ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK
2020. október 12 – 16.
Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2020. október 12. és október 16. között
ismét megszervezi az Őszi Pedagógiai Napok hagyományos programsorozatát.
A rendezvénysorozat keretében az Oktatási Hivatal bázisintézményeinek és szaktanácsadóinak
közreműködésével több, mint negyven előadás, bemutatóóra, szakmai műhelyfoglalkozás lesz – a
járványhelyzetre tekintettel – online megtekinthető. Újdonság, hogy szakmai írásos anyagokat is közzé
teszünk a pedagógiai napok keretében, melyeket erre az eseményre készítettek a pedagógus kollégák.
Bízunk abban, hogy az Oktatási Hivatal bázisintézményeinek kiváló pedagógiai jógyakorlatai ebben az
újszerű megosztásban is hozzájárulnak a szakmai tudás bővítéséhez, a már meglévők megerősítéséhez,
és inspirációt, támogatást adnak a pedagógusok napi gyakorlatának megújításához.

Kedves Pedagógus Kollégák!
Munkatársaimmal, szaktanácsadó kollégáimmal, és a bázisintézmények
nevelőközösségeivel együtt tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket
programjainkra.
Herczeg Katalin
főosztályvezető
Budapesti POK

Az Őszi Pedagógiai Napok rendezvényein a részvétel regisztrációhoz kötött. Egy e-mail címről
tetszőleges számú programra lehet regisztrálni. A regisztráció során a cím mellett a programok
kódszáma is segít a tájékozódásban. 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: 2020. október 7. 12 óra
Regisztráció az ŐPN programjaira>>
Regisztráció a Diabétesz oktatási program a cukorbeteg gyerekekért című online előadásra>>

PROGRAMOK
A programok címei hivatkozást tartalmaznak,
ezekre kattintva közvetlenül elérhetők a részletek.
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Nyitónap - plenáris előadások
Időpont: 2020. október 12. hétfő
Helyszín: Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas utca 8.
1400-1410

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

1415-1445

Hagyományos és digitális olvasás
Dr. Balázs Géza egyetemi tanár, ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

1450-1520

„Digitális vagy jó?” Hogyan tanítsunk a koronavírus-járvány után (alatt)?
Horváth Ádám divízióvezető, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

1525-1555

Új korszak a digitális pedagógiában, vagy minden ugyanaz másképp?
Mit tanított nekünk a digitális munkarend?
Prievara Tibor nyelvtanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere
János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, a TanárBlog egyik alapítója

1600-1630

A kiégéstől a virágzásig: Hogyan tartsuk fenn, illetve fokozzuk lelki
egészségünket?
Bakos-Hász Zsófia iskolapszichológus, Váci Madách Imre Gimnázium

1635-1645

Zárszó
Herczeg Katalin főosztályvezető, Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai
Oktatási Központ

Kiemelt programok
101-opn20
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Téma:

Diabétesz oktatási program a cukorbeteg gyerekekért

Előadó:

dr. Kiss Zsófia

Időpont:

2020. október 14. szerda, 14:00- 15:30

Program jellege:

online előadás

Célcsoport:

óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

Magyarországon csaknem 1 millió cukorbeteg él, köztük 45 ezer felnőtt és
több mint 4000 gyerek 1-es típusú diabéteszes. A napi többszöri
vércukormérés, inzulin beadás, szénhidrátszegény diéta betartása
nehézséget okoz a kicsik számára. Ezért a környezetet szükséges felkészíteni
ennek elfogadására, és a betegséghez kapcsolódó teendőkre. Az Egy Csepp
Figyelem Alapítvány 7 évvel ezelőtt indította ingyenes oktatási programjait,

félnapos továbbképzéseit és ismeretterjesztő előadásait a cukorbetegségről.
Az alapítvány az Oktatási Hivatallal közösen egy egyedülálló előadássorozatot
indít idén ősszel, melynek célja a cukorbetegség megismerése, valamint a
diabétesszel élő gyerekek elfogadása, és segítésének lehetőségei az
óvodákban és az iskolákban. A diabetológus orvos előadásából megtudhatják,
miben különbözik az 1-es és a 2-es típusa és milyen tünetek utalnak rá,
különös tekintettel a gyerekeknél kialakuló 1-es típusú cukorbetegségre. Az
előadásból kiderül az is, miért volt fontos az inzulin felfedezése, és kinek van
szüksége arra. Azt is megmutatjuk, hogyan lehet a szervezetbe juttatni
(pennel, pumpával). Miért fontos a rendszeres mérés, az ellenőrzés és hogyan
kell ezt megtenni? Megmutatjuk a vércukorszint-mérés eszközeit.
Bemutatjuk, milyen szövődményekkel járhat a cukorbetegség, mi történik, ha
túl magas vagy túl alacsony a vércukorszint. Az előadás gyakorlati példákkal
fűszerezve érzékelteti, milyenek a cukorbeteg gyerek mindennapjai, és
hogyan tudja segíteni őt a pedagógus a hétköznapokban.
102-opn20
Téma:

„Mi a szösz, Szösz néne?” Varró Dániel – Új utak a logopédiában, a
megváltozott környezet kihívásai

Időpont:

2020. október 13. kedd, 13:00-16:00

A program
szervezői:
A program jellege:

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. kerületi Tagintézménye,
Karayné Pavalacs Zsuzsanna szaktanácsadó
online konferencia, élő bejelentkezéssel és narrált ppt-kkel
gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, logopédusok

Célcsoport:
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Rövid ismertető:

Mit tehet a logopédus járványhelyzet idején? Ajánlások a szakmai
műhelyekből. Mentálhigiénés kérdések felvetése. Vassné Dr. Kovács Emőkedíjak átadása, a díjazottak méltatása.

Részletes program:

12:45-13:00 Bejelentkezés a POK által megadott TEAMS felületen
13:00-13:10 XVIII. Kerületi köszöntő: Ácsné Gherghel Katalin munkacsoportvezető, logopédus
13:10-13:20 Főigazgatói megnyitó
13:20-13:25 Tankerületi köszöntő
13:30-14:00 Vassné Dr. Kovács Emőke-díjak átadása az év logopédusainak
14:00-14:10 Rövid ismertetés a szakmai előadások tartalmairól
14:10-14:15 Varró Dániel: Szösz néne (Túl a Maszat-hegyen, részlet). A vers
megtekintése videófelvételről Endrédy Gábor színművész előadásában
14:15-14:45 Magyarné Várbíró Zita, Szabóné Vékony Andrea, Szatmáriné
Mályi Nóra logopédusok: Új vizsgálóeljárás a hangtani tudatosság
feltárásában
14:45-15:05 Karayné Pavalacs Zsuzsa logopédus: A gyógypedagógus
(logopédus) lelki egyensúlya, a megváltozott körülményekre adható pozitív
válaszok
15:05-től a következő előadások prezentációit, szakmai összefoglalóit,
narrált prezentációit olvashatják – egyéni ütemezés szerint – a konferencia
résztvevői:
 Rétné Szűcs Anikó logopédus: Az okoseszközök használatának
hatása a beszédfejlődésre kisgyermekkorban



Török Szilvia képzőművész: „Tiszta beszéd, tintás nyomda”–
hívóképes és motivációs nyomdák a logopédiai munkában



Rudas Zsuzsanna logopédus: Nem beszélő gyermekek korai
vizsgálata és beszédindítása az „Építsünk beszédet!” könyvcsomag
segítségével
Kutrik Bence-Lackfi János: Otthonka című megzenésített verse Balga
Júlia operaénekes előadásában



Az előadók számára kérdéseket lehet feltenni a prezentációkban megadott
elérhetőségeken.
103-opn20

Téma:

A magyar népi játék, néptánc mint pedagógiai eszköztár

Előadó:

Balatoni Kata neveléstudományi kutató, néptáncpedagógus

Időpont:

2020. október 15. csütörtök, 11:00-12:00

Helyszín:

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas utca 8.

A program jellege:

online előadás
óvodapedagógusok, tanítók

Célcsoport:
Rövid ismertető:

Az előadás során hétköznapi példákon keresztül jutunk el azokhoz a
szemléletbeli kérdésekhez, problémákhoz, melyek központi szerepet
töltenek be a nevelői-oktatói folyamatokban. A legfontosabb cél, belső
értékké formálni a népi játék, néptánc, népdal, a hagyományos ünnepek
által hordozott kulturális tárházat, melynek köszönhetően kimeríthetetlen
eszköztárral ruházhatók fel a pedagógusok és hosszútávú, élményalapú
értékekkel, gyökerekkel a gyermekek és ezáltal a jövő társadalma.

104-opn20

Téma:

A latin ABC kimerült – Mesés ismeretátadás az alfa generáció nyelvén

Előadó:

Nyulász Péter IBBY-díjas író

Időpont:

2020. október 15. csütörtök, 12:00-13:00

Helyszín:

A program
jellege:
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Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas utca 8.

online előadás

Célcsoport:

óvodapedagógusok, tanítók

Rövid ismertető:

A mai kor gyermekei az érintőképernyők világába születnek bele. Ők az alfa
generáció, akik számára az élet természetes velejárója a bárhol elérhető,
„levegőből érkező” és „felhőkben tárolt” digitális adathalmaz. Ez a változás
soha korábban nem tapasztalt kihívás elé állítja az idősebb generációt,

amikor a gyermekeihez kíván szólni. Az ingerküszöb emelkedik, a figyelem
szétszóródik, a türelem rövidül, a telhetetlenség fokozódik. Nem kis feladat,
hogy valami módon megragadjuk a gyerekek figyelmét, azt fenntartani pedig
végképp komoly kihívás! Ehhez a küldetéshez kínál lehetőségeket
történeteivel az író, és mutat válaszokat a könyveit óráin alkalmazó tanítónő.
Közreműködők:

Oszoli-Pap Márta tanító, tehetségfejlesztő pedagógus

Téma:

Diabétesz oktatási program a cukorbeteg gyerekekért

Előadó:

dr. Kiss Zsófia

Időpont:

2020. október 15. csütörtök, 16:00- 17:30

Program jellege:
Célcsoport:

online előadás
tanítók, tanárok

Rövid ismertető:

A program ugyanaz, ismertetőjét ásd 2020. október 14-i program

Regisztráció erre a programra>>

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeinek jógyakorlatai,
bemutatóórái, szakmai műhelymunkái

Óvodapedagógusoknak ajánljuk
105-opn20
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Téma:

Érzékenyítő program az Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták
Óvodában

Időpont:

2020. október 13. kedd, 10:00-11:00

Helyszín:

Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda
1119 Budapest, Mérnök utca 42.

Program jellege:

online bevezető előadás, bemutató foglalkozás, konzultáció

Célcsoport:

óvodapedagógusok, tanítók, pedagógiai asszisztensek

Rövid ismertető:

A másság természetes elfogadására való nevelés, a pozitív szemlélet és
viszonyulás kialakítása témakörén belül projektindító tevékenység során
mutatja be az óvodapedagógus a kezdeteket, melyet narrációval kísér. A
bemutató filmen megfigyelhető a vegyes csoportban megvalósuló
differenciálás, a gyermekek egymás közti elfogadása és harmóniája is.

Közreműködők:

Kovácsné Gémesi Annamária óvodapedagógus
Gál Csilla gyógypedagógiai asszisztens

106-opn20

Téma:

Hogyan tudjuk az óvoda ökológiai lábnyomát csökkenteni?

Időpont:

2020. október 14. szerda, 9:00-10:30

Helyszín:

Óbudai Hétpettyes Óvoda
1033 Budapest, Harrer Pál utca 7.

Program jellege:

online előadás, konzultáció

Célcsoport:

óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok

Rövid ismertető:

Mindenki hagy ökológiai lábnyomot maga után. Így van lábnyoma a
családunknak, az óvodai és iskolai közösségeknek, városoknak és a Föld
összes lakójának. A fenntartható fejlődés témaköréhez illeszt gyakorlati
példákat a pedagógus.

Közreműködik:

Konczné Juhász Andrea gyógypedagógiai tanár
107-opn20

Téma:

A fenntarthatóság pedagógiai lehetőségei a gyakorlatban

Időpont:

2020. október 14. szerda, 9:00-10:00

Helyszín:

Szigetcsépi Záhonyi Húgóné Óvoda
2317 Szigetcsép, Orgona utca 28.

Program jellege:

online előadás, online műhelyfoglalkozás

Célcsoport:

óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

Az óvoda pedagógusai bemutatják a fenntarthatóságra nevelésért végzett
munkájukat, melyben gyakorlati példákat mutatnak a környezetünkben
keletkezett hulladékok újrahasznosításra, a környezettudatos magatartás
megvalósítására.

Közreműködők:

Gerencsér Zita óvodapedagógus, szaktanácsadó
Műhelyfoglalkozást vezeti:
Márfiné Werling Angéla óvodapedagógus
Buzás Krisztina óvodapedagógus

108-opn20
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Téma:

„ÁlmodoZOOM”

Időpont:

2020. október 15. csütörtök, 13:00-14:30

Helyszín:

Nagykovácsi Kispatak Óvoda
2090 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

Program jellege:

online előadás, online műhelymunka

Célcsoport:

óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

Az óvodapedagógus a ZOOM felület óvodás gyermekekkel való használatát és
számítógépes játékokat mutat be. Ötleteket ad a szülői és gyermeki reflexiók
dokumentálási lehetőségeire. „Ablakot nyitunk a családokhoz, mert ez sem
ördögtől való”. Videó ajánló a programon résztvevőknek: (Zoom „nagyon”
alapok tanároknak).
https://www.youtube.com/watch?v=5xqKFAlEkkg&t=18s
A program Zoom online konferencia felületen valósul meg.

Közreműködők:

Horváth-Meszes Bettina szakvizsgázott játék és drámapedagógus,
óvodapedagógus

Téma:

Tanterem az óvodában? – Google Classroom, óvoda kompatibilis
üzemmódban

Időpont:

2020. október 16. péntek, 13:00-14:30

Helyszín:

Nagykovácsi Kispatak Óvoda
2090 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

Program jellege:

online előadás, online műhelymunka

Célcsoport:

óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

A Google-tanterem használatának alapjait mutatja be az előadó az
óvodapedagógus és a szülő oldaláról. A használathoz kapcsolható egyéb
alkalmazásokat ismerteti, javaslatokat, ötleteket sorakoztat fel.
A műhelymunka során gyakorlati és játékos feladatok segítségével fedezhetik
fel a résztvevők a digitalizáció kínálta óvodai lehetőségeket.
Google Meet videókonferencia felületen keresztül történik az online
találkozó.

Közreműködők:

Várfoki Gabriella Júlia szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, mesteróvodapedagógus

109-opn20

Általános iskolában alsó tagozaton tanítóknak ajánljuk
110-opn20

10

Téma:

Egészségünk megtartása – Digitális játékok angolórán

Időpont:

2020. október 14. szerda, 8:45-11:00

Helyszín:

Szadai Székely Bertalan Általános Iskola
2111 Szada, Dózsa György út 63.

Program jellege:

online bevezető előadás, bemutatóóra, online konzultáció

Célcsoport:

általános iskolai tanítók, angoltanárok, munkaközösség-vezetők,
intézményvezetők

Rövid ismertető:

A vírushelyzetre való tekintettel kiemelten fontos egészségünk fenntartása,
védelme. A Kézmosás világnapja október 15-én van. Ehhez kapcsolódóan és

a digitális oktatás pedagógiai módszereit alkalmazva tekinthetünk meg egy
korszerű, rendhagyó angolórát.
Mindenkit szeretettel várunk a bemutatóórára és az azt követő szakmai
megbeszélésre.
Közreműködők:

A bemutató angolórát az 5. évfolyamon tartja:
Kunya Linda angol műveltségterülettel rendelkező tanító
Tóthné Nyiszteruk Hilda szaktanácsadó, Budapesti POK

111-opn20

Téma:

„TeSzedd” Zümivel!

Időpont:

2020. október 14. szerda, 13:00-14:00

Helyszín:

Szent István Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1054 Budapest, Szemere utca 5.

Program jellege:

online bevezető előadás, bemutatóórarészlet, online konzultáció

Célcsoport:

tanítók

Rövid ismertető:

„A természeti környezet tisztaságáért akció” padlórobottal. Célunk: a
tanulókban tudatosuljon, hogy cselekvően segíthetnek az egészséges,
biztonságos környezet fenntartásában. A robotika tanításának lehetőségei az
alsó tagozaton.

Közreműködők:

Informatikaóra 2.évfolyam
Burjánné Karaba Elvira tanító, mesterpedagógus
Urbanics Sándorné alsó tagozatos igazgatóhelyettes, mesterpedagógus

112-opn20
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Téma:

Hatékony tanuláshoz szükséges részképességek támogatása 1. osztályban

Időpont:

2020. október 15. csütörtök, 14:00-15:30

Helyszín:

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános
Iskola
1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11-15.

Program jellege:

online műhelyfoglalkozás, Microsoft TEAMS felületen

Célcsoport:

1. osztályos tanítók

Rövid ismertető:

A 6 éves gyermekek beiskolázása a 2020/2021. tanévben új kihívás elé állítja
a tanítókat. Az osztályokban az éppen 6. életévüket betöltött és a már esetleg
8 éves tanulók is együtt fognak tanulni. Az azonos korosztályba tartozó
gyermekek között is széles spektrumban lehetnek képességeket tekintve
különbségek, ilyen életkorbeli különbségek mellett ezek még inkább
megjelenhetnek. Az írás, olvasás, számolás megtanításához szükséges
alapkészségek fejlesztése éppen ezért kiemelten fontos feladatként jelenhet
meg a nevelés-oktatás során 1. osztályban. Ehhez szeretnénk segítséget
nyújtani az első osztályban tanítók számára.

Közreműködők:

Venterné Balogh Angelika intézményegység-vezető
Kerékgyártó Csilla munkaközösség-vezető

Nagyné Bozsó Eszter logopédus
Jenei Andrea intézményvezető

Általános iskolában felső tagozaton tanító tanároknak ajánljuk
113-opn20

Téma:

Digitális matematikaóra szimulált tantermen kívüli oktatási formában

Időpont:

2020. október 14. szerda, 10:00-12:00

Helyszín:

A Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
1095 Budapest, Mester utca 19.

Program jellege:

online bevezető előadás, bemutató matematikaóra, online konzultáció

Célcsoport:

matematika szaktanárok

Rövid ismertető:

A pedagógusoknak ad ötletet, eszközökre tesz ajánlást a bemutatóóra,
amely a tantermen kívüli digitális oktatás során alkalmazható.

Közreműködők:

7. osztály
Kállai Zsuzsa matematika szakos mesterpedagógus

114-opn20

Téma:

Digitális eszközök motivációs szerepe a természettudományos
ismeretszerzésben

Időpont:

2020. október 15. csütörtök, 15:00-16:30

Helyszín:

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

Program jellege:

online műhelyfoglalkozás Meet használatával

Célcsoport:

általános iskolai földrajz, biológia szakos tanárok

Rövid ismertető:

Az online foglalkozás célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a Digitális
tanulásszervezés módszereivel. A foglalkozáson szó lesz az eszközök
használatának lehetőségeiről az iskolai tanórákon, gyűjtőmunkák
készítéséről online felületen, csoportmunkák szervezéséről, különböző
lehetőségekről az online-oktatásban (Linoit, Quizziz, Polygoogle
tourcreator, Classroom, Meet).

Közreműködők:

Ollé Katalin általános iskolai történelem, földrajz szakos tanár

Általános iskolában felső tagozaton és középiskolában tanító tanároknak
ajánljuk
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115-opn20
Téma:

A Google Earth földrajzórai használatának néhány lehetősége

Időpont:

2020. október 13. kedd, 9:45-10:30

Helyszín:

Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.

Program jellege:

online előadás, műhelyfoglalkozás, online konzultáció

Célcsoport:

általános iskola felső tagozatos tanár, középiskolai tanár

Rövid ismertető:

A program során bemutatok diákok által készített Google Earth projekteket
(a megosztásra rendelkezem szülői engedéllyel), ötleteket adok további
projektekre, szükség esetén bemutatom a használat módját, eszközigényét,
megbeszéljük az iskolai és/vagy otthoni használat lehetőségeit. Kitérünk
arra is, hogy a Google Earth projektek létrehozása mennyiben felel meg a
21. századi tanulásszervezés elveinek.

Közreműködik:

dr. Havassy András földrajztanár
116-opn20

Téma:

Digitális oktatás 2020 tavaszán a Hunfalvyban, a tapasztalatok beépítése
a jelenlegi oktatási formába

Időpont:

2020. október 13. kedd, 13:00-14:00

Helyszín:

BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
1011 Budapest, Ponty utca 3.

Program jellege:

online előadás

Célcsoport:

bármely szakos tanár

Rövid ismertető:

A tavaszi digitális oktatás egyik legfontosabb tapasztalata és egyben pozitív
megerősítése az volt, hogy együtt sokkal jobbak vagyunk és ez intézményi
szinten is tökéletesen igaz. A sikeres átállásban kulcsfontosságú volt, hogy a
teljes tantestület két platformot használt, segítő csoportokat hozott létre,
így a felmerülő kérdésekre szinte azonnal lehetett reagálni, válaszolni. Ezt a
tapasztalatot szeretnénk megosztani az érdeklődőkkel.

Közreműködők:

Plánk Tibor igazgató
Kőnigné Pénzes Edit magyar és történelem tanár
Csányi Tibor matematikatanár
Kónyi Eszter közgazdásztanár
117-opn20
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Téma:

Terhelés mérése a testnevelésórákon

Időpont:

2020. október 13. kedd, 14:15-15:30

Helyszín:

BMSZC Bolyai János Műszaki Technikuma és Kollégiuma
1134 Budapest, Váci út 21.

Program jellege:

online előadás, online konzultáció

Célcsoport:

testnevelőtanárok

Rövid ismertető:

Az előadásban szó lesz a pulzusmérés módszeréről, a különböző testnevelési
órafajták terhelési mutatóiról, az optimális terhelés megtervezéséről,
valamint a terhelési adatokból levonható konklúziókról.

Közreműködik:

Derczbach Tamás BMSZC szakmai főigazgató-helyettes

118-opn20

Téma:

Új tantárgyi szabályozás a földrajzoktatásban

Időpont:

2020. október 13. kedd, 15:00-16:30

Helyszín:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

Program jellege:

online előadás, online konzultáció

Célcsoport:

általános és középiskolai földrajztanárok részére

Rövid ismertető:

Bevezető előadás után a földrajz új tantárgyi szabályozásának SWOT analízis
alapú megbeszélése a megjelent kollégákkal az alábbi kiemelt szempontok
figyelembevételével: didaktikai szemléletváltás, érettségi, diákok terhelése,
párhuzamosságok. A tantárgy önálló diszciplinaként való további
megjelenése.

Közreműködők:

Ütőné Dr. Visi Judit tantervíró, tananyagfejlesztő

119-opn20
Téma:

Az erdőirtás környezeti hatásai

Időpont:

2020. október 14. szerda, 14:00-15:00

Helyszín:

Szent István Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1054 Budapest, Szemere utca 5.

Program jellege:

online bevezető előadás, angol nyelvű természetismeret bemutatóóra
részlet, online konzultáció

Célcsoport:

angol nyelvet tanítók, tanárok

Rövid ismertető:

Az erdőírtás környezeti hatásai (elsivatagosodás, élőhelyek kipusztulása).
Cél a környezettudatos magatartás kialakítása, ok-és okozati viszonyok
tudatosítása. Az angol két tanítási nyelvű oktatásban tanuló diákok nyelvi
képességének fejlesztése, eredményessége.

Közreműködik:

6. a
Kukné Kovács Beatrix tanító
Elchlingerné Komáromy Andrea angol nyelvtanár, nyelvi munkaközösség
vezető

120-opn20
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Téma:

Egy zeneirodalmi téma feldolgozása online óra keretében

Időpont:

2020. október 14. szerda, 16:00-18:00

Helyszín:

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
2030 Érd, Széchenyi tér 1.

Program jellege:

online bevezető előadás, bemutatóóra, online konzultáció

Célcsoport:

énektanárok

Rövid ismertető:

Nem lehet énekelni énekórán? Online oktatásra kell átállni? Van megoldás!
Hasznos trükkök, használható szoftverek, webhelyek, online szolgáltatások,
amik megkönnyítik a dolgunkat, komolyan vehetővé teszik a munkánkat.
A szakmai napon részt vevő pedagógusok online csatornán
bekapcsolódhatnak egy 10. évfolyamnak szervezett online tanórába. A
bevezető előadást követően hospitálhatnak egy tanórán, láthatják, hogyan
zajlott a digitális tanrend idején gimnáziumunkban az énekóra. Az óra után
megbeszélésre is lehetőség nyílik: itt további tapasztalatokat, ötleteket
oszthatnak meg egymással a program iránt érdeklődő pedagógusok.

Közreműködik:

10. évfolyam
Hornyák Tamás ének-zene tanár

Téma:

kódszám az egyes programoknál
„Milyen a jó feladat?” – A fenntarthatóság és digitális kultúra jegyében

Időpont:

2020. október 14. szerda, 14:00-16:00

Helyszín:

BKSZC Pogány Frigyes Technikum
1183 Budapest, Thököly út 11.

Program jellege:

online műhelyfoglalkozás

Célcsoport:

általános iskolai, középiskolai pedagógusok, oktatók

Rövid ismertető:

Online műhelymunka formájában olyan csoportfeladatok összeállítását
szeretnénk bemutatni, melyek a tanulók számára inspirálóan hatnak,
kihívást jelentenek, és egyben ötvözik az egyes tantárgyaik tudásanyagát. A
feladatok összeállításakor az a cél, hogy a tanuló találjon számára érdekes
feladatot és szívesen vegyen részt annak megvalósításában.

Közreműködik:

Online műhelyfoglalkozásokat tartja 14:00-16:00-ig:
1. Szakmai: Hakkel Ildikó igazgató (KIP tréner) és Lövey Zoltán PR
munkaközösség vezetője (121a-opn20)
2. Humán: Varga Dánielné Kecskeméti Georgina módszertani
munkaközösség vezetője (KIP tréner) és Szabó Antal Imre humán
munkaközösség vezetője (KIP tréner) (121b-opn20)
3. Természettudományi: Pappné Somogyi Ildikó igazgatóhelyettes
(KIP tréner) és Kovács-Lathwesen Orsolya lemorzsolódás elleni
munkaközösség vezetője (KIP tréner) (121c-opn20)

122-opn20
Téma:

15

Testnevelés érettségi elméleti vizsgarészre való online felkészítés
módszertana

Időpont:

2020. október 15. csütörtök, 10:00-11:30

Program jellege:

online előadás PPT vetítéssel, online konzultáció

Célcsoport:

középiskolai testnevelőknek, érettségiztetőknek

Rövid ismertető:

Szeretném bemutatni az érdeklődőknek, hogyan lehet a testnevelés
érettségi szóbeli részére hatékonyan felkészíteni mind közép, mind emelt
szinten az érettségiző tanulókat. A 2020-as tavaszi időszakban két sikeres
kurzust is tartottam, amelyeknek tapasztalatait szívesen megosztom az
érdeklődőkkel!

Közreműködik:

Tóth Andrea testnevelőtanár, szaktanácsadó

123-opn20
Téma:

A TEAMS használatának tapasztalatai a tanulásszervezésben

Időpont:

2020. október 15. csütörtök, 14:30-15:30

Helyszín:

Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.

Program jellege:

online előadás, online konzultáció

Célcsoport:

általános és középiskolai tanár

Rövid ismertető:

TEAMS-beli csoportoknak osztályjegyzet készítés, tanórai anyag
előkészítése, megosztása, csoportmunka kiosztása, eredményének
értékelése (saját munka, másik csoport munkájának értékelése). Beadandó
feladat kiosztása és értékelése; űrlap (teszt) készítése és visszajelzés.

Közreműködik:

Biborka Gyöngyvér matematika-informatika tanár, informatika
munkaközösség-vezető

124-opn20
Téma:

Cyber gyerek

Időpont:

2020. október 15. csütörtök, 15:00-15:45

Helyszín:

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Technikum
1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

Program jellege:

online előadás, online konzultáció

Célcsoport:

középiskolai tanárok

Rövid ismertető:

Projektünk témája az internetes biztonságtudatosság, adatvédelem,
privacy, privát szférát tisztelő szolgáltatások, hírek-álhírek, valamint az
internet pszichológiája. Célunk az önálló kritikai gondolkodás fejlesztése a
tizenévesekben.

Közreműködik:

Ladonickiné Tóth Éva oktató

125-opn20
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Téma:

Barokk iskoladráma színpadra állítása a 21. században – Tapasztalatok és
tanulságok

Időpont:

2020. október 14. szerda, 14:00-14:30

Helyszín:

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

Program jellege:

előadás felvételről (képi és hangzóanyag felhasználásával)

Célcsoport:

ének-, magyar-, és drámajáték-szakos pedagógusok

Rövid ismertető:

Zeneművészeti szakgimnáziumunk és a gimnázium drámajátszó szakköre
18. századi források alapján színpadra állította a Csíksomlyói Passió néven
ismert iskoladrámát. Az előadásban népzenei, egyházzenei és régizenei
tételek is helyet kaptak, ezzel reprezentálva képzésünk vállalt célját: a
három zenei irány együttműködését. Előadásunkban a közös munka tanári
tapasztalatait, élményeit, mutatjuk be. Hangban és képben ízelítőt adunk az
alkotás folyamatáról, a megvalósult előadásról.

Közreműködők:

Ducza Nóra a BWMI magánének tanára; rendező
Kalmanovits Zoltán a BWMI igazgatója, ének-zene tanár, karvezető,
közreműködő
Rudolf Krisztina egyházzenész, a BWMI egyházzenész tanára, zenei rendező,
közreműködő
Szabó Ágnes a BWMI népi ének tanára, zenei rendező, közreműködő

126-opn20
Téma:

Az egyházzene tanításának lehetőségei az ének-zene órákon

Időpont:

2020. október 14. szerda, 15:00-15:20

Helyszín:

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

Program jellege:

előadás felvételről (képi és hangzóanyag felhasználásával)

Célcsoport:

általános iskola ének-zene szakos pedagógusai, kiemelten az egyházi
fenntartású iskolák ének- és hittantanárai

Rövid ismertető:

Az előadás példákkal és tanítási módszertannal segíti az általános iskolai
ének-zene tananyag egyházzenei tételekkel való kibővítését. A népdal és a
népének összekapcsolása énekórán szélesebb repertoár elsajátítására ad
lehetőséget. Az órai aktív éneklést könnyen át tudjuk vezetni a liturgiában
való tevékeny, énekes részvételre.

Közreműködők:

az általános iskola 4.a osztálya, a zeneművészeti szakgimnázium
egyházzenész növendékei
Czifra Orsolya DLA egyházzenész, a BWMI ének-zene tanára
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Alapfokú művészeti iskolák pedagógusainak ajánljuk
127-opn20
Téma:

Digitális zenei kiadványok – A megújult hangok világa

Időpont:

2020. október 13. kedd, 10:00-12:00

Helyszín:

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

Program jellege:

digitális tankönyv, kotta bemutató, tanári segédanyagok

Célcsoport:

ének-zenetanár, szolfézstanár

Rövid ismertető:

Értékes zenei gondolatok, megújult színek és formák egy virtuális térben.
Mindez azzal a céllal, hogy a gyerekek megérezzék: „zene nélkül lehet, de
nem érdemes élni!”
Bemutatjuk a Hangok világa kottasorozat I. kötetének digitális tanulói és
tanári változatát.

Közreműködők:

Magyar Margit szaktanácsadó, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
gyakorlatvezető tanár
Kosztándy Réka szolfézstanár, tanszakvezető (Fischer Annie Zeneiskola)
Petrigán Erzsébet szolfézstanár, tanszakvezető (Járdányi Pál Zeneiskola)

128-opn20
Téma:

„Ahogy régen…” – Egy mai lemez régi töredékekből

Időpont:

2020. október 14. szerda, 14:30-15:10

Helyszín:

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

Program jellege:

előadás felvételről (képi és hangzóanyag felhasználásával)

Célcsoport:

zenetanároknak, ének-zene szakos pedagógusoknak

Rövid ismertető:

Szlama László, iskolánk koboz- és citeratanára első önálló lemezén a koboz
hagyományos játékmódjait mutatja be. A töredékes források és – a
népzenekutatás egészét tekintve – csekély számú hangfelvétel komoly
rekonstrukciós munkára kényszeríti az előadót. Az előadás bemutatja a
munkafolyamatot: miképp válnak a rendelkezésre álló hangzó és írásos
forrásokból a 21. század hallgatóságát is megszólító, stílusos zenei
összeállítások.

Közreműködők:

Szlama László népzenész, a BWMI koboz-citera szakos művésztanára
129-opn20
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Téma:

Régizenei alapismeretek a hegedűtanításban és -tanulásban

Időpont:

2020. október 14. szerda, 15:30-15:40

Helyszín:

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

Program jellege:

előadás felvételről (képi és hangzóanyag felhasználásával)

Célcsoport:

zenetanárok, hegedűt tanuló diákok és hallgatók

Rövid ismertető:

Miért és hogyan érdemes a hegedűt tanuló és tanító játékosoknak a
régizenélés alapelveit megismerni? Milyen metodikai eszközök állnak
rendelkezésünkre? Hogyan gazdagítja előadásunkat a régi korok
művészeinek szemléletmódja? Az előadás kitér arra, hogyan lehet mindezt
az oktatás különböző szintjein megvalósítani.

Közreműködők:

Vitárius Piroska hegedűművész, a BWMI hegedű és barokk hegedű tanára

130-opn20

Téma:

Budapesti és Pest megyei alapfokú művészeti iskolák és zeneiskolák
digitális szakmai bemutatója

Időpont:

2020. október 15. csütörtök, 18:00-20:00

Helyszín:

Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
1153 Budapest, Bocskai utca 70-78.

Program jellege:

online szakmai fórum kísérő rendezvénye

Célcsoport:

alapfokú művészeti iskolai tanárok

Rövid ismertető:

Az alapfokú művészetoktatás digitális oktatási feladatai nagy kihívás elé
állították tanárainkat, ez egyfajta szakmai megmérettetés a digitális
zeneoktatásban. Online hangverseny/ igen vagy nem? A szakma véleménye
megosztó. Ha az egyéni oktatás otthonról nem teszi lehetővé a
kamaramuzsikálást, milyen módon tudjuk mégis összehozni a már
összeszokott együtteseket, kórusokat, kamaracsoportokat? Ezekhez a
feladatokhoz milyen digitális szaktudás, ismeretek, módszerek, eszközök
nyújthatnak számunkra segítséget?

Közreműködők:

Bokor György igazgató, szaktanácsadó
Marosi Zita igazgatóhelyettes, szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor
131-opn20
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Téma:

„Természeti képek” – Digitális képzőművészeti kiállítás

Időpont:

2020. október 16. péntek, 10:00-20:00

Helyszín:

Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
1153 Budapest, Bocskai utca 70-78.

Program jellege:

digitális képzőművészeti kiállítás, PPT

Célcsoport:

alapfokú művészeti iskola képzőművészet-tanárok, tanítók, rajztanárok

Rövid ismertető:

Az alapfokú művészetoktatás lehetőségeit keressük a fenntarthatóság
témakörében. A kiállítás arra fókuszál, hogy a gyermekek és felnőttek nyitott
szemmel, figyelmesen járjanak az őket körülvevő világban, vegyék észre a

bolygónkon zajló változásokat, lássák meg a természeti és emberalkotta
szépségeket, valamint becsüljék meg azokat. Célunk, hogy az alkotások
tükrözzék azt a gondolatot, hogy a föld erőforrásainak meggondolatlan
kezelése, elherdálása milyen végzetes következményeket hordoz magában,
a kiállítók igyekezzenek újrahasznosítani minden olyan emberalkotta
tárgyat, eszközt, anyagot, amelyekkel a föld egészségének egyensúlya
visszaállítható és mindezt próbálják meg alkotásaikban is kifejezésre
juttatni.
Közreműködők:

Bokor György igazgató, szaktanácsadó
Marosi Zita igazgatóhelyettes, szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor

Minden intézménytípus pedagógusainak ajánljuk
132-opn20

Téma:

Offline bevált jógyakorlat online módban

Időpont:

2020. október 14. szerda, 14:00-15:00

Helyszín:

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium
1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9.

Program jellege:

online előadás

Célcsoport:

pedagógusok

Rövid ismertető:

Az éjszakai kódolás az Újpesti Csokonaiban a 8-18 éves korosztály számára
már nagyon jól bevált, hatalmas érdeklődéssel kísért eseménnyé vált, ezért
a 2020-as Kódhéten is megszervezzük. Most is nyitunk a környező iskolák
felé, ez az online rendszereknek köszönhetőn még könnyebben fog menni.
A rendezvény célja, hogy a Kódhét szellemiségét minél szélesebb körben
terjesszük. Az eseményeket elsősorban online szervezzük. Követjük az új
dolgokat, szeretnénk megszervezni, hogy ezen az éjszakán minél több robot
és programozási gyakorlat bemutatásra kerüljön. Céljaink között szerepel a
mesterséges intelligencia beemelése a programba. Ehhez a Microsoft
segítségét is kérni fogjuk, akikkel harmadik éve jó a kapcsolatunk, és akiktől
az AI programjuk bemutatását kérjük majd.

Közreműködők:

Tarné Éder Marianna tanító, intézményvezető-helyettes
133-opn20
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Téma:

Lego Spike az oktatásban

Időpont:

2020. október 14. szerda, 15:00-16:00

Helyszín:

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium
1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9.

Program jellege:

online előadás

Célcsoport:

pedagógusok

Rövid ismertető:

A Lego Spike az idei BETT Show nagy sztárja. Iskolánk a Meet and Code
támogatása segítségével hozzájutott egy készlethez. Kolléganőnk és
tanítványai mutatják be a készlet oktatásban való használhatóságát.

Közreműködők:

5-9. évfolyam informatika, informatika szakkör

Szabó Márta tanár

134-opn20

Téma:

Mindenki másképp egyforma – Online attitűdformálás befogadó
pedagógusoknak

Időpont:

2020. október 14. szerda, 11:00-12:30

Helyszín:

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

Program jellege:

online műhelyfoglalkozás

Célcsoport:

befogadó, együttnevelő pedagógusok

Rövid ismertető:

Interaktív játékokon keresztül segítjük a pedagógusokat, hogy beleélhessék
magukat a sajátos nevelési igényű gyermekek helyzetébe.

Közreműködők:

Tóth Adrienn módszertani-intézményegység vezető

135-opn20

Téma:

Diagnózis és ellátás – A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakértői
bizottsági tevékenysége, fókuszban az autizmus spektrum zavarok
diagnózisa

Időpont:

2020. október 14. szerda, 14:00-15:30

Helyszín:

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Általános Iskola
1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11-15.

Program jellege:

előadás konzultációval Microsoft TEAMS felületen

Célcsoport:

együttnevelést megvalósító intézmények vezetői, befogadó pedagógusok,
gyógypedagógusok

Rövid ismertető:

Az utóbbi években érzékelhetően megnőtt az autizmus spektrum zavarral
küzdő gyermekek, tanulók száma. Az előadás során betekintést nyerhetünk
a diagnosztika és a szakértői bizottság feladatainak egymásra épülésébe,
valamint az intézménykijelölés felelősségébe és nehézségeibe is. Az
irányított konzultáción szó lesz a szülők szerepéről, a rendkívüli
felülvizsgálatok kérdéséről, a szakemberek együttműködésének szerepéről.

Közreműködik:

Kovácsné Tóth Krisztina gyógypedagógus, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

Jógyakorlatok, írásos szakmai anyagok az Oktatási Hivatal
bázisintézményeinek pedagógusaitól
Óvodapedagógusoknak ajánljuk
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136-opn20

Téma:

„Madarat tolláról” – Európai Madármegfigyelő Napok

A jógyakorlat
helyszíne:

Váci Deákvári Óvoda Sirály Utcai Tagintézmény
2600 Vác, Sirály utca 7.

A szakmai anyag
szerzője:

Imre Zsanett óvodapedagógus

Célcsoport:

óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

A szakmai anyag különböző módszereket és játékokat mutat be a
fenntarthatóság jegyében, mint például madárhangok meghallgatása, a
hangok madárképekkel való párosítása, madártollak taktilis
megtapasztaltatása és a madarak lakhelyének bemutatása szimulációs
játékokon. A program nagy hangsúlyt fektet az IKT eszközök használatának
bemutatására.

137-opn20

Téma:

Komposztálás az óvodában

A jógyakorlat
helyszíne:

Fővárosi Önkormányzat Óvodája
1068 Budapest, Városligeti fasor 30.

A szakmai anyag
szerzője:

Csicsák Antalné óvodapedagógus

Célcsoport:
Rövid ismertető:

óvodapedagógusok, Zöld óvodák
Az óvodapedagógus bemutatja:
 Miért és hogyan komposztáljunk?
 Mit lehet és mit nem lehet komposztálni?
 Mit ad a komposztálás nekünk és mit a gyerekeknek? (elmélet
képekkel)
 Játsszunk komposztálást!
 Sok-sok játékleírás letölthető és szabadon felhasználható
mellékletekkel (gyakorlat)

138-opn20
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Téma:

„Kertész leszek, fát nevelek…” – A külső világ tevékeny megismerésére
nevelés a fenntarthatóság jegyében az „Óperencián” innen és túl

A jógyakorlat
helyszíne:

Zuglói Óperenciás Óvoda
1148 Budapest, Padlizsán utca 11-13.

A szakmai anyag
szerzője:

Kutiné Panyor Andrea óvodapedagógus

Célcsoport:

óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

„Ha hiszel a mesékben és a varázslatokban, olvass el! De tudnod kell, hogy
a csoda benned él! Rajtad múlik, hogy megvalósuljon!”
A fenntarthatósággal kapcsolatos időszerű, tényekkel
megalapozott környezeti problémák okairól és tüneteinek vázolásáról,
megoldásának lehetséges módjáról szól az írás.

139-opn20

Téma:

Ősz a Kerekerdőben

A jógyakorlat
helyszíne:

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda
1202 Budapest, Nagysándor József utca

A szakmai anyag
szerzője:

A gyakorlati bemutatót tartja: Ozsvár Emese óvodapedagógus

Célcsoport:

óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

Pozitív pszichológián keresztül óvodás korú gyermekek fenntarthatóságra
nevelése. Az anyaghoz módszertani videó is kapcsolódik, amelyen
Boldogságórát láthatunk a fenntarthatóság témakörben 4-5 éves korú
gyermekcsoportban.

Óvodapedagógusoknak és alsó tagozaton tanítóknak ajánljuk
140-opn20

Téma:

Tájékozódás síkban és térben! – Változatos játéktevékenységek,
játékeszközök

A jógyakorlat
helyszíne:

Csodavilág Óvoda
1182 Budapest, Üllői út 709.

A szakmai anyag
szerzője:

Polgár Attiláné óvodapedagógus, intézményvezető, szaktanácsadó

Célcsoport:

óvodapedagógusok, tanítók

Rövid ismertető:

Az óvodai szakmai anyag a tér – és síkbeli eligazodáshoz, a jobb és bal irány
tudatosításához kínál többféle játéktevékenységeket, melyek között a
gyermekek
megtalálhatják
az
érdeklődésüknek
megfelelő
játéktevékenységet. A leírások segítséget nyújtanak az eszközök
elkészítéséhez.

Téma:

Biztonságos internet és digitális eszközhasználat megalapozása az
óvodában

141-opn20
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A jógyakorlat
helyszíne:

Rákosmenti Csicsergő Óvoda
1173 Budapest, Kaszáló utca 48.

A szakmai anyag
szerzője:

az intézmény óvodapedagógusai

Célcsoport:

óvodapedagógusok, tanítók

Rövid ismertető:

A szakmai anyag javaslatokat ad a biztonságos internet és digitális eszközök
használatához az óvodai tevékenységeken keresztül. Az óvoda saját
jógyakorlatából példákat mutat be a szülők szemléletének formálásához.
(Óvodai projekt készítése)
142-opn20

Téma:

Apró barátaink, a méhek

A jógyakorlat
helyszíne:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

A szakmai anyag
szerzője:

Benkő Zsuzsanna tanító

Célcsoport:

tanítók, óvodapedagógusok

Rövid ismertető:

A méhek az egyik legfontosabb élőlények a Földön. Felbecsülhetetlen a
beporzó tevékenységük a mezőgazdaság, a biológiai sokféleség
fenntartásában. Számuk azonban drasztikusan csökken. A velük való
megismerkedést nem lehet elég korán kezdeni. Idén ezt az apró kis élőlényt
választottuk elsős osztályunk kabalafigurájának. A TKP (Tanulás Könnyítő
Program) és a kooperatív tanulásszervezés módszertanára építve,
képességfejlesztő játékokat felhasználva kezdjük meg az ismerkedést kis
kedvencünkkel.

Tanítóknak ajánljuk
143-opn20
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Téma:

Ökomozaik 1. osztály
Ökosan élj! 2. osztály
Játék a környezetért 3. osztály
Előre felvett irányított szabadidős foglalkozások a Fenntarthatóság
témakörben és hozzájuk csatolva a foglalkozásvázlat: 1. 2. és 3. osztály

A jógyakorlat
helyszíne:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

A szakmai anyag
szerzője:

1. évfolyam: Budai Tünde napközis vezetőtanító
2. évfolyam: Gaál-Sclepp Viktória napközis vezetőtanító
3.évfolyam: Csengeriné Novák Ágnes napközis vezetőtanító, szakvizsgázott
pedagógus

Célcsoport:

tanítók, napközis tanítók

Rövid ismertető:

A Fenntarthatóság témakörében tervezett irányított szabadidős
foglalkozások és a megvalósításukról készített kisfilmek példát kívánnak adni
az 1-2-3. évfolyamos tanulók körében a fenntarthatóságra nevelés
pedagógiai lehetőségeire, a kézműves tevékenység, a játék, a
drámapedagógia és a hagyományos módszerek alkalmazásával. Célunk,
hogy tanulóink a közös munka során megtapasztalják, hogy
cselekedeteikkel, viselkedésükkel hogyan támogathatják a fenntartható
környezet megvalósulását és segíthetik a fenntartható jövő megteremtését.
Ehhez nyújtanak segítséget az írásos és a videón látható anyagok.

144-opn20

Téma:

Üzenet a jövőből (bemutatóóra)

A jógyakorlat
helyszíne:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

A szakmai anyag
szerzője:

Kotormánné Erdei Erika tanító

Célcsoport:

tanítók

Rövid ismertető:

A 2. évfolyamos magyar irodalomórán fantáziajátékokat láthatunk a
fenntarthatóság témakörében.

Téma:

Kenyér projekt 3. osztályban

A jógyakorlat
helyszíne:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

A szakmai anyag
szerzője:

Budácsik Éva tanító

Célcsoport:

tanítók

Rövid ismertető:

A kenyér világnapját megelőző egy hetes projektet mutatja be ez a szakmai
anyag 3. osztályban. A tantárgyakat átívelő projekt során a tanulók
változatos munkamódszerekkel ismerkednek a témával. A feldolgozás során
a hagyományok mellett szerepet kap a fenntarthatóság is.

145-opn20
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146-opn20
Téma:

Digitális eszközök használatának lehetőségei az ének-zene tanításában

A jógyakorlat
helyszíne:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

A szakmai anyag
szerzője:

Farkasházi Csilla tanító

Célcsoport:

tanítók

Rövid ismertető:

Hogyan tudjuk kihasználni a digitális tér adta lehetőségeket a távoktatásban
és a hagyományos oktatás keretei között? A szakmai anyag szerzője
bemutat és ajánl néhány általa már kipróbált lehetőséget.

147-opn20

Téma:

Takarékoskodjunk a vízzel!

A jógyakorlat
helyszíne:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

A szakmai anyag
szerzője:

Jencsikné Végh Adrienn tanító

Célcsoport:

tanítók

Rövid ismertető:

Takarékoskodjunk a vízzel! – az óravázlat a tapasztalatszerzés és mérés a
folyadékok űrtartalmával kapcsolatban és a felelős gazdálkodás a vízzel
témaköréhez nyújt módszertani segítséget 1-2. évfolyamon.

148-opn20
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Téma:

Környezetvédelem és fenntarthatóság témájának feldolgozása
nyelvtanórán

A jógyakorlat
helyszíne:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

A szakmai anyag
szerzője:

Erdősiné Gondos Judit tanító

Célcsoport:

tanítók

Rövid ismertető:

A szerző ötletet nyújt arra, hogy miként lehet a környezetvédelem és
fenntarthatóság témáját megjeleníteni nyelvtanórán. A mondatfajtákkal

kapcsolatos ismereteket összefoglaló nyelvtanóra vázlatát tekinthetik meg
az érdeklődők. Az óra során a gyerekek csoportokban együttműködve,
kooperatív munkaformát is alkalmazva rendszerezik tudásukat. A tanóra
végére egy olyan gondolattérképet állítanak össze, mely nemcsak a
mondatfajtákat mutatja be, hanem a környeztünk védelméről is fontos
gondolatokat közvetít.

149-opn20

Téma:

Olvasóvá nevelés kortárs irodalommal – Digitális eszközök használata 1.
osztályban

A jógyakorlat
helyszíne:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

A szakmai anyag
szerzője:

Csájiné Knézics Anikó vezető tanító

Célcsoport:

tanítók

Rövid ismertető:

Az olvasóvá nevelést a lehető legkorábban kell elkezdeni. Ahhoz, hogy a
gyerekek szeressenek olvasni, élményt, mintát kell nekik adnunk nekünk,
tanítóknak. Az előadás anyaga számos ötletet, gyakorlatot ad ahhoz, hogy
hogyan érdemes megszerettetni már első osztályban is az olvasást.

Áltanos iskolában felső tagozaton tanító tanároknak ajánljuk
150-opn20

Téma:

Jó móka az újrahasznosítás! Próbáld ki!

A jógyakorlat
helyszíne:

Újpest Bene Ferenc Általános Iskola
1043 Budapest, Munkásotthon utca. 3.

A szakmai anyag
szerzője:

Solymosiné Bakcsi Vera tanár

Célcsoport:

felső tagozatos tanárok

Rövid ismertető:

Ki mondta, hogy nem lehet az újrahasznosítás jó móka? Csapatépítésre is jó!
És még nyerni is lehet vele!
Ezt mutatjuk be az iskolánkban az elmúlt két évben elkészült pályázataink
bemutatásával, intézményünk környezetének megszépítésére tett
fenntartható tevékenységeiről való beszámolóval.

Általános és középiskolában tanító tanároknak ajánljuk
151-opn20

Téma:
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Erdei iskola mint fenntarthatósági és digitális projekthét

A jógyakorlat
helyszíne:
A szakmai anyag
szerzői:

Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium
2310 Szigetszentmiklós, Csokonai utca 6-12.
Sete Krisztina középiskolai tanár
Schwarzenberger Magdolna középiskolai tanár
Czita Zoltán középiskolai tanár, támogató mesterpedagógus

Célcsoport:

általános és középiskolai pedagógusok

Rövid ismertető:

Az iskolánkban 1999 óta van erdei iskola az oktatás színesítésére és
gyakorlatiasabbá tételére, mint a kiterjesztett osztályterem egyik formája.
Ötödik és kilencedik évfolyamos tanulók vesznek rajra részt. Ebben az
anyagban ismertetjük a kilencedikes programot, amelyen három osztály 93
diákja vett részt. Az ebben a tanévben megszervezett erdei iskolát új
formában valósították meg. A szakmai anyagban ennek a részleteit mutatják
be az iskola pedagógusai.

Középiskolában tanító tanároknak ajánljuk
152-opn20

Téma:

Kortárs segítők képzése, és bevonásuk a digitális oktatásba

A jógyakorlat
helyszíne:

Érdi SzC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium
2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.

A szakmai anyag
szerzője:

Brunnerné Berta Nóra tanár

Célcsoport:

középfokú oktatási intézmények tanárai

Rövid ismertető:

A digitális oktatás és a tantermen kívüli tanítás időszaka sok változást hozott
mindenki számára. A megváltozott körülmények feldolgozása felnőttnek és
diáknak is problémákat okozhat. Fontos, hogy legyenek olyanok, akikre
ebben a helyzetben is számítani tudnak a tanulók, érezzék, hogy nincsenek
egyedül. Ennek lehetőségeit próbáljuk meg feltárni az eddigi képzési
folyamat és eredmények bemutatása mellett.

Alapfokú művészeti iskolában tanító tanároknak ajánljuk
153-opn20

Téma:

„Nem mind ZÖLD, AMI fénylik”

A jógyakorlat
helyszíne:

Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
1153 Budapest, Bocskai utca 70-78.

A szakmai anyag
szerzője:
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Martos Zita igazgatóhelyettes, bázisintézményi szaktanácsadó
Bokor György igazgató, szaktanácsadó

Célcsoport:

alapfokú művészeti iskolában tanító tanárok

Rövid ismertető:

Napjainkban a digitális oktatásra való átállás szükségessége még inkább
fókuszba állította a fenntarthatóság témakörét. Az oktatás rendszerében
résztvevő valamennyi szereplő partnerként kell tekintsen egymásra a
fenntartható fejlődés érdekében.
A tanulmány részletesen megvizsgálja az alapfokú művészetoktatás azon
sarokpontjait, amelyek átformálásával közvetlen környezetünk és földünk
megóvása a jövő nemzedék számára nemcsak vízió marad, hanem valósággá
válhat. Természetesen csak akkor, ha mindannyian partnerként tekintünk
egymásra eme közös cél megvalósításának érdekében. Lehetséges
környezettudatosság a művészetoktatásban?

Minden intézménytípus pedagógusainak ajánljuk
154-opn20

Téma:

Milyen egy 21. századi örökös ÖKO-iskola Gödöllőn?

A jógyakorlat
helyszíne:

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

A szakmai anyag
szerzője:
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Wirnhardt-Dóbiás Judit
ÖKO-munkaközösség vezetője

Célcsoport:

pedagógusoknak

Rövid ismertető:

2016-ban a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola elnyerte az ÖRÖKÖS
ÖKOISKOLA címet. Ez az írásos szakmai anyag áttekintést ad az intézmény
sokrétű ÖKO-tevékenységéről. Néhány téma a tervezett és a korábban
megvalósult feladatainkból: témahetek, világnapok, iskolakert, tankerületi
ÖKO-verseny, erdei iskola, papírgyűjtés, sulizsák. Ezek a tevékenységek
közösségépítésre, személyes kapcsolatok kialakítására kiválóan alkalmasak.
A tanítási órákon és az egyéb foglalkozásokon, az iskolán kívüli programokon
arra törekszenek, hogy diákjaik egységes egészként lássák a természetet és
a benne élő embert (humánökológiai szemlélet).

