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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 

KONFERENCIA 

 

Téma Szakmai konferencia 

Helyszín 

Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma  

Győr, Szent István út 7. 110-es terem 

Időpont 2019. március 21. (csütörtök) 9:30-15:00 

Szervező Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központ, Hatos és Társa Nyelviskola Kft. 

Program 

09:30-10:00 Regisztráció 

10:00-10:15 Köszöntő 

10:15-11:15    Dohertyné Enyedi Ágnes Éva (tréner): Tanárok a változó világban 

"Hogyan tanulnak azok, akiknek az a mestersége, hogy másokat tanulásra bíztassanak, vajon sokszor miért nem kényelmes egy 

tanárnak tanulni és hogy állunk hozzá az új önmagunkhoz, ha végre rászántuk magunkat a változásra?" 

 

11:15-11:45 Szünet 

Délutáni workshopok nemcsak nyelvtanároknak 

Az ImPro playshoP workshopot két különböző időpontban ugyanazzal a tartalommal tartjuk meg.  

Mindkét időpontra 16-16 fő jelentkezését tudjuk fogadni! 

11:45-12:45 ELSŐ WORKSHOP 
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ImPro playshoP 

Mi történik, amikor a pozitív pszichológia alapú szemlélet 

improvizációs technikákkal gazdagodik a nyelvórán? 

Ilyenkor a vidámságé és a kreativitásé a tér. Felcsillannak 

a szemek. A játéknak köszönhetően magától értetődővé 

válik a jelenlét és a kapcsolódás. Így lépünk a tanulási 

zónába. A workshop résztvevői intenzív, saját élményt 

szerezhetnek az improvizációról, bepillantást nyerhetnek 

a PP világába, majd a kettőt a nyelvóra izgalmas 

valóságává gyúrják.  

Trénerek: 

Harsányi Bence angoltanár, tréner, a Momentán 

Társulat vezetője 

Somkövi Bernadett olasztanár, MQ® tréner, a Pozitív 

pszichológia a tanteremben módszertani koordinátora 

Nyelv: magyar 

Jól-lét a tanórán (nem csak nyelvtanároknak!) 

Jól-lét, azaz olyan légkör megteremtése, ahol a tanulás-tanítás 

folyamatának résztvevői egyaránt biztonságban, elismerve, 

fesztelenül, tölthetnek el időt. Ahol arra törekednek, hogy a közös 

munka gördülékenyen, hatékonyan és jó hangulatban folyjon. Ahol 

a dolgok kiszámíthatóan történnek, diák és tanár egyaránt 

befolyással lehetnek rá. 

A pedagógusnak számos eszköz áll rendelkezésére az iskolai jóllét 

megteremtésére az osztályterem kialakításától, az órai 

tevékenységek megszervezésén keresztül egészen a tudatos 

nyelvhasználatig. 

És hogy miért van erre szükség? Biztonságos, jó hangulatú 

környezetben jobban működnek a kognitív funkciók, hatékonyabb a 

képességfeljesztés, motiváltabbak a résztvevők – egyszerűen jobban 

megy a munka. Ezen kívül elkerülhető a lemorzsolódás. 

Előadó:  

Hunyadi Kata angol nyelvtanár 

Nyelv: magyar 

 

12:45:13:00 Szünet 

13:00-14:00 MÁSODIK WORKSHOP 
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ImPro playshoP 

Mi történik, amikor a pozitív pszichológia alapú szemlélet 

improvizációs technikákkal gazdagodik a nyelvórán? 

Ilyenkor a vidámságé és a kreativitásé a tér. Felcsillannak 

a szemek. A játéknak köszönhetően magától értetődővé 

válik a jelenlét és a kapcsolódás. Így lépünk a tanulási 

zónába. A workshop résztvevői intenzív, saját élményt 

szerezhetnek az improvizációról, bepillantást nyerhetnek 

a PP világába, majd a kettőt a nyelvóra izgalmas 

valóságává gyúrják. 

Trénerek:   

Harsányi Bence György angoltanár, tréner, a 

Momentán Társulat vezetője  

Somkövi Bernadett olasztanár, MQ® tréner, a Pozitív 

pszichológia a tanteremben módszertani koordinátora 

Nyelv: magyar 

Hatékony érvelés a nyelvórán 

Érvelni jó. Meggyőzni fontos. Hatni felelősség. 

Workshopunkon megmutatjuk, hogyan válhat az érvelés az egyik 

legjobb társasjátékká a nyelvórán, a nyelvvizsgán, az érettségin és 

azon túl is! Mert aki érvelni tud, az képes formálni a világot és élni 

a pillanattal. 

Ha mindezek érdekelnek, szeretnéd a módszertani eszköztáradat 

frissíteni és konkrét módszereket a kezedbe kapni, amik már másnap 

bevethetőek, várunk gyakorlat orientált workshopunkon. 

Trénerek: 

Hatos Hajnalka német nyelvtanár, vezető szaktanácsadó 

Mészáros Eszter német nyelvtanár 

 

Nyelv: magyar 

 14:00-14:15 Szünet 

 14:15-15:00    Összegzés, kahoot játék, tombola 

Jelentkezés https://docs.google.com/forms/d/1AXp_L9eZHPl7jmj1IdenoDtEc3WcMw5VIM5DAbpokcU/edit 
 

Megjegyzés A konferencia ideje alatt az Oxford Corner Idegennyelvű Könyvesbolt kiadványai megvásárolhatóak. 

Jelentkezési határidő 2019. március 18. (hétfő) 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1AXp_L9eZHPl7jmj1IdenoDtEc3WcMw5VIM5DAbpokcU/edit
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KONFERENCIA (regisztráció itt) 

 

Téma 

A tankönyvellátás várható változásai 

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tankönyvi kínálata és digitális fejlesztései című 

rendezvénysorozat 2019. március 19–29. között kerül megrendezésre. Országosan 12  helyszínen várjuk a tankönyvek iránt 

érdeklődő nagyközönséget. 

A rendezvények az EFOP-3.2.2.-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú, A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő 

tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztése című projekt keretében valósulnak meg. A 

rendezvénysorozat célja, hogy az érdeklődő intézményvezetők, tankönyvfelelősök és pedagógusok első kézből, az EKE OFI 

előadásaiból ismerkedhessenek meg a következő tanévre kínált könyvújdonságainkkal, ezzel segítséget nyújtva számukra a 

tankönyvrendelési időszakban. 

A tankönyvellátás aktuális kérdéseiről plenáris előadások során tájékozódhatnak, valamint bemutatjuk az Újgenerációs 

tankönyvek digitális változatát, az Okostankönyvet, és ezek tanórai alkalmazásának lehetőségeit. 

Helyszín 
Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma 

9024 Győr, Bem tér 20-22.  

Időpont 2019. március 28. (csütörtök) 14:00-16:30 

Szervező EMMI, EKE OFI, OH  

Program 

14:00-14:30 Regisztráció 

14:30-14:35 Köszöntő 

14:35-15:05    Tankönyvrendelési tájékoztató, EMMI 

15:05-15:35    Tájékoztató a tankönyvfejlesztésekről, EKE OFI 

15:35-16:35    Bemutató az okostankönyvekről 

Jelentkezési határidő 2019. március 25. (hétfő) 

https://drive.google.com/open?id=1qYGsXFHPmVbG8XV4HMjaDj2CBbVPEaWbSvlGOHsVVQY
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SZAKMAI MŰHELY (regisztráció itt) 

 

Téma e Twinning 

Cím Digitális kompetenciafejlesztés eTwinninggel – projektpéldák különböző intézménytípusokban 

Helyszín 
Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és AMI 

9154 Mosonszentmiklós, Táncsics Mihály utca 2. 

Időpont 2019. március 18. (hétfő) 14:45-16:15 

Szervező OH, Győri POK 

Program 

A pedagógusok számára lehetőség nyílik, hogy megismerkedjenek az eTwinning programmal, amelynek segítségével projekteket 

valósíthatnak meg és nemzetközi együttműködésekben vehetnek részt. Az interaktív előadáson a pedagógusok tájékozódhatnak 

arról, hogy milyen lehetőségeket nyújt számukra a világ legnagyobb pedagógus-közössége, illetve különböző korosztályokból 

láthatnak példákat a sikeres együttműködésre. 

Jelentkezési határidő 2019. március 13. (szerda) 

 
  

https://drive.google.com/open?id=1qYGsXFHPmVbG8XV4HMjaDj2CBbVPEaWbSvlGOHsVVQY
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SZAKMAI MŰHELY és ELŐADÁS (regisztráció itt) 

 

Téma 
Bázisintézmény jó gyakorlat bemutatása 

Tájékoztatás a Határtalanul program változásairól 

Cím 
Fogyasztóvédelmi jó gyakorlat átadása az iskolában  

Határtalanul program változásai, pályázati lehetőségek 

Helyszín 
Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma  

9022 Győr, Bisinger sétány 32. 

Időpont 
2019. március 28. (csütörtök) 11:50 

2019. március 28. (csütörtök) 13:00 

Szervező OH POK, Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum 

Program Interaktív foglalkozás, valamint előadás 

Jelentkezési határidő 2019. március 25. (hétfő) 

 
  

https://drive.google.com/open?id=1qYGsXFHPmVbG8XV4HMjaDj2CBbVPEaWbSvlGOHsVVQY
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SZAKMAI MŰHELY (regisztráció itt) 

 

Téma Bázisintézmény 

Cím 

„Ragyogj fel ránk tavaszi nap!” 

SNI-s gyermekek fejlesztése, tehetséggondozása a tanórán kívüli foglalkozásokon 

Helyszín 
Háry László Általános Iskola 

9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 

Időpont 2019. március 25. (hétfő) 14:00-16:00 

Szervező OH, Győri POK 

Program 2 órás komplex bemutató óra és azt követően konzultáció, műhelymunka 1 órás konzultáció 

Jelentkezési határidő 2019. március 22. (péntek) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1qYGsXFHPmVbG8XV4HMjaDj2CBbVPEaWbSvlGOHsVVQY
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 
 

KONFERENCIA (regisztráció itt) 

 

Téma Szakmai konferencia 

Helyszín 
Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  

2800 Tatabánya, Kós Károly utca 17. 

Időpont 2019. április 2. (kedd) 13:30-15:00 

Szervező Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központ, Hatos és Társa Nyelviskola Kft. 

Program 

13:30-14:00 Regisztráció 

14:00-14:15 Köszöntő 

14:15-15:15    Dohertyné Enyedi Ágnes Éva (tréner): Tanárok a változó világban 

"Hogyan tanulnak azok, akiknek az a mestersége, hogy másokat tanulásra bíztassanak, vajon sokszor miért nem kényelmes egy 

tanárnak tanulni és hogy állunk hozzá az új önmagunkhoz, ha végre rászántuk magunkat a változásra. "  

15:15-15:30 Szünet 

15:30-16:30   WORKSHOP 

Garzó Krisztina (szaktanácsadó) 

A pedagógus szerepek megújulása 

Meszes-Bábszkiné Madarász Csilla 

(szaktanácsadó) 

Tanulási motiváció 

Lovász Krisztina (szaktanácsadó)  

A tanulás tanítása 

Jelentkezési 

határidő 
2019. március 29. (hétfő) 

 

https://drive.google.com/open?id=1qYGsXFHPmVbG8XV4HMjaDj2CBbVPEaWbSvlGOHsVVQY
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SZAKMAI MŰHELY (regisztráció itt) 

 

Téma e Twinning 

Cím Digitális kompetenciafejlesztés eTwinninggel – projektpéldák különböző intézménytípusokban 

Helyszín 
Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI 

2800 Tatabánya, Kodály tér 1. 

Időpont 2019. március 25. (hétfő) 14:30 

Szervező OH, Győri POK 

Program 

A pedagógusok számára lehetőség nyílik, hogy megismerkedjenek az eTwinning programmal, amelynek segítségével projekteket 

valósíthatnak meg és nemzetközi együttműködésekben vehetnek részt. Az interaktív előadáson a pedagógusok tájékozódhatnak 

arról, hogy milyen lehetőségeket nyújt számukra a világ legnagyobb pedagógus-közössége, illetve különböző korosztályokból 

láthatnak példákat a sikeres együttműködésre. 

Jelentkezési határidő 2019. március 22. (péntek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1qYGsXFHPmVbG8XV4HMjaDj2CBbVPEaWbSvlGOHsVVQY

