ismertető:

Közreműködik:

Az előadás arról szól, hogyan lehet különböző projektekben érdekes módon
feldolgozni a tananyagot. A projekteken belül a játékosítás szerepét mutatja
be az előadó. Játékosított értékelésre az alsótagozatos tanórákon
alkalmazható módszerekkel, alkalmazásokkal ismerkedhetnek meg a
résztvevők. Az előadás után tudásmegosztásra lesz lehetőség a résztvevő
pedagógusok között.
Tarné Éder Marianna tanító, mesterpedagógus szaktanácsadó

406-opn22
Téma:

Játssz ma! - Tanuljunk gondolkodni játékok segítségével

Időpont:

2022. november 16. szerda, 8:00-8:45

Helyszín:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
bemutatóóra
személyes jelenlétű
általános iskola alsó tagozatán tanítók

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

A matematikaórán a gyerekek kreativitását, játékosságát helyezzük a
középpontba. Főszerepben a geometriai, logikai, stratégiai játékok, ezek
segítségével szerzünk tapasztalatot együttműködésről és versengésről.

Közreműködik:

Erdősiné Gondos Judit tanító

407-opn22
Téma:
Időpont:
Helyszín:

A finommotorikai készség fejlesztése a matematika és az írás oktatásában,
játékosan
2022. november 16. szerda, 8:00-9:45

Program jellege:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
Budapest 1082, Horváth Mihály tér 8-10. 14-es terem
bemutatóóra+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskola alsó tagozatán tanítók

Rövid ismertető:

Az órán látható gyakorlatok tantermi keretek között, nagy létszám mellett
alkalmazhatók. A hétköznapi eszközök felhasználásával javíthatjuk a
finommotorikai képességet, a székgyakorlatok a tartásjavítást korrigálják. A
részképességek fejlesztése jól kapcsolódik a matematika, írás, technika
tantárgyakhoz is.
Nagy Pálné testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár, vezetőtanár

Közreműködik:

408-opn22
Téma:
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„Kutyajó nyelvtan!” – Kutyával asszisztált játékos magyaróra a 3.
évfolyamon

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

Közreműködik:

2022. november 16. szerda, 8:30-10:30
Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1148 Budapest, Padlizsán utca 11-13.
előadás+bemutatóóra+konzultáció
személyes jelenlétű
általános iskola alsó és felső tagozatán tanítók, szakszolgálatokban dolgozó
szakemberek
A különböző tantárgyi órákon a terápiás kutyák "tanulótársként" vesznek
részt a feladatokban. A felelős állattartás elsajátítása mellett a tanulók
egymás közötti kapcsolata is erősödik, önértékelésük, kommunikációjuk,
kreativitásuk, problémamegoldó, döntési és stressztűrő képességük is
fejlődik. Az állatok olyan érzéseket szabadítanak fel a gyermekekben,
amelyek hatására sokkal motiváltabbak, nyíltabbak és magabiztosabbak
lesznek, szorongásuk csökken, önbizalmuk megnő, ezáltal jobban
teljesítenek.
Timár Andrea tanító, fejlesztőpedagógus; Földesné Fábián Csilla
intézményvezető, bázisintézményi koordinátor, mesterpedagógus
szaktanácsadó; Erdész Brigitta terápiás kutyafelvezető, habilitációs
kutyakiképző, tanító, fejlesztőpedagógus

409-opn22
Téma:

Tanulásjáték

Időpont:

2022. november 16. szerda, 9:00-11:00

Helyszín:

Program jellege:
Program formája:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
Bp. 1082 Horváth Mihály tér 8.
személyes jelenlétű
bemutatóóra+előadás+konzultáció

Célcsoport:

általános iskola alsó tagozatán tanítók

Rövid ismertető:

„Amikor együtt dolgozunk órán, az olyan, mint egy tanulásjáték.” - így
fogalmazott egy másodikos tanítványom arra a kérdésre, miért szeret a
társaival (kooperatív) csapatban dolgozni . A kooperatív tanulásszervezés
szépsége éppen az, hogy magában hordozza a játék izgalmát, vidámságát,
mégis nagyon komoly fejlesztő hatása van a gyerekek személyiségére,
képességeire.
Benkő Zsuzsanna vezetőtanító

Közreműködik:

410-opn22
Téma:

Játsszunk nyelv-tant!

Időpont:

2022. november 16. szerda, 9:00-9:45

Helyszín:

Budapest Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., fsz. 15.
bemutatóóra és konzultáció

Program jellege:
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Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskola alsó tagozatán tanítók

Rövid ismertető:

Szeretünk játszani! Jó hangulatban, játékos feladatok során alakítjuk ki a
nyelvi tudatosságot, mélyítjük az anyanyelvi ismereteket, fejlesztjük a
helyesírási készségeket. Szeretettel várjuk a játékra fogékony, kötetlenebb
munkaformák iránt érdeklődő tanítókat.
Kálmán Kata tanító

Közreműködik:

411-opn22
Téma:
Időpont:
Helyszín:

Mozgáskoordináció és ügyességfejlesztés labdás és labda nélküli
gyakorlatokkal
2022. november 16. szerda, 9:00-12:00

Program jellege:

Bugyi Sportcsarnok
2347 Bugyi, Sport utca 8.
bemutatófoglalkozás+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskola alsó tagozatán tanítók

Rövid ismertető:

Egy rendhagyó óra keretében olyan gyakorlatgyűjteményt mutatunk be a
tanulókkal, melyek nem igényelnek sok eszközt, azonban a fejlesztés mellett
motiváló hatásuk is jelentős.
Kulinyák Ágnes Veronika testnevelő és kézilabda utánpótlás edző; Matics
Ágnes testnevelő szakos tanár, mesterpedagógus szaktanácsadó

Közreműködik:

412-opn22
Téma:

A „Suholó módszer” – a játék mint a tanulás legélvezetesebb módja

Időpont:
Helyszín:
Program jellege:

2022.november 16. szerda, 14:00-15:30
Megyeri Úti Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1044 Budapest, Megyeri út 20.
előadás+bemutatóóra+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskola alsó tagozatán tanítók

Rövid ismertető:

A könnyen kivitelezhető ötleteket és technikákat tartalmazó „Suholó
módszertan” és szemléletmód segítséget nyújt abban, hogyan tudjuk
közelebb hozni a mai gyermekekhez a népi játékokat, hogyan lehet
élvezetessé tenni nagyobb létszámú osztályok számára is a népi
gyermekjáték- és néptáncórákat. Segítséget kínálunk ahhoz, hogy hogyan
lehet a modern agykutatás eredményeit felhasználva játékossá tenni,
játékba rejteni a tanítandó mozgástípusokat, néptáncmotívumokat.
Zákányi Melinda tanító, okleveles néptánccsoport vezető, a Suholó
néptánccsoport alapítója; Hamzáné Szita Ilona, intézményvezető

Közreműködik:

413-opn22
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Téma:
Időpont:
Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Tedd élménnyé az olvasást! Drámajátékok, intelligencia fejlesztő
gyakorlatok
2022. november 17. csütörtök, 9:00-10:15
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest Horváth Mihály tér 8., fsz. 13.
beszélgetés- bemutatóóra - konzultáció
személyes jelenlétű
általános iskola alsó tagozatán tanítók
A tanulók olvasóvá nevelése napjainkban kiemelten fontos pillére az
oktatásunknak. Az olvasást, a szövegértést drámajátékokkal és érzelmi
intelligencia gyakorlatokkal lehet még színesebbé, élményszerűbbé tenni
úgy, hogy kialakuljon az a belső motiváció a gyerekekben, ami a
későbbiekben is lendületet ad az egyéni olvasáshoz. Erre láthatnak
megoldási alternatívákat, jógyakorlatokat a kollégák.
Csájiné Knézics Anikó vezetőtanító, mesterpedagógus

414-opn22
Téma:

Nem is tanulunk, „csak” játszunk... (Játékos nyelvtanulás)

Időpont:

2022. november 17. csütörtök, 9:00-12:00

Helyszín:

Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola
1188, Budapest Kapocs utca 56.

Program jellege:

előadás+bemutatóóra+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskola alsó tagozatán tanítók

Rövid ismertető:

A játék a gyermek elsődleges tevékenysége. Játék során ismeri meg a
körülötte levő világot és fontos szerepet tölt be érzelmi és értelmi
fejlődésében. Ennek tükrében nagy a jelentősége a játékos tanulásnak az
első iskolai években. Játék során a tanulók szinte észrevétlenül sajátítják el
a tananyagot, miközben örömüket lelik a tevékenységben. A nyelvtanulás
egyik alappillére kisgyermekkorban a játékosság, melynek segítségével a
tanulók elsajátítják az idegennyelvet (’pick up the language’), éppen úgy,
ahogyan azt az anyanyelvükkel is teszik. (angol nyelvű óra)

Közreműködik:

Reiner Erika Aliz idegennyelv-oktató tanító; Váradiné Szép Emese
intézményvezető, mesterpedagógus szaktanácsadó

415-opn22
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Téma:

Drámapedagógiai eszközök alkalmazása 3. osztályban

Időpont:
Helyszín:

2022. november 17. csütörtök, 9:45-11:15
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

Program jellege:

előadás+bemutatóóra+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskola alsó tagozatán tanítók

Rövid ismertető:

Sokan használunk drámás eszközöket a tanítási-tanulási folyamat során,
néha mégis érdemes kitekinteni, új ötleteket meríteni, esetleg a régi – talán
már elfeledett – gyakorlatokat feleleveníteni. Az órán a gyerekekkel néhány
gyakorlaton keresztül mutatjuk be, hogy mi hogyan „játszunk drámásan”. A
drámajátékokon keresztül lehetőségünk van a teljes személyiség
formálására, a tananyag élményszerű átadására, valamint a közösség
építésére is.

Közreműködik:

Budácsik Éva tanító

416-opn22
Téma:

Matek-játék az általános iskola 3-4. osztályában

Időpont:
Helyszín:

Program jellege:

2022. november 17. csütörtök, 9:00-9:45
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., fsz. 13.
előadás+bemutatóóra+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskola alsó tagozatán tanítók

Rövid ismertető:

Évek óta minden egyes tanítási napon játszom az osztályaimmal, a közös
játékaink közül rengeteg az olyan, ami kifejezetten a matematika
tantárgyhoz köthető. Több különböző témakörből is válogatunk a
bemutatóhoz, lesznek mozgásos és logikai feladatok, mutatunk különböző
játék-variációkat is, valamint élménypedagógiai megközelítésű blokk is
várható.
Farkasházi Csilla tanító, matematika és ének-zene szakos tanár

Közreműködik:

417-opn22
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Téma:

Tanulás játékkal magyarórán

Időpont:
Helyszín:

Program jellege:

2022. november 17. csütörtök, 9:00-9:45
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
előadás+bemutatóóra+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskola alsó tagozatán tanítók

Rövid ismertető:

Közreműködik:

A játékos tanulás örömforrás, felkelti az új dolgok iránti érdeklődést.
Versengés helyett a közös élményen a hangsúly, miközben haladunk a
tanulásban is. A tanórai játékok során a tanulók koncentrálnak, és képesek
figyelmüket tartósan a feladatra irányítani, ami az iskolai sikeresség egyik
alapja. Érlelődnek a szociális képességek is, mivel előtérbe kerül az
egymásra figyelés. Játékhelyzetben könnyebb megbirkózni a kudarccal is a
kitartó próbálkozásoknak köszönhetően.
Kotormánné Erdei Erika tanító

418-opn22
Téma:

Matematika és művészet – Poliuniverzum játékcsalád

Időpont:
Helyszín:

2022. november 17. csütörtök, 9:00-9:45
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest Horváth Mihály tér 8., fsz. 14.
bemutatóóra
személyes jelenlétű
általános iskola alsó tagozatán tanítók

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Az óra célja geometriai tapasztalatszerzés második évfolyamon a
Poliuniverzum játékcsalád használatának bemutatásával. Az eszköz
újdonságértéke az alapformákban rejlő „léptékváltásos szimmetriában” és
az ehhez rendelhető színkombinációs rendszerben van. A Poliuniverzum
változatos területeken alkalmazható az oktatásban, szerepe lehet például a
geometriai, logikai és kombinatorikai készségek fejlesztésében.
Jencsikné Végh Adrienn tanító

Általános iskola alsó és felső tagozatán tanítóknak
501-opn22
Téma:

Gamifisharing – Játékos tanulás 60 percben

Időpont:

2022. november 16. szerda, 11:00-12:00

Helyszín:

Program jellege:

Budapest III. kerületi Bárczi Géza Általános Iskola, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2.
műhelyfoglalkozás

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskola alsó és felső tagozatán tanítók

Rövid ismertető:

„All work and no play makes Jack a dull boy” (Csak a munka és semmi játék
unalmas fickóvá teszik Jacket), ahogy az angol mondás tartja. Ahhoz, hogy
egy gyerek élvezze a nyelvtanulást, játszania kell. Sokat és sokfélét. Ebből
adunk egy kis ízelítőt a workshopunkban.
Pozsgai Viktor, Bartáné Rohály Erika, Szabóné Bús Anna angoltanárok; Frick
Judit munkaközösségvezető

Közreműködik:
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502-opn22
Téma:

„Játszani is engedd!” – A MotiMore módszer bemutatása

Időpont:

2022. november 17. csütörtök, 9:00-10:30

Helyszín:
Program jellege:

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1043 Budapest, Munkásotthon utca 3.
előadás+bemutatóóra+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskola alsó és felső tagozatán tanítók

Rövid ismertető:

A MotiMore egy innovatív szoftver, amely a gamification (játékosítás)
módszertanára támaszkodva reformálja meg az iskolai értékelési rendszert.
Nem a diákok pillanatnyi teljesítményére épít, sokkal inkább a
folyamatosságon és a motiváción alapul. A diákok olyan készségeit fejleszti,
mint az időgazdálkodás, önálló tanulás, együttműködés, kritikus
gondolkodás, felelősségvállalás. A programot Prievera Tibor angoltanár
dolgozta ki, és nagy sikerrel alkalmazta az osztályaiban. A program
ismertetését és gyakorlati megvalósításának lehetőségét kínáljuk az
érdeklődő pedagógusoknak.
Solymosiné Bakcsi Vera Flóra angoltanár

Közreműködik:

503-opn22
Téma:

Játékból játék

Időpont:
Helyszín:

2022. november 17. csütörtök, 10:00-12:00
Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2.
műhelyfoglalkozás
személyes jelenlétű
fejlesztőpedagógusok, általános iskola alsó és felső tagozatán tanítók
A műhelyfoglalkozáson olyan játékok bemutatása történik, amelyek a
képességfejlesztésen túl a tananyagtartalmak elsajátításában is
alkalmazhatók. A kínálatban kereskedelemi forgalomban kapható, illetve
saját fejlesztésű játékok is szerepelnek. A programon a kollégák
kipróbálhatják az ismeretátadást és gyakorlást támogató játékokat.
Fehérné
Sebő
Klára
fejlesztőpedagógus,
mesterpedagógus,
munkaközösségvezető;
Feketéné
Pethő
Judit
szakvizsgázott
fejlesztőpedagógus; Juhász Zsuzsa gyógypedagógus, oligofrénpedagógus,
szurdopedagógus

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

504-opn22
Téma:
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Játékos differenciálás az ének-zene órákon

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

Közreműködik:

2022. november 17. csütörtök, 15:00-16:00
Szász Ferenc Kereskedelmi Technikum és Szakképző Iskola
1087 Budapest, Szörény utca 2-4.
műhelyfoglalkozás
személyes jelenlétű
általános iskola alsó és felső tagozatán tanítók
Élményközpontú ének-zene tanórák lehetőségeit mutatják be az előadók
korszerű pedagógiai módszerekre építve
a tantárgyi sajátosságok
figyelembevételével. A műhelyfoglalkozás során olyan játékos feladatokat
ismerhetnek meg a résztvevők, amelyek a sokszínűség jegyében, a digitális
eszközök felhasználásával tehetik élményszerűvé a tanulók számára a
tanórákat. A program célja a mindennapi ének-zene tanítás gyakorlati
támogatása.
Csánkiné Tomeg Marianna ének-zene szakos tanár, mesterpedagógus
szaktanácsadó;
Sinka
Márta
ének-zene
szakos
pedagógus,
mesterpedagógus szaktanácsadó

505-opn22
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

SNI, BTMN gyerekek együttnevelése játékos szabadidős foglalkozások
keretében
2022. november 18. péntek, 8:00-10:00
Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály utca 1.
előadás+bemutatóóra+konzultáció
személyes jelenlétű
általános iskola alsó és felső tagozatán tanítók
Magatartás-problémás osztályok, tanulók esetében több éve sikeresen
alkalmazott játékos tehetséggondozó, -nevelő program bemutatása,
tapasztalatok átadása, megosztása.
Bakos Erika tanító, Balatoni Imre tanító, Kiss László tanító

506-opn22
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Téma:

Táblajátékok, stratégiajátékok a fejlesztésben

Időpont:

2022. november 21. hétfő, 14:00-15:00

Helyszín:
Program jellege:

Budapest, XIII. Kerületi Gárdonyi Géza Általános Iskola
1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 8-10.
műhelyfoglalkozás

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskola alsó és felső tagozatán tanítók

Rövid ismertető:

Közreműködik:

A műhelyfoglalkozáson a kollégák megismerkedhetnek a logikai készség, a
gondolkodás, a problémamegoldó készség fejlesztésére alkalmas
táblajátékok, stratégiajátékok alkalmazásával, melyek nem csak
fejlesztőfoglalkozáson használhatók. Lehetőség lesz a bemutatott játékok,
kipróbálására is, valamint ötleteket adunk ahhoz, hogyan alkalmazhatók alsó
és felső tagozatban és megmutatjuk, hogyan készítsünk tanmenetet a
játékfoglalkozásokhoz.
Radnainé Ilyés Éva fejlesztőpedagógus, kutatótanár

507-opn22
Téma:

Az iskolai színielőadások hatása a mindennapok pedagógiájára

Időpont:
Helyszín:
Program jellege:

2022. november 22. kedd, 9:00-11:00
Kelenvölgyi Általános Iskola
1116 Budapest, Kecskeméti József utca 14.
előadás+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskola alsó és felső tagozatán tanítók

Rövid ismertető:

A program során betekintést szeretnénk nyújtani egy egész iskolát
megmozgató játékos színielőadás és egyéb programsorozat szervezésének
műhelytitkaiba, azok gyerekekre gyakorolt pozitív hatásaira.
Mészárosné Nécsey Ildikó és Péter Judit mesterpedagógus tanítók

Közreműködik:

Általános iskolában és művészeti iskolában tanítóknak
601-opn22
Téma:
Időpont:
Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:

Rövid ismertető:
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„Jazz! Ez gyerekjáték!” Az improvizáció világa – Interaktív edukációs
előadás
2022. november 15. kedd, 10:00-12:00
Hubay Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
1153 Budapest, Bocskai utca 70.
műhelyfoglalkozás
személyes jelenlétű
óvodapedagógusok
általános iskola alsó tagozatán tanítók
művészeti iskolák pedagógusai
Az előadás során Oláh Dezső jazz zongoraművész-tanár ismeretterjesztő
előadásába kaphatunk betekintést, amelynek során a résztvevők bevezetést
nyernek az improvizatív kamarazene világába és működésébe. A
gyerekeknek szánt feladatok bemutatása mellett szeretnénk megmutatni a
felhasznált kapcsolódási pontokat, és azok működési mechanizmusát,
amelyekkel aktív résztvevőként közelebb kerülnek a közös alkotáshoz.

Közreműködik:

Oláh Dezső jazz zongoraművész-tanár, Hubay Jenő Zeneiskola Alapfokú
Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneakadémia; Oláh Péter nagybőgő művész
és Lakatos-Peczek András dobok

602-opn22
Téma:

Zenés játékok, játékos zenék

Időpont:
Helyszín:

2022. november 16. szerda, 8:00-11:00
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
előadás+bemutatóóra+konzultáció
személyes jelenlétű
általános iskola alsó és felső tagozatán tanítók, művészeti iskolák
pedagógusai
Lehetőségekre és ötletekre, zenei játékok beépítésére láthatnak példákat a
résztvevők az ének-zene órákon, valamint játék felfedeztetésre és
megfigyelésére a különböző zeneművekben.
Ney Andrea, Bolesza-Váradi Andrea ének-zene tanárok

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

603-opn22
Téma:

„Játékos énekek – énekes játékok” Játékos szolfézsoktatás

Időpont:
Helyszín:

2022. november 16. szerda, 10:00-12:00
Hubay Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
1153 Budapest, Bocskai utca 70-78.
műhelyfoglalkozás
személyes jelenlétű
óvodapedagógusok, általános iskola alsó tagozatán tanítók, művészeti
iskolák pedagógusai
Az ének-zene és szolfézsoktatás játékosításának lehetőségeiről szól az
előadás. Szakmai eszköztárat, módszereket, jógyakorlatokat mutatnak be az
előadók passzív és interaktív formában egyaránt.
Gózon Éva népi ének, népi hegedű tanár; Sándor Noémi innovátor,
mestertanár (szolfézs)

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Általános iskola felső tagozatán tanítóknak
701-opn22
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Téma:

Belső vizsgarendszer a Molnárban

Időpont:

2022. november 17. csütörtök, 9:00-10:30

Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1095 Budapest, Mester utca 19.
előadás+bemutatófoglalkozás+konzultáció
személyes jelenlétű
általános iskola felső tagozatán tanítók
Az intézményi profiloknak megfelelően belső vizsgát szervezünk a
diákoknak, ahol számot adhatnak megszerzett tudásukról. Ennek a
vizsgarendszernek egy szeletét mutatjuk be az érdeklődőknek. Szaktárgyi
vizsga: angol nyelvből, digitális kultúrából és sportból, valamint 8.
évfolyamon a továbbtanulást segítő „Ki vagyok én?” vizsga.
Szentiné Malatinszky Zsuzsanna intézményvezető-helyettes; Nagypál
Ferencné intézményvezető-helyettes; Gyurka Adrienn angoltanár; Lendvai
Melinda tanító-informatika műveltségterület; Fóti Ákos testnevelőtanár;
Krivickíj Alexa osztályfőnök

702-opn22
Téma:

A kevesebb néha több! Minidráma irodalomórán

Időpont:
Helyszín:

2022. november 17. csütörtök, 14:00-15:00
Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola
1173 Budapest, Újlak utca 110.
interaktív műhelymunka
személyes jelenlét
általános iskola felső tagozatán tanítók, művészeti iskolák pedagógusai,
szakszolgálatokban dolgozó szakemberek
Az előadó nem a teljes órás drámajátékokról tart bemutatót, csupán tíztizenöt perces jelenetekre alkalmat kínáló tananyagrészekre fog rámutatni
a műhelyfoglalkozáson. A program célja, hogy rávilágítson, milyen sok
lehetőség kínálkozik irodalomórán arra, hogy ha csak minijelenetek erejéig
is, de színesebbé, érdekesebbé, mozgalmasabbá tegyük óráinkat.
Érintett témakörök: János vitéz, Toldi, A Pál utcai fiúk, A kőszívű ember fiai,
Kőmíves Kelemenné, Kádár Kata, Arany János balladái
Kővári Katalin magyartanár, mesterpedagógus szaktanácsadó

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

703-opn22
Téma:

Játékos fizikai kísérletek bemutatása otthoni eszközök segítségével

Időpont:
Helyszín:

2022. november 17. csütörtök, 14:00-15:30
Kispesti Vass Lajos Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1193, Budapest, Csokonai utca 9.
bemutatófoglalkozás+konzultáció
személyes jelenlétű
általános iskola felső tagozatán tanítók

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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Rövid ismertető:

Közreműködik:

A nyolcadikos tanulók meglévő tudásukat felhasználva és elmélyítve
mutatják be tanári segítséggel a kísérleteket alsós társaiknak. A
magyarázatokat leegyszerűsítve, a befogadó korosztály szintjéhez igazodva
osztják meg a negyedikesekkel. Célunk, hogy a játékot eszközként használva
megkedveltessük a természettudományos tantárgyat mindkét korosztállyal.
Sziráki Nikoletta fizika-biológia szakos tanár; Czinki József matematika-fizika
szakos tanár

704-opn22
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Lépésről lépésre a játékosításban – Gamifikáció a gyakorlatban a humán
tantárgyak területén
2022. november 17. csütörtök, 14:30-16:00
Budapest XIV. Kerületi Liszt Ferenc Általános Iskola
1146 Budapest, Hermina út 23.
előadás+konzultáció
személyes jelenlétű
általános iskola felső tagozatán tanítók
Mit érdemes átgondolni a játékosítás bevezetése előtt? Melyek az első
lépések? Milyen eszközök segítik az alkalmazást? Rövid elméleti bevezető
után gyakorlati tapasztalatokat mutat be a humán tantárgyak tanításának
területéről az előadó, praktikus ötletek ad át, közös gondolkodásra hívja a
résztvevőket.
Ács Zsuzsanna magyar-történelem szakos tanár, mesterpedagógus
szaktanácsadó

705-opn22
Téma:

Minden út Rómába vezet

Időpont:
Helyszín:

2022. november 18. péntek, 12:00-12:45
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
előadás+bemutatóóra+konzultáció
személyes jelenlétű
általános iskola felső tagozatán tanítók
Minden út Rómába vezet. - hangzik a jól ismert mondás. A Római Birodalom
legnagyobb kiterjedése idején az úthálózat elérte a 90 ezer kilométert is.
Ebbe a világba kalauzol el minket egy társasjáték, amely során a diákoknak
kereskedelmi utakat kell kiépíteniük. Ám a győzelemhez nemcsak jó üzleti
érzékre és stratégiára van szükség, hanem történelmi tudásra is...
Tollár Patrik történelemtanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

706-opn22

33

Téma:
Időpont:
Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Játékosítás másképpen: a tananyag játékos feldolgozási lehetőségei
nyelvtanórán
2022. november 21. hétfő, 11:00-11:45
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., 307-es szoba
műhelyfoglalkozás+konzultáció
személyes jelenlétű
általános iskola felső tagozatán tanítók
A játékról és a játékosításról sok szó esik a pedagógiában. Működik, hasznos,
időhúzás, projekt, hogyan? – számtalan kérdés merül fel e téren. A
műhelyfoglalkozás célja az ezzel kapcsolatos kérdések tisztázása, illetve
(elsősorban) felső tagozatos nyelvtanórákon alkalmazott, játékosított
tananyag feldolgozási, automatizálási lehetőségek megbeszélése. Ebben
számítva a foglalkozáson résztvevő kollégák aktív közreműködésére.
Dr. Oláh Tibor kutatótanár

Általános iskolában és középiskolában tanítóknak
801-opn22
Téma:

Játszva tanulni – Kihívás, verseny, gamifikáció a szakórákon

Időpont:

2022. november 16. szerda, 11:00-14:00

Helyszín:
Program jellege:

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2030 Érd, Széchenyi tér 1., 005-ös terem
bemutatóóra+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok

Rövid ismertető:

A program alapvetően azt segíti elő, hogy saját szakóráinkon a tanulók
tantárgyi tudását úgy fejlesszük, hogy mindezt a tanulók élményként fogják
fel. Különféle játékos, órai csoportmunkát vagy épp online applikációkat
előnyben részesítő gyakorlaton keresztül valósítjuk meg mindezt egy tizedik
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 ajánlok a tanártársaimnak, majd a bemutatóórát
követően véleményt cserélünk a látottak alapján, illetve további
jógyakorlatokat ismerünk meg közösen.
Maróti Zsolt magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár,
osztályfőnök

Közreműködik:

802-opn22
Téma:
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Digitális térképek használatának oktatása és felhasználásuk a játékosított
értékelésben

Időpont:
Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

2022. november 15. kedd, 9:45-11:30
Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
műhelyfoglalkozás
személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
A műhelyfoglalkozáson résztvevők megismerhetnek egy tanulási időszak
tervet, amely a hagyományos térképek mellett a digitális térképek
használatának megismerését tűzi ki célul. A térképhasználat elsajátításának
célja nemcsak a terepi használat elősegítése, hanem a tanulmányok során a
megismert térképi alkalmazások további használata is. A foglalkozáson
lehetőség lesz megbeszélni az egyes alkalmazások felhasználási
lehetőségeit, kipróbálni a programokat és megtekinteni diákok által
készített munkákat.
Dr. Havassy András földrajz-biológia szakos tanár, kutatótanár

803-opn22
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:

Miért jó játszani? Mit jó játszani? – Tanórán játszható játékok bemutatása
és tanítása
2022. november 15. kedd, 10:00-11:30
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.
előadás+bemutatóóra+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
Miért fontos és mit fejleszt a játék? A tanteremben egyszerűen
megvalósítható, kevés eszközt igénylő, de jól működő játékok tanítása (pl.
egyszámjáték, 5*5-ös mezőn játszható „kockabingó” és „pókerbingó”),
illetve absztrakt játékok (pl. Neutreeko, Neutron, Teeko, Rút kiskacsa),
kooperatív játékok (pl. Szókapocs). A játékok többsége inkább a logikus
gondolkodást és a matematikai készségeket fejleszti, de van, ami kiválóan
működik nyelvórákon is.

Közreműködik:

Antal Zoltán matematika vezetőtanár

804-opn22
Téma:

Matematikai játékok és bűvészmutatványok

Időpont:
Helyszín:

2022. november 15. kedd, 10:00-11:45
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
bemutatóóra+konzultáció
személyes jelenlétű

Program jellege:
Program formája:
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Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

általános iskolai és középiskolai tanárok
Kis eszközigényű (matematikai és fizikai) „bűvészmutatványokat” gyűjtünk
össze a matematika fontosabb területeiről és azokon túl (tananyagelemek,
rejtvények, kártyatrükkök). A bemutatóórán függőben maradt problémákat
az óra után, ötletbörze keretében megbeszéljük.
Orosz Gyula matematikatanár, innovatív mesterpedagógus

805-opn22
Téma:
Időpont:
Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

What’s your game plan? Educational games and game shows in the
English lesson
2022. november 16. szerda, 8:00-13:00
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
előadás+bemutatóóra+konzultáció
személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
A résztvevők saját készítésű játékokkal fognak találkozni a nyelvórákon. A
felső tagozatos bemutatóórán projektmunkában diákok által tervezett
játékokat mutatunk be, a gimnazisták angolóráján pedig egy tanárok által
létrehozott játék alapján lehetnek részesei a résztvevők egy több idősíkon
zajló közös történetmesélésnek. Digitális állampolgárság, empátia és
tetteink, illetve annak hiányának következményei a fókuszban.
Veress László angoltanár; Ungor Andrea angoltanár, mesterpedagógus
tantárgygondozó szaktanácsadó

806-opn22
Téma:

„Ha érted a pénzed, az érted dolgozik, nem ellened!”

Időpont:

2022. november 16. szerda, 10:00-11:00

Helyszín:

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Budai Technikum
1126 Budapest, Márvány utca 32.
műhelyfoglalkozás

Program jellege:
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Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
Iskolánk, a BGSZC Budai Technikum a Pénziránytű Alapítvány Bázisiskolája
lett. Budapesten csak két helyszínen alakítottak ki egy különleges tantermet,
a Pénzügyi Tudás Otthonát, ahová szeretettel várjuk a pénzügyi kultúra iránt
érdeklődő diákokat és pedagógusokat. Élménypedagógiai módszerekkel és
digitális eszközökkel támogatott, korosztályonként differenciált pénzügyi
foglalkozásokkal várjuk az általános- és középiskolás diákcsoportokat. A
foglalkozások tananyaga beilleszthető a történelem, földrajz, matematika
vagy akár az osztályfőnöki órák tanmenetébe.

Közreműködik:

Ihász Gábor oktató; Dr. Hornyák Andrea oktató

807-opn22
Téma:
Időpont:
Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Az értékelés játékosítása – egy földrajztanár tapasztalatai nem csak
földrajztanároknak
2022. november 16. szerda, 10:45-12:30
Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
1024 Budapest Keleti Károly utca 37.
előadás+konzultáció
személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
Az előadáson az előadó bemutatja az elmúlt tanévben földrajzórákon
kipróbált játékosított értékelési rendszert. A résztvevők megismerik a
tanulási időszakok terveit, a kötelező és választható feladatok listáját, a
feladatok kiadásának és értékelésének módját, a diákokkal megosztott
(saját fejlesztésű) pontgyűjtőt, a diákok véleményét és a problémákat,
amelyekkel a pedagógus a gyakorlatban szembesült.
Dr. Havassy András biológia-földrajz szakos tanár, kutatótanár

808-opn22
Téma:

Játékosan a komplex instrukciós (KIP) órán

Időpont:

2022. november 16. szerda, 13:30-15:00

Helyszín:

BKSZC Pogány Frigyes Technikum, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1183 Budapest, Thököly út 11.
előadás+bemutatóóra+konzultáció

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskola alsó és felső tagozatán tanítók, középiskolai tanárok,
intézményvezetők

Rövid ismertető:

A tanulási kudarcokat átélt tanulók motiválásának egyik lehetséges módja a
játékos feladatokon keresztüli bevonásuk a tanulásba, illetve fejlesztésük a
gyengébb kompetenciáikban. Erre remek megoldás lehet a KIP-es óra, ahol
nyílt végű, tantárgyfüggetlen, sokféle kompetenciát igénylő feladatokkal
felkelteni a tanulók érdeklődését. A 10. évfolyamos magyar nyelvtan óra
témája: „Esküszünk!”
Dobner Tímea Erzsébet KIP-tréner, KIP-mentor; Hakkel Ildikó vezető oktató,
KIP-tréner, KIP-mentor

Közreműködik:

809-opn22
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Téma:

"Pillanat, állj!" – rövid rögzítés módszertana

Időpont:

2022. november 16. szerda, 15:00-16:30

Helyszín:

Budapest XVII. Kerületi Kőrősi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium
1173 Budapest, Akácvirág utca 49.

Program jellege:

műhelyfoglalkozás

Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
A műhelyfoglalkozás keretében bemutatjuk a tanórai rövid és játékos
rögzítési technikák lehetőségeit a tananyag feldolgozása során. A több
évfolyamon is előkerülő energetika témakörén keresztül ismertetünk
(energiagazdálkodás, energiahatékonyság, alternatív energiaforrások
lehetőségei stb.) olyan tanulási technikákat, melyek a tanóra
részösszefoglalásaiban segíthetik, könnyíthetik meg az ismeretek azonnali
elsajátítását.
Braxátor Marianna, Székely Márta mesterpedagógus szaktanácsadók

Közreműködik:

810-opn22
Téma:

Érdekességek az Alpokalja és a Dunántúli-dombság kialakulásában

Időpont:

2022. november 17. csütörtök, 8:00-9:00

Helyszín:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest Horváth Mihály tér 8.
bemutatóóra+konzultáció

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
Érdeklődő 8. osztályos, matematika tagozatos gyerekekkel betekintünk
Magyarország tájai közül az Alpokalja és a Dunántúli-dombság kialakulásába
és hozzájuk kapcsolódó érdekességekbe. A feldolgozás játékosan a gyerekek
nagymértékű tevékenykedtetésével történik.
Kádárné Szalay Eszter földrajz szakos tanár, vezetőtanár

811-opn22
Téma:

Módszertani ötletbörze játékos kémiaórákra

Időpont:
Helyszín:

2022. november 17. csütörtök, 12:30-15:00
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth M. tér 8., 214-es kémia előadó
műhelyfoglalkozás
személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
Több pedagógus kollégának van olyan játékos tanításmódszertani ötlete,
amit szívesen megosztana a kollégákkal. Ezen a műhelyfoglalkozáson
megismerhetjük egymás módszereit, hogy óráink nekünk megújulást,
tanítványainknak pedig élményszerű tanulást jelentsenek.
Albert Attila mestertanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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812-opn22
Téma:

Játokosítás, avagy lehetőség a tanulásra

Időpont:

2022. november 17. csütörtök, 10:00-12:30

Helyszín:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest Horváth Mihály tér 8.
előadás+bemutatóóra+konzultáció

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
A fizika bemutatóóra előtt körüljárjuk mire és hogyan használható a
játékosítás, mikor hasznos, mik lehetnek a veszélyei. A bemutatóórán a
diákok előzetes tudásának előhívására, ezzel az esetleges tévhitek
„kigyomlálására”, majd a tanultak memóriába való rögzítésére használjuk.
Utólag értékeljük a módszer sikerességét. A tanóra fizika témájú, de a
módszer bármilyen tantárgyra átültethető.
Schramek Anikó fizikatanár

813-opn22
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:

Információzz szabadon!: Szabadulószoba
szolgálatában
2022. november 17. csütörtök, 10:30-12:00

az

olvasóvá

nevelés

Veres Pálné Gimnázium
1053 Budapest, Veres Pálné utca 38.
előadás+bemutatóóra+konzultáció

Program formája:
Célcsoport:

személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok, művészeti iskolák pedagógusai,
intézményvezetők

Rövid ismertető:

Az információs problémamegoldás tanítása napjaink pedagógiájának
elengedhetetlen része, minden tantárgyban jelen van, számtalan tantárgyi
feladatban alkalmazói tudást igényel a diákoktól. Könyvtárostanárként
feladatunk olyan életszerű feladatokon keresztül tanítani mindezt, hogy a
tanulók felismerjék ennek logikáját, célszerűségét. Iskolánkban kiemelt
szerepe van az iskolatörténetnek, évente újabb formákat keresünk az
iskolatörténet-könyvtárhasználat-olvasóvá nevelés összekapcsolására.
Ebben az évben egy szabadulószoba ad keretet e hármashoz.
Cserlakiné Hagymássy Krisztina könyvtárostanár, mesterpedagógus
szaktanácsadó

Közreműködik:

814-opn22
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Téma:

Játékos módszerek alkalmazása a projektoktatásban

Időpont:

2022. november 17. csütörtök, 14.00-15:00

Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

ÉSZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.
előadás+konzultáció
személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kap a projektek bevezetése az
oktatásba. Iskolánkban különböző módszerekkel igyekszünk eleget tenni
ennek az új kihívásnak. A közreműködő pedagógusok ezekből a már
megvalósult projektekből mutatnak be néhányat, melyek kapcsolódnak az
ökoiskolai
programjainkhoz,
a
különböző
tantárgyakhoz,
tantárgycsoportokhoz. Ezeken keresztül diákjaink játékosabb formákban,
egyénibb lehetőségeken keresztül mutathatják meg tehetségüket,
ötletességüket.
Pátrovicsné Deme Erika biológia-kémia szakos oktató; Lambert Ferenc
történelem-földrajz szakos oktató

815-opn22
Téma:

Set! a matematikaórákon

Időpont:

2022. november 17. csütörtök, 14:30-16:30

Helyszín:

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.
műhelyfoglalkozás

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
A Set! játék egy absztrakt formakeresős játék, bármilyen korosztálynak. A
foglalkozáson megismerjük és kipróbáljuk a játékot, majd a játékkal
kapcsolatos meglepő matematikai összefüggésekkel, kérdésekkel és tanórai
alkalmazásokkal foglalkozunk, a résztvevők aktív közreműködésével.
Magyar Eszter matematika vezetőtanár

816-opn22
Téma:

A játékosítás (gamification) lehetőségei az oktatásban

Időpont:

2022. november 17. csütörtök, 14:30-16:00

Helyszín:

Kőbányai Szent László Gimnázium
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34.
műhelyfoglalkozás
személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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Rövid ismertető:

Közreműködik:

Hajba László: Játékosított értékelés a gyakorlatban
Volt idő, amikor még osztályzatokat írtam a napóba, házifeladatot adtam és
feleltettem. Aztán rájöttem, hogy eddig mindent rosszul csináltam. A
műhely során feltárjuk azt, hogy miért és mit is értékelünk valójában és hogy
miként segíthet nekünk a játékosítás (gamification) eszköztára abban, hogy
emberibb, stresszmentesebb, ugyanakkor hatékonyabb és élvezetesebb
tanórákat tartsunk.
Pivók Attila: Egy QR kódos szabadulószoba játék bemutatása:
Mi is az a szabadulószoba? Milyen szabályai vannak? Hogyan illeszthető be
a tanítási órába? QR-kód készítése és olvasása a résztvevők
közreműködésével.
Hajba László, angoltanár és magyar mint idegen nyelv tanár; Pivók Attila
angoltanár, mesterpedagógus szaktanácsadó

817-opn22
Téma:

"Városi otthon tudat” – Játékos környezeti nevelés sétautakkal

Időpont:

2022. november 18. péntek, 15:00-16:30

Helyszín:

Zrínyi Miklós Gimnázium
1104 Budapest, Mádi utca 173.
előadás
személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
Az élőszóban elmondott, videóháttérrel bemutatott előadás lényege a
játékos eszközökkel összeállított sétautak bemutatása. A cél, erősíteni a
gyerekek helyidentitását telefonos applikációk segítségével.
Rigóczki Csaba földrajztanár, mesterpedagógus

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

818-opn22
Téma:

A játékelmélet néhány tanítható eleme a középiskolában

Időpont:

2022. november 21. hétfő. 15:00-16:00

Helyszín:

Szent István Gimnázium
1115 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.
előadás
személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
Az előadás Neumann János „Zsenijéről” is szól. Mit lehet a játékelméletből
elmesélni? Játékelméleti fogalmak meghatározása, például: a kevert
stratégia, a nyerő stratégiák. Hogyan vezethető be a várható érték fogalma
játékokon keresztül? Megismerhetik néhány jól működő játék matematikai
hátterét: például egy egyszerű póker modelljét.
Juhász István munkaközösség-vezető, tankönyvfejlesztő, mestertanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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819-opn22
Téma:

Kincskeresés Budapesten

Időpont:

2022. november 21. hétfő, 15:00-16:00

Helyszín:

Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
2310 Szigetszentmiklós, Csokonai utca 6-12.
előadás
személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
Az innovatív mesterpedagógus gazdagító programjának jógyakorlatait
mutatja be az érdeklődő kollégáknak. Megosztja budapesti kultúrtörténeti
sétái során szerzett tapasztalatait. A séták során a 19. és 20. századi magyar
történelem és kultúra nagy alakjait ismerhetik meg a tanulók. Minden
program (összesen kilenc) tartalmaz egy múzeumlátogatást, a választott
témák pedig szervesen illeszkednek az iskolai követelményekhez. A külső
helyszín, a megszokottól eltérő tanulási szituáció kiváló lehetőséget kínál a
gamifikációra. Az adott séta témájához igazodva különféle játékos
feladatokat kapnak („kincskeresés”, totó, tárlatvezetés, fotóverseny stb.) a
véletlenszerűen kialakított 4-5 fős csoportok.
Szilágyi Mária, innovatív mesterpedagógus, történelem-orosz szakos tanár,
tehetségfejlesztés szakértő

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

820-opn22
Téma:

A matematikai gondolkodás fejlesztése stratégiai társasjátékokkal

Időpont:

2022. november 21. hétfő, 16:00-18:00

Helyszín:

Szent István Gimnázium
1115 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.
műhelyfoglalkozás

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
Magyar Zsolt tanár úr mesterprogramja során a stratégiai társasjátékokat a
matematikai gondolkodás fejlesztésére használja. A résztvevő tanárok
gyakorlati bemutatást kapnak, és saját élménnyel ismerhetik meg a
foglalkozást belülről, belehelyezkedve a diákok szerepébe, belülről ismerve
meg a játék adta flow-élményt, egy konkrét játékkal zajló játék keretében.
Tehát nem nézőként, hanem az interaktív foglalkozás aktív résztvevőjeként
lesznek jelen.
Magyar Zsolt matematika-fizika szakos mestertanár, igazgatóhelyettes

821-opn22
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Téma:

A robotozás játék vagy programozás?

Időpont:

2022. november 22. kedd, 11:30-13:30

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

Közreműködik:

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
1039 Budapest, Csobánka tér 7.
előadás+bemutatóóra+konzultáció
személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
A digitális kultúra 5. osztályos Scratch programozása után 6. osztályban a
bemutatóórán micro:bit-et programozunk, játékokat készítünk. A következő
évben a blokk-programozást felváltja az adattípusok és algoritmusok
kódolása. Az előadáson és konzultáción megvizsgáljuk, hogy az 5-6.
osztályban szerzett ismeretek hogyan építhetők be a felsőbb évfolyamokon
a programozás tanulásába.
Szalayné Tahy Zsuzsanna matematika-fizika, informatika szakos tanár

822-opn22
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Mindez csak játék?! – Játékos képességfejlesztés, közösségformálás és
motiválás a tanórán és azon kívül
2022. november 22. kedd, 13:00-14:00
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
1146 Budapest, Cházár András utca 10.
előadás+konzultáció
személyes jelenlétű
általános iskolai és középiskolai tanárok
Előadásunkban azt szeretnénk megmutatni az érdeklődő kollégák számára,
hogy a játék szabadságát hogyan tudjuk kihasználni pedagógiai céljaink
eléréséhez a tanítási órán és azon túl. Olyan adaptált játékos ötleteket
mutatunk be, melyeket a kreativitás, a képességek és a közösség
fejlesztésére használtunk az online és az offline térben.
Balkay-Halász Gréta fejlesztőpedagógus, drámatanár; Szekeresné
Nádudvary Ildikó angoltanár, vezetőtanár

823-opn22

43

Téma:

Digitális szabadulószoba gyorstalpaló

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

2022. november 22. kedd, 17:00-18:30
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
műhelyfoglalkozás
online (Microsoft Teams)
általános iskolai és középiskolai tanárok

Rövid ismertető:

Olyan generáció ül az iskolapadokban, mely nem ér rá, mindent látni akar és
csak a kihívás érdekli. Adjuk meg nekik, amire szükségük van. Egy időzített
játék, ami minden érzékükre hat, talán jó megoldás lehet egy élménydús és
hatékony tanulás-tanítás folyamat beindítására. Készítsünk digitális
szabadulószobát! Hogyan? Nos, ezt szeretném megmutatni ezen a
műhelyfoglalkozáson. A Genially, egy zseniális szabadulószoba szerkesztő
online felülelet, melynek kezelését kezdő pedagógus is könnyen
elsajátíthatja. Ha nyitott vagy az újra, vagy elhivatott képviselője vagy a
játékpedagógiának, akkor gyere, s alkosd meg a saját szabadulószobádat.
Reményeim szerint módszertani ötletek sorát viszed majd magaddal.

Közreműködik:

Hipik Angéla mesterpedagógus, MIE (Microsoft Innovative Expert)
szakértő, Genially nagykövet

Középiskolában tanítóknak
901-opn22
Téma:

Játékok alkalmazása a kémia órákon

Időpont:
Helyszín:

2022. november 15. kedd, 11:00-12:00
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest Horváth Mihály tér 8.
előadás+konzultáció
személyes jelenlétű
középiskolai tanárok
Konkrét játékok bemutatását tervezzük, melyekbe akár a résztvevők is
bekapcsolódhatnak. Ezeket ismétlésre, rendszerezésre, új anyag
bevezetésére, motivációra vagy csupán a játék öröméért használhatjuk.
Rakota Edina kémiatanár

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

902-opn22
Téma:
Időpont:
Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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Játékosítás – egy nemzetközi továbbképzés tapasztalata és gyakorlati
megvalósulása a szakképzésben
2022. november 16. szerda, 13:00-15:00
BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1011 Budapest, Ponty utca 3.
előadás+bemutatóóra+konzultáció
személyes jelenlétű
középiskolai tanárok

Rövid ismertető:

Közreműködik:

Gamification – egy nemzetközi továbbképzés tapasztalatai (előadás)
Az Erasmus+ program keretén belül Alicante-ban szerzett elméleti és
gyakorlati tudását, tanórákon szerzett tapasztalatait mutatja be az előadó,
hagyományos és IKT eszközöket egyaránt alkalmazva.
Játék/osítás a pénzügy órán
A Gazdálkodj okosan! társasjáték logikáját felhasználva dolgozza fel a 11.
évfolyamos osztály a pénzügy tantárgy témaköreit, minden témakörhöz
készítve egy játékrészt. Egy ilyen elem elkészítését, későbbi alkalmazási
lehetőségét mutatja be a bemutatóóra.
Kónyi Eszter, közgazdász tanár, oktató; Nyeste Zsolt, japán nyelv, magyar
nyelv és irodalom tanár, oktató

903-opn22
Téma:

A fenntarthatóság Ladakh példáján keresztül

Időpont:
Az előadó munkahelye:

2022. november 17. csütörtök, 15:00-16:00

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:

előadás
online - Teams
általános iskolai és középiskolai tanárok, művészeti iskolák
pedagógusai
Ladakh az indiai Himalája területén fekvő autonóm régió. Az elmúlt fél
évszázad során itt olyan mélyreható társadalmi és gazdasági változást
éltek át a helyiek, amelyet a világon csak nagyon kevés más helyen.
Hogyan sikerül majd ezt a minden szempontból sérülékeny régiót
megvédeni a közelgő ökológiai katasztrófától?
https://geometodika.hu/2022/09/04/ladakh-a-himalaja-mogottititokzatos-orszag/
Dr. Kiss-Csapó Gergő kutatótanár, mesterpedagógus szaktanácsadó

Rövid ismertető:

Közreműködik:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és
Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium

Művészeti iskolában tanítóknak
1001-opn22
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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Bázisintézményközi együttműködés Klasszikus balett – Táncművészet
szakágban
2022. november 14. hétfő, 10:00-12:00
Teleki-Wattay Művészeti Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2013 Pomáz, Templom tér 3.
műhelyfoglalkozás
személyes jelenlétű
művészeti iskolák pedagógusai

Rövid ismertető:

Közreműködik:

A Klasszikus balett művészeti ág legfontosabb újításait, jógyakorlatokat
mutatnak be az Oktatási Hivatal bázisintézményeinek tanárai. Lehetőség
nyílik szakmai segítségnyújtásra és tapasztalatcsere is, valamint közös
felkészülésre az Országos Balett Versenyre.
Bónyai Kis Krisztina balettmesternő, Hubay Jenő Zeneiskola Alapfokú
Művészeti Iskola; Vincze Éva balettmesternő, Teleki-Wattay Művészeti
Iskola

1002-opn22
Téma:

Időpont:
Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

„A mindenséggel mérd magad!” (József A.) – Interdiszciplinaritás a
művészetben, kapcsolat a művészet, a természet és a vizualitás között,
kreatív gyakorlatok
2022. november 14. hétfő, 10:00-14:00
Hubay Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, az Oktatási Hivatal
bázisintézménye
1153 Budapest, Bocskai u. 70-78.
előadás+bemutatófoglalkozás+konzultáció
személyes jelenlétű
művészeti iskolák pedagógusai
Apagyi Mária: A Zongorálom kotta (kiadvány) bemutatása
A tudományok és művészetek egy közös alapra épülnek, s így a növendékek
is jobban megértik a soron lévő zenei szakanyagot, ami a gyakorlás értelmét
és fontosságát is hangsúlyozza. Ha ez a munka a gyerekek számára örömöt
jelent, és ha állandóan jelen van a felfedezés öröme is, akkor ez egy
biztosítéka lehet a zenével, művészetekkel való hosszabb távú kapcsolatnak,
ami pozitív módon hat vissza. Az elméleti részt követően (10:00-12:00) a
program II., gyakorlati felében a tanároknak lehetősége nyílik saját
növendékeik
jelentkeztetésére,
meghallgatására
bemutatótanítás
keretében. (12:00-14:00)
Apagyi Mária zongoraművész-tanár, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti
Karának egyetemi docense; Cselik Gábor jazz zongoraművész-tanár

1003-opn22
Téma:

Élményközpontú zenei nevelés a játék tükrében

Időpont:
Helyszín:

2022. november 15. kedd, 8:30-12:30
Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1028 Budapest, Hidegkúti út 167., II. emelet, Bartók Béla díszterem
szakmai fórum
személyes jelenlétű
művészeti iskolák pedagógusai

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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Rövid ismertető:

Közreműködik:

A Kovács- módszer, életmódprogram bemutatását, gyakorlati alkalmazását
főként hangszeres tanároknak ajánljuk. Kiss Bea: A hangok mindenhol
laknak fuvola mesekottáját is bemutatjuk, melynek során beszélgetünk a
kotta szerzőjével, a kottáról és annak gyakorlati megvalósulásáról. Ezt a
kottát minden fúvós tanárnak ajánlunk, nem csak fuvolistáknak. A
szolfézsórákon alkalmazható – zeneszerzéssel fűszerezett – kreatív zenei
projekteket is megismerhetnek a résztvevők műhelyfoglalkozás keretében.
Kiss Bea, fuvolatanár, a zenei kiadvány szerzője; Szokolay Ádámné fővárosi
zongora-munkaközösség-vezető; Varga Gabriella, nyugalmazott fuvola
mesterpedagógus
szaktanácsadó;
Csató
Mónika
szolfézstanár,
tanszakvezető; 2-2 fuvola és zongora szakos tanuló

1004-opn22
Téma:
Időpont:
Helyszín:
Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

Barcsay Jenő rajzi örökségének mai vonatkozásai a képzőművészeti
oktatásban
2022. november 22. kedd, 16:30-18:00
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium
1093 Budapest, Török Pál utca 1.
szakmai fórum
személyes jelenlétű
művészeti iskolák pedagógusai
Személyes hangú beszélgetés Barcsay Jenő rajzi örökségének aktuális
kérdéseiről. Milyen módokon lehet a mai tanulóhoz közel vinni a klasszikus
figurális rajzi feladatokat. Az emberi test térkapcsolatainak feltárását segítő
játékos módszer ismertetése. Közép-európai iskolák módszereinek,
szemléleti sajátosságainak áttekintése.
Funták Gyula gyakorlatvezető mesterpedagógus

Minden intézménytípusban tanítóknak
1101-opn22
Téma:

Játékos értékelés a Class Dojoval

Időpont:
Helyszín:

2022. november 15. kedd, 15:00-16:00
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI, az
Oktatási Hivatal bázisintézménye
1145 Budapest, Mexikói út 60.
előadás, műhelyfoglalkozás
személyes jelenlétű
minden intézménytípusban tanító pedagógusok

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
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Rövid ismertető:

Közreműködik:

A Class Dojo remek motiváló, értékelő rendszer a diákok, a pedagógusok és
a szülők számára is. A programon a 6.b osztály „classdojosodását” mutatjuk
be. Kerettörténetünk a XVIII-XIX. századi polgárosodásról szólt. A gyerekek
meghatározott tevékenységekért értékelő mondatokat, illetve pontokat
kaptak. A pontok emelkedésével haladtak felfelé a ranglétrán. A
jobbágyokból vállalkozók, munkások vagy tőkések váltak, de a tanév végére
a legjobbak gyártulajdonosok és bankárok lettek. Az értékelés a Class Dojoban pozitívumokra épül, folyamatos és mindenki könnyedén tudja követni a
saját telefonján keresztül.
Kollár Katalin gyógypedagógiai tanár; Fleischer Sára digitális pedagógus

1102-opn22
Téma:

Belső konfliktusaink kezelése

Időpont:
Helyszín:

2022. november 17. csütörtök, 10:00-12:00
Váci Mihály Kollégium, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1141 Bp., Mogyoródi út 128., központi könyvtár
műhelyfoglalkozás
személyes jelenlétű
minden intézménytípusban tanító pedagógusok
A sajátélményű műhelyfoglalkozás gyakorlati megoldásokat nyújt a
bennünk keletkező belső konfliktusok kezelésére. Kifejezett célja az azonnali
siker, a tudatos szemléletváltás, a lelki békénk visszaszerzése és megtartása.
Tesszük mindezt olyan módon és eljárásokon keresztül, amelyekkel magunk
is tovább gazdagíthatjuk a pedagógiai praxisunkat játékos formában.
Dr. Tóth Gyula Ernő mesterpedagógus vezető szaktanácsadó, intervenciósszakpszichológus

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:

1103-opn22

Téma:

Új játéktér

Időpont:
Helyszín:

2022. november 21. hétfő, 15:00-16:00
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Érdi Tagintézménye
2030 Érd, Fő utca 42.
műhelyfoglalkozás
személyes jelenlétű
minden intézménytípusban tanító pedagógusok
Hagyományos játékok digitális térben; digitális játékok hagyományos
térben. Játékötletek és játékos fejlesztő feladatok mindenkinek. Digitális
játék- és eszközkészítés modern lehetőségei a fejlesztőpedagógiai munka
során. A műhelyfoglalkozáson saját élményszinten tapasztalhatják meg a
résztvevők a részképesség- és tehetségfejlesztésben egyaránt használható
kreatív játékötleteket, és megismerkedhetnek a megvalósításukhoz
használható alkalmazásokkal. Azoknak ajánlott, akik fejlesztőpedagógiai
kompetenciáik bővítésére törekednek.

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

Lesóné Kónya Mónika pedagógia
fejlesztőpedagógus, mesterpedagógus

szakos

előadó,

szakvizsgázott

1104-opn22
Téma:
Időpont:
Helyszín:

Program jellege:
Program formája:
Célcsoport:
Rövid ismertető:

Közreműködik:
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Memóriát és logikus gondolkozást fejlesztő „multikomplex” lehetőségű,
játékos szoftver bemutatása
2022. november 22. kedd, 14:30-15:30
Dr. Török Béla óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola,
EGYMI és Kollégium
1142 Budapest, Rákospatak utca 101.
előadás+konzultáció
személyes jelenlétű
minden intézménytípusban tanító pedagógusok
A programon saját fejlesztésű, játékos szoftver bemutatására kerül sor,
amely jól használható módszer a memória és a logikus gondolkodás
fejlesztésére. A logikailag összetartozó kártyákat a tanár alakítja ki: mind a
témát, mind a darabszámot illetően. Ennek függvényében a felhasználása
szinte korlátlan, a különböző modulok elkészítése és ezek alkalmazása
nagyon egyszerű. Az előadás második részében talán kevésbé ismert, de
látogatható élménypedagógiát segítő helyeket ismerhetnek meg a
résztvevők. Az itt szerzett élmények játékos feldolgozása a fenti szoftver
segítségével is lehetséges.
Boldvai
Ferenc
János
földrajztanár,
számítástechnika-tanár,
mesterpedagógus, gyógypedagógus

