Őszi Pedagógiai Szakmai Napok

Program
típusa

1.

A program célcsoportja

2021. november 2-5.

A program címe

Hogyan támogatja egy
könyvtár és múzeum a
általános iskolai és középiskolai
pedagógiai munkát?
pedagógus,
Online előadás
Tájékoztatás az
óvodapedagógus
Országos Pedagógiai
intézményvezető
Könyvtár és Múzeum
szolgáltatásairól

Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ

A program rövid ismertetése

Előadó

A program platformja

Időpont

Microsoft Teams

2021. november 2.
(kedd)
14:00-15:30

F. Várkonyi Zsuzsanna
pszichológus, térner
Gordon Iskola Egyesület elnöke

Microsoft Teams

2021. november 3.
(szerda)
14:00-15:30

Dr. Ollé János
egyetemi docens
Pannon Egyetem MFTK
Digitális Módszertani Intézete

Microsoft Teams

2021. november 4.
(csütörtök)
14:00-15:30

Microsoft Teams

2021. november 5.
(péntek)
9:00-10:30

Hol és és mi módon kaphat egy óvónő, egy tanító vagy tanár egyszerűen és gyorsan
segítséget, ha továbbképzésre jár, ha új tantárgyat kell tanítania és szüksége lenne
szakirodalomra, tankönyvekre vagy módszertani segédletekre? Hova forduljon a
Goda Beatrix
pedagógus, ha szakvizsgára készül vagy épp a porfólióját állítja össze? Ha a
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
mindennapi teendői mellett tábort, tanulmányi versenyt vagy délutáni foglalkozás
munkatársa
szervez és ezekhez anyagot gyűjt? Minden esetben a válasz az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum, ahol az oktató-nevelő munka minden területéhez találhatnak
könyveket, folyóiratokat, adatbázisokat és programokat.

Regisztrálni az alábbi linken lehet: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/szfpok_tajekoztatas_opkm_szolgalatasairol

2.

általános iskolai és középiskolai
pedagógus,
Online előadás
óvodapedagógus,
intézményvezető

Tanulom magam

Az igényes pedagógusoknak sokféle jól működő eljárásuk van a gyerekekkel való
kapcsolat előre mutató gondozásához. A kapcsolatkezelés kölcsönösen eredményes
módjához kívánok további gondolatokat átadni. Ehhez hozzátartozik a jó önismeret
is: saját vakfoltjaink, érzékeny pontjaink, pillanatnyi állapotunk tudatosítása, mindez
annak érdekében, hogy tanár és tanuló ne egymás ellenségei, hanem bizalmat
érdemlő partnerei lehessenek. A Gordon-féle kapcsolatkezelési modell több
évtizedes oktatása során azt tapasztaltam, hogy tanárok és tanulók egyformán
megérdemlik a segítséget, hiszen „egyik szerep sem könnyű”.

Regisztrálni az alábbi linken lehet: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/tanulom_magam

3.

általános iskolai és középiskolai
pedagógus,
Online előadás
óvodapedagógus,
intézményvezető

Digitális reformpedagógia

Mit tanulhattunk önmagunkról és iskoláinkról a karantén és a digitális munkarend
alatt? Miben tévedett az elméleti pedagógia az elmúlt két évtizedben? Milyen
digitális mítoszok akadályoznak minket az iskolakultúra fejlesztésében? Milyenné
válhat a közeljövő iskolája, hogy ha nem proaktív alakítói, hanem passzív
elszenvedői leszünk a folyamatos változásnak? Mit tehetünk ennek elkerülésére?

Regisztrálni az alábbi linken lehet: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/digitalis_reform_pedagogia

4.

Online előadás

középiskolai pedagógus
(12. évfolyamos osztályfőnök)
Első kézből a felvételiről Tájékoztatás a felsőoktatási felvételi eljárásról
és
12. évfolyamos középiskolás

Dr. Vanó Renáta
f elsőoktatási elnökhelyettes
Oktatási Hivatal

Regisztrálni az alábbi linken lehet: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/elso_kezbol_felvetelirol

A zöld színnel jelölt programok – részvétel esetén – mint támogató szolgáltatás, rögzítésre kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és támogató rendszer intézményi felületén!

