
Az online program címe A program  ismertető Szaktanácsadó neve Célcsoport Időpontok Jelentkezési határidő

 Iskolai értékelési emlékeink - Rejtett 

osztálytermi értékelés                                                                                                   

Rejtett értékeléssel jelentős emlékeket hagyunk. Az 

iskolában tanulóként átélt negatív értékelési 

megnyilvánulások rendkívül hosszú ideig -feldolgozatlanul 

– maradnak a tanulókban. Mit tehetünk pedagógusként 

azért, hogy ezt csökkentsük?                                          

Árvai Gyöngyi
általános iskolai 

pedagógusok
2021. május 5. 14:00 óra 2021. május 3. 12:00 óra

Milyen a tanulási stílusom?

Tanulási stílusok ismertetése,  Kérdőív kitöltése arról, 

hogy ki milyen tanulási stílushoz tartozik, Kérdőív 

értékelése

Dr. Hartung Ferencné

általános és középiskolai 

pedagógusok 2021. május 10. 14:00 óra. 2022. május 7. 12:00 óra

  Az osztályozás a vádlottak padján - 

Nyílt osztálytermi értékelés   

Mit kell tudni a nyílt osztálytermi értékelésről? Az 

ismereteket elmélyítjük élményteli szituációban. A 

helyszín egy bírósági tárgyalás. Az osztályozás a vádlottak 

padjára kerül. A résztvevőkön múlik, mi lesz a sorsa. 

Árvai Gyöngyi
általános iskolai 

pedagógusok
2021. május 11. 14:00 óra 2021. május 7. 12:00 óra

Segíts magadon!                                                                                                  

Stressz, mókuskerék, időhiány. Csak néhány gondolat, 

mely a legtöbb ember életében jelen van és gondot okoz. 

Szeretnék pár ötletet, technikát megismertetni a 

résztvevőkkel annak érdekében, hogy könnyebbé váljanak 

a mindennapok és jusson idő egy-másra.                            

Gálosfai Tímea

általános iskolai 

pedagógusok 2021. május 12. 14:00 óra 2022. május 7. 12:00 óra

Az előítélet-mentesség oktatása a 

történelem és az osztályfőnöki órákon 

2. rész

A képzés célja, hogy a részt vevők megismerjék az 

előítéletek kialakulásának okait, motivációs hátterét, az 

előítéletek csökkentésének lehetőségeit, az elítélet-

menetességre nevelés alapelveit, valamint olyan 

gyakorlatokat, feladatokat, amelyek ezeket segítik.

Grőber Attila

általános és középiskolai 

pedagógusok 2021. május 18. 14:00 óra 2021. május 17. 12:00 óra

Gazdasági gondolkodás alapjai, 

döntések és pofonok                                                                                                          

Példákon keresztül megismerni a "közgazdászok" 

gondolkodását, mennyiben másabb, mint a "magyar 

köz"gondolkodás. Ebben a bevezető kurzusban 

problémákat vetek fel, és szeretnék erre gazdasági 

megoldásokat találni, szeretném mindezt ezt összevetni a 

résztvevők elgondolásaival. Miért van az, hogy az extrém 

politikai ötletek ill. megoldások mögött is gazdasági 

megfontolások állnak. Hogyan lehet ezt a saját 

környezetemben is sikeresen használni? Példák és 

megoldási lehetőségeken keresztül szeretném bevezetni az 

"e-kurzust" választókat a gazdasági racionalitások 

világába.                    

Kis-Boda Ferenc

általános és középiskolai 

pedagógusok 2021. május 19. 14:00 óra 2021. május 17. 12:00 óra

Készségfejlesztés a nyelvórákon                                                                                                       
A hatékonyság növelésének eszközei a sikeres nyelvvizsga 

érdekében (ECL, Dexam, Language cert, TELC, LCCI)                                                   
Vidáné Moroz Szimóna

 középiskolai pedagógusok
2021. május 21. 13:00 óra 2022. május 17. 12:00 óra

Ki az ÚR a háznál?                                                                                                      

Miért baj, ha a gyerek parancsol? Napjainkban világszerte 

a gyermekek, és nem a szülők szabják meg a család életét, 

ezzel hatalmat ruházva át a gyermekekre. Hogyan 

segíthetünk a szülőknek a már kialakult nehéz helyzetet 

orvosolni?    

Katona Ervinné
 óvodapedagógusok

2021. május 26. 13:00 óra 2021. május 25. 12:00 óra

Jelentkezési felület: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFT0BNIPeiG27gclVmBVAm35HbIObc_lLgUyF70cPOwbz7Cw/viewform

 Online pedagógus műhelymunkák

2021. május


