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Nyílt Szakmai Napra 

Helyszín: Százhalombatta, Szent István tér 1. 

A szakmai napon kollégáink az Erasmus+ projektek vagy egyéb 

továbbképzések során tanult módszerekről, eszközökről számolnak 

be, és/vagy mutatnak be jó gyakorlatokat interaktív módon. A szekciók 

30 percesek, a délután során 3 előadáson / workshopon tudtok részt 

venni. A program végén lesz idő kötetlen beszélgetésre egy kis büfé 

vendéglátás keretében. 

A végleges program összeállításakor a visszajelzéseket is figyelembe vesszük; az előadások 

száma még növekedhet. A rendezvényre minden kollégát szívesen várunk, de előzetes 

regisztráció ezen az űrlapon szükséges. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeAbOAn3zXuItpa9ivvj-Tpo4x4icg6DfS9NaBTKfXhaKLbA/viewform?usp=sf_link


 

Tervezett előadások 
Kálmánné Schmidt Mariann: Weboldal készítése 

Hogyan készítsünk weboldalt saját célra? Mire használjuk ezt az oktatási folyamatban? 

Amennyiben részt veszel az előadáson és követni szeretnéd a lépéseket, szükséges, hogy 

regisztrálva legyél a Google-n. 

Sárai Krisztina-Kroóné K.Szilvia: Ki a szabadba! 

Digitális kincskeresés, avagy térképezz az agyaddal és a mobiloddal!  

QR kód vadászat, elveszett térkép, rejtelmes szobor, izgalmak és kalandok, versengés és jókedv 

- nem kell más hozzá, csak egy okostelefon és egy esernyő (ez utóbbi csupán az esetleg 

odasettenkedő felhők elijesztése céljából). 

Horváthné Paraszthy Szilvia: IKT ötletek 

Blogok, Twitter használata a tanórán. Webquest: kiadott téma feldolgozása csoportmunkában, 

kutatás a világhálón, linkek csatolása. 

Kissné Szabó Éva: KAHOOT 

Az előadás célja a KAHOOT alkalmazás megismertetése a pedagógus kollégákkal. 

Elsajátításával képesek lesznek a tanórákat egy olyan online alkalmazás használatával 

színesíteni, amely a tananyagot játékos formában közvetíti a tanulók felé. 

Szabó Orsolya: Közösségi média az oktatásban - Pinterest 

A Pinterest egy személyre szabott  képmegosztó weboldal. Az előadás során néhány ötletet 

kaphatunk, hogy hogyan tudjuk felhasználni az oktatásban. Nem csak nőknek! Vigyázat, 

függőséget okoz! 

Bánfalvi Éva: Betekintés a NILD terápia gyakorlatába 

A műhelymunka során a rövid elméleti háttér ismertetése után kipróbálhatók azok az eszközök 

és módszerek, amelyeket a NILD terápiában alkalmazunk a fejlesztő munkában. A csoport 

közösen ötletelhet és tovább gondolhatja a módszerek alkalmazásait osztálytermi keretek között 

is. (NILD: National Institute for Learning Disabilities – mai nevén National Institute for Learning 

Development) 

dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó - Szabóné Jassó Ágnes - Tokaji Ildikó: 

Erasmus projektek menedzsmentje - Fórum 

Többéves projektmenedzsment és koordinátori tapasztalatainkat szívesen megosztjuk az 

érdeklődőkkel: előkészítés, pályázatírás, előnyök és problémák, aknák, menedzselés, 



 

kommunikáció, stb. Az a jó, ha minél több konkrét kérdéssel érkeztek vagy a regisztrációs űrlapra 

beírjátok a kérdéseiteket. 

dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó: Mire használhatók a tabletek a 

tanórákon? 

Az állami iskolák 5. osztályosai – ha nem is mind – az elmúlt tanévben tableteket kaptak, hogy 

ezen eszközökkel tanáraik érdekesebbé tegyék az órákat, motiváltabbá tegyék a gyerekeket. 

Ehhez szeretnék ötleteket mutatni, bemutatni a tableteken használható applikációkból néhányat. 

(Tableteket biztosítunk a képzéshez, de használható saját eszköz is.) 

Teachmeet 

Eszközök, módszerek, technikák, jó gyakorlatok 5 percben. Ebben a szekcióban vendégeink 

számára is szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy az általuk használt eszközt / játékot / 

tevékenységet bemutassák. Aki erre vállalkozik, kérjük, a jelentkezési lap utolsó kérdésére 

válaszoljon, hogy az esetleges duplikációt el tudjuk kerülni, illetve eszközigény témában 

előzetesen felvegyük a kapcsolatot. Köszönjük. 

 

 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 

 

 

 
Százhalombatta, 2018. október 24. 

 

 

       dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó 

        intézményvezető 


