
 

2017. július 3. (hétfő) 

10:00 Regisztráció a kollégium aulájában (Petőfi út 14.), szállás 

12:00 - 13:00 Ebéd a Berény 

14:00 Nyitó istentisztelet

házközség (Luther tér 3.)

 Köszöntő: Varga Márta 

15:00-18.00 Plenáris előadások

 dr. Setényi János vezető tanácsadó (Expanzió Humán Tanácsadó)

tanulni a diákokat?”

Az előadás arról szól, miképpen lehet úgy fenntartani a klasszikus európai művel

ségeszményt (tudományalapú tantárgyak, házi feladat, feleltetés, érdemjegy, m

moriter, jegyzetelés), hogy közben olyan tanulási (munka)

iskolai munkában, 

tuális világ valamint a gazdaság között. 

repelnek, melyek ezt a tanulástámogató hídverést és kommunikációt szemléltetik.

 Prievara Tibor nyelvtanár (Apáczai Csere János Gimnázium)

világ” c. előadás 

Az előadásban arra keressük a választ, hogy a megváltozott, ún. 21 századi 

gia elvárásainak hogyan tudunk tanárként megfelelni? Mely képességekkel kell re

delkeznünk, hogy továbbra is hitelesen tudjunk a munka jövőbeni világában is has

nos képességeket fejleszteni diákjainkban? Hol a tanár helye és mi az oktatás szer

pe a Google-galaxisban?

 Dr. Lubinszki Mária

tézet): „A nagybetűs Élet nyomában... gondolatok a kiégésről a pedagógus szakm

ban” c. előadás 

Az előadás célja bemutatni a kiégés jelenségének több 

gását, mely felhívja a figyelmet a kiégés kialakulását elősegítő, problémás élethel

zetekre, mint a túlhajszoltság és az életközépi krízis, melyek kellő „felkészültséggel" 

történő megélése lényegesen csökkenti a pedagógusok stres

jét.  Az előadásban bemutatjuk a prevenció és stressz kezelés legújabb felfogásait. A 

 

TERVEZETT PROGRAM 

a kollégium aulájában (Petőfi út 14.), szállás elfoglalása a kollégiumban

erény Étterem-Szállóban (Mezőberény Kossuth Lajos tér 11.)

Nyitó istentisztelet – Kondor Péter esperes, Mezőberény II. Kerületi 

(Luther tér 3.) 

Varga Márta osztályvezető asszony, NOO 

18.00 Plenáris előadások: 

vezető tanácsadó (Expanzió Humán Tanácsadó)

” c. előadás 

Az előadás arról szól, miképpen lehet úgy fenntartani a klasszikus európai művel

ségeszményt (tudományalapú tantárgyak, házi feladat, feleltetés, érdemjegy, m

moriter, jegyzetelés), hogy közben olyan tanulási (munka) formák jelennek meg az 

iskolai munkában, melyek hidat vernek az iskola, a család, a kortárs közösség, a vi

ág valamint a gazdaság között. Az előadásban konkrét jó gyakorlatok is sz

k, melyek ezt a tanulástámogató hídverést és kommunikációt szemléltetik.

nyelvtanár (Apáczai Csere János Gimnázium): „Változó isko

Az előadásban arra keressük a választ, hogy a megváltozott, ún. 21 századi 

gia elvárásainak hogyan tudunk tanárként megfelelni? Mely képességekkel kell re

delkeznünk, hogy továbbra is hitelesen tudjunk a munka jövőbeni világában is has

nos képességeket fejleszteni diákjainkban? Hol a tanár helye és mi az oktatás szer

galaxisban? 

Lubinszki Mária tanszékvezető egyetemi docens (Miskolci Egyetem Tanárképző I

A nagybetűs Élet nyomában... gondolatok a kiégésről a pedagógus szakm

Az előadás célja bemutatni a kiégés jelenségének több szempontú, árnyaltabb felf

gását, mely felhívja a figyelmet a kiégés kialakulását elősegítő, problémás élethel

zetekre, mint a túlhajszoltság és az életközépi krízis, melyek kellő „felkészültséggel" 

történő megélése lényegesen csökkenti a pedagógusok stres

jét.  Az előadásban bemutatjuk a prevenció és stressz kezelés legújabb felfogásait. A 
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elfoglalása a kollégiumban 

(Mezőberény Kossuth Lajos tér 11.) 

erületi Evangélikus Egy-

vezető tanácsadó (Expanzió Humán Tanácsadó): „Hogyan hagyjuk 

Az előadás arról szól, miképpen lehet úgy fenntartani a klasszikus európai művelt-

ségeszményt (tudományalapú tantárgyak, házi feladat, feleltetés, érdemjegy, me-

ormák jelennek meg az 

az iskola, a család, a kortárs közösség, a vir-

Az előadásban konkrét jó gyakorlatok is sze-

k, melyek ezt a tanulástámogató hídverést és kommunikációt szemléltetik. 

Változó iskola – változó 

Az előadásban arra keressük a választ, hogy a megváltozott, ún. 21 századi pedagó-

gia elvárásainak hogyan tudunk tanárként megfelelni? Mely képességekkel kell ren-

delkeznünk, hogy továbbra is hitelesen tudjunk a munka jövőbeni világában is hasz-

nos képességeket fejleszteni diákjainkban? Hol a tanár helye és mi az oktatás szere-

tanszékvezető egyetemi docens (Miskolci Egyetem Tanárképző In-

A nagybetűs Élet nyomában... gondolatok a kiégésről a pedagógus szakmá-

szempontú, árnyaltabb felfo-

gását, mely felhívja a figyelmet a kiégés kialakulását elősegítő, problémás élethely-

zetekre, mint a túlhajszoltság és az életközépi krízis, melyek kellő „felkészültséggel" 

történő megélése lényegesen csökkenti a pedagógusok stressz- és szorongás szint-

jét.  Az előadásban bemutatjuk a prevenció és stressz kezelés legújabb felfogásait. A 



 

kiégés megelőzése komoly önismereti munkát igényel a pedagógusoktól, és az élet 

legkülönbözőbb területein keletkező feszültségekkel való hatékony me

Koczor Tamás iskolalelkész (Deák Téri Evangélikus Gimnázium)
szálkája? c. előadás

Az iskolai funkcióhoz nem, vagy csak tejtetten tartozik hozzá a vallásosság, pláne 

annak eseményekben megfogalmazott gyakorlása. Az 

ban természetes, hogy vannak istentiszteletek, egyházi típusú programok. Mit t

gyen ezzel a pedagógus? Mit tegyen akkor, ha maga nem is igazán vallásos? Vagy a 

vallásosság az egész iskolát megváltoztathatja?

19:00 Vacsora a gimnázium sportcsarnokában

20:00 Műsor 

2017. július 4. (kedd) 

07:30 Reggeli a Kollégium udvarában lévő ebédlőben

08:30 Áhítat a Mezőberényi I. kerületi Evangélikus Templom

09:00 - 16.00 Fakultatív választható 

1. Bélmegyer: Intézményvezetői szekció

2. Békéscsaba: Munkácsy Mihály Múzeum, Munkácsy Emlékház, Jókai Színház

betekintés a kulisszák mögé

3. Békéscsaba-Gyula

Intézet kihelyeze

4. Dévaványa:Túzokrezervátum, Körös

5. Gyoma(endrőd)

6. Gyula: Almásy Kastély(Hétköznapok és ünnepek egy alföldi kastélyban c. állandó 

kiállítás, toronykilátó, időszaki kiállítás, gyulai vár)

7. Mezőberény: Patikamúzeum, 

8. Nagyszalonta (Románia)

okmány szükséges)

9. Szarvas: Szarvasi Arborétum, Mini Magyarország Makettpark,

sétahajózás a Kör

10. Vésztő: Vésztő-

18:00 Zenés est a Gimnázium

19:00 Köszöntések, díjak átadása

19:30 Vacsora, majd zene és 

 

kiégés megelőzése komoly önismereti munkát igényel a pedagógusoktól, és az élet 

legkülönbözőbb területein keletkező feszültségekkel való hatékony me

iskolalelkész (Deák Téri Evangélikus Gimnázium): 
c. előadás 

Az iskolai funkcióhoz nem, vagy csak tejtetten tartozik hozzá a vallásosság, pláne 

annak eseményekben megfogalmazott gyakorlása. Az evangélikus iskolákban azo

ban természetes, hogy vannak istentiszteletek, egyházi típusú programok. Mit t

gyen ezzel a pedagógus? Mit tegyen akkor, ha maga nem is igazán vallásos? Vagy a 

vallásosság az egész iskolát megváltoztathatja? 

zium sportcsarnokában 

ollégium udvarában lévő ebédlőben 

a Mezőberényi I. kerületi Evangélikus Templomban (Kossuth tér 6.)

választható programok: 

Intézményvezetői szekció (az önálló intézmények vezetői részére)

Munkácsy Mihály Múzeum, Munkácsy Emlékház, Jókai Színház

betekintés a kulisszák mögé 

Gyula: Látogatás Békéscsabán a tornászoknál, majd Gyulán a Pethő 

zet kihelyezett részlegén 

Túzokrezervátum, Körös-Maros Nemzeti Park 

Gyoma(endrőd): Kner Múzeum, Körös-Maros Nemzeti Park

Almásy Kastély(Hétköznapok és ünnepek egy alföldi kastélyban c. állandó 

kiállítás, toronykilátó, időszaki kiállítás, gyulai vár) 

Patikamúzeum, Família Tésztagyár, Madarász Farm(lovas tanya)

(Románia): Arany János Emlékmúzeumok (érvényes személyi 

okmány szükséges) 

Szarvasi Arborétum, Mini Magyarország Makettpark,

sétahajózás a Körösön 

-Mágor Történelmi Emlékhely, Mágor-pusztai tanösvény 

Gimnázium sportcsarnokában 

Köszöntések, díjak átadása 

zene és tánc 
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kiégés megelőzése komoly önismereti munkát igényel a pedagógusoktól, és az élet 

legkülönbözőbb területein keletkező feszültségekkel való hatékony megküzdést.  

: A vallásosság az iskola 

Az iskolai funkcióhoz nem, vagy csak tejtetten tartozik hozzá a vallásosság, pláne 

evangélikus iskolákban azon-

ban természetes, hogy vannak istentiszteletek, egyházi típusú programok. Mit te-

gyen ezzel a pedagógus? Mit tegyen akkor, ha maga nem is igazán vallásos? Vagy a 

(Kossuth tér 6.) 

(az önálló intézmények vezetői részére) 

Munkácsy Mihály Múzeum, Munkácsy Emlékház, Jókai Színház- 

Látogatás Békéscsabán a tornászoknál, majd Gyulán a Pethő 

Maros Nemzeti Park 

Almásy Kastély(Hétköznapok és ünnepek egy alföldi kastélyban c. állandó 

Família Tésztagyár, Madarász Farm(lovas tanya) 

ok (érvényes személyi 

Szarvasi Arborétum, Mini Magyarország Makettpark, Fakultatív program: 

pusztai tanösvény  



 

2017. július 5. (szerda) 

07:30 Reggelia kollégium udvarában lévő 

09.00 - 10.30 Előadások, workshopok a gimnázium tantermeiben

1. Digitális átállás „N

Babics Csaba tantárgygondozó

Észrevétlenül, a digitális jelekre jellemző fénysebességgel lépett át 

új korszakba, amelyet egyre többen „Zuckerberg galaxis”

lépést tartani oktatásunkban evvel a változással? Mi is jellemző erre a digitális 

világra, az ipar 4.0

gyakorlati) programot az előadó. Szeretné megmutatni, hogy ebben a világban 

mindenki jól fogja magát érezni, azok is, akik nem „okos” telefont használnak. 

Egyedül azok távolmaradását kérjük, akik nem digitálisan televízióznak (ugyanis így 

már senki se tud!).

2. „JÓT, JÓL” Jó gyakorlatok, innováció az evangélikus iskolák alsó tagozatán

Zámbóné Karner Anikó

A „JÓT, JÓL” alsó tagozatos program az evangélikus általános iskolák élő "Jó 

gyakorlatait", szakmai innovációit, eszköz és 

melyekkel a szakmai napokon illetve az iskolák beszámolókban találkozhatunk. 

Megismerkedünk a Jó gyakorlatok kialakulásával, az evangélikus egyházi 

koncepcióval. A házigazda kollégákat megkérjük, hogy intézményük egy gyakor

mutassák be. 

3. „Iskola – közösség 

Varga Kinga pedagógiai szakértő, EPSZTI

A kerekasztal-beszélgetés 

iskolai közösségi szolgálat szervez

szekció hallgatóságával. Beszámolnak a tanulságokról és hallhatunk jó 

gyakorlatokról. Fórum és nem előadás 

számítunk!  

4. Templom és iskola 

szekciót vezeti: Seben Glória

Milyen elképzelések, modellek vannak iskola és gyülekezet kapcsolatának 

építésére? Mi kell ahhoz, hogy javuljon ez a kapcsola

navigálhatunk a gyülekezeti lelkészek, presbiterek és intézményvezetők 

 

Reggelia kollégium udvarában lévő ebédlőben 

Előadások, workshopok a gimnázium tantermeiben 

„Nehezebb ez az oktatásban, mint a televíziónál?

tantárgygondozó 

Észrevétlenül, a digitális jelekre jellemző fénysebességgel lépett át 

új korszakba, amelyet egyre többen „Zuckerberg galaxis”-nak neveznek.Tudunk

lépést tartani oktatásunkban evvel a változással? Mi is jellemző erre a digitális 

világra, az ipar 4.0-ra? Ezekről, a kormányzati tervekről tart elméleti (és egy

gyakorlati) programot az előadó. Szeretné megmutatni, hogy ebben a világban 

mindenki jól fogja magát érezni, azok is, akik nem „okos” telefont használnak. 

Egyedül azok távolmaradását kérjük, akik nem digitálisan televízióznak (ugyanis így 

se tud!). 

Jó gyakorlatok, innováció az evangélikus iskolák alsó tagozatán

Zámbóné Karner Anikó tantárgygondozó 

A „JÓT, JÓL” alsó tagozatos program az evangélikus általános iskolák élő "Jó 

gyakorlatait", szakmai innovációit, eszköz és módszerfejlesztéseit mutatja be, 

melyekkel a szakmai napokon illetve az iskolák beszámolókban találkozhatunk. 

Megismerkedünk a Jó gyakorlatok kialakulásával, az evangélikus egyházi 

koncepcióval. A házigazda kollégákat megkérjük, hogy intézményük egy gyakor

közösség – szolgálat” – fórum az IKSZ tapasztalatairól

pedagógiai szakértő, EPSZTI 

beszélgetés egyházi és állami középiskolákbólérkező 

iskolai közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos tapasztalataikat osztják meg a 

szekció hallgatóságával. Beszámolnak a tanulságokról és hallhatunk jó 

gyakorlatokról. Fórum és nem előadás – tehát a közönség aktív részvételére 

Templom és iskola - az iskolalelkész dilemmái és lehetséges megoldások 

Seben Glória iskolalelkész, Mezőberény 

Milyen elképzelések, modellek vannak iskola és gyülekezet kapcsolatának 

építésére? Mi kell ahhoz, hogy javuljon ez a kapcsolat? Egyáltalán: mi a cél? Hogyan 

navigálhatunk a gyülekezeti lelkészek, presbiterek és intézményvezetők 
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ehezebb ez az oktatásban, mint a televíziónál?” c. előadás – 

Észrevétlenül, a digitális jelekre jellemző fénysebességgel lépett át világunk ebbe az 

nak neveznek.Tudunk-e 

lépést tartani oktatásunkban evvel a változással? Mi is jellemző erre a digitális 

ra? Ezekről, a kormányzati tervekről tart elméleti (és egy kicsit 

gyakorlati) programot az előadó. Szeretné megmutatni, hogy ebben a világban 

mindenki jól fogja magát érezni, azok is, akik nem „okos” telefont használnak. 

Egyedül azok távolmaradását kérjük, akik nem digitálisan televízióznak (ugyanis így 

Jó gyakorlatok, innováció az evangélikus iskolák alsó tagozatán – 

A „JÓT, JÓL” alsó tagozatos program az evangélikus általános iskolák élő "Jó 

módszerfejlesztéseit mutatja be, 

melyekkel a szakmai napokon illetve az iskolák beszámolókban találkozhatunk. 

Megismerkedünk a Jó gyakorlatok kialakulásával, az evangélikus egyházi 

koncepcióval. A házigazda kollégákat megkérjük, hogy intézményük egy gyakorlatát 

fórum az IKSZ tapasztalatairól – mediátor: Deák 

egyházi és állami középiskolákbólérkező résztvevői az 

ésével kapcsolatos tapasztalataikat osztják meg a 

szekció hallgatóságával. Beszámolnak a tanulságokról és hallhatunk jó 

tehát a közönség aktív részvételére 

az iskolalelkész dilemmái és lehetséges megoldások – a 

Milyen elképzelések, modellek vannak iskola és gyülekezet kapcsolatának 

t? Egyáltalán: mi a cél? Hogyan 

navigálhatunk a gyülekezeti lelkészek, presbiterek és intézményvezetők 



 

elvárásrendszerében úgy, hogy betöltsük a küldetésünket az iskola lelkészeiként? 

Ezen a szekcióműhelyen együtt keressük a válaszokat. Várok minden iskola

gyülekezeti lelkészt, intézményvezetőt vagy igazgatóhelyettest, egyházi iskolában 

tanító hitoktatót szeretettel.

5. ESÉLYHÁLÓ – dr.Tratnyek Magdolna

Hogy lehet szorosabbra fonni az együttműködés hálóját az iskola és a családok 

között? Kell-e családlátogatásra járnunk? Vannak

teszünk, hogyan közelítünk a hátrányos helyzetű és/vagy roma tanulók családjához?

Ezekre és hasonló kérdésekre keressük a választ az ERASMUS+ projekt keretében 

szlovákiai és erdélyi ma

tapasztalatainkat és várjuk a tapasztalatokat megosztani akaró, vagy a válaszokat 

kereső kollégáinkat.

6. BUNKÓSBOT…nélkül

A német diákok számára 

képzett kortárs közvetítők segítségével dolgozzák fel. Egy német nyelvi órát 

modellezve adunk ízelítőt erről a módszerről. A foglalkozást német nyelven tartjuk.

7. Mi történt Petőfi Sándorral Mezőberényben

irodalomtörténész

Az életmű és a becsület konfliktusai Németh László drámáiban. (Eklézsia 

megkövetés, Galilei, Petőfi Mezőberényben, Csapda)

8. Evangélikus minősítési szakértők 

megbeszélése – 

Első találkozó, kapcsolatfelvétel, műhelymunka, ismerkedés. Várjuk a minősítésben 

és tanfelügyeletben közreműködő kollégáinkat

9. VITÁZOL VELEM?

A vita és az érvel

vitázzunk, érveljünk hatékonyan különböző tantárgyi órákon?

10. JÁTÉK VAGY TANULÁS? JÁTÉK ÉS TANULÁS!

Wágnerné Bötsch Szilvia

Bemutatjuk a német 

osztályában. 

A korai nyelvtanulás kihívásai, lehetőségei,

• melyek interakcióra épülő, innovatív, gyermekközpontú módszereket 

igényelnek

 

elvárásrendszerében úgy, hogy betöltsük a küldetésünket az iskola lelkészeiként? 

Ezen a szekcióműhelyen együtt keressük a válaszokat. Várok minden iskola

gyülekezeti lelkészt, intézményvezetőt vagy igazgatóhelyettest, egyházi iskolában 

tanító hitoktatót szeretettel. 

dr.Tratnyek Magdolna pedagógiai szakértő 

Hogy lehet szorosabbra fonni az együttműködés hálóját az iskola és a családok 

e családlátogatásra járnunk? Vannak-e működő megoldások? Mit 

teszünk, hogyan közelítünk a hátrányos helyzetű és/vagy roma tanulók családjához?

Ezekre és hasonló kérdésekre keressük a választ az ERASMUS+ projekt keretében 

szlovákiai és erdélyi magyar iskolák bevonásával. Szeretnénk megosztani eddigi 

tapasztalatainkat és várjuk a tapasztalatokat megosztani akaró, vagy a válaszokat 

kereső kollégáinkat. 

BUNKÓSBOT…nélkül – Braun Péterné Kristóf Viktória és Kiss Tímea 

A német diákok számára mindennapi gyakorlat, hogy az iskolai konf

képzett kortárs közvetítők segítségével dolgozzák fel. Egy német nyelvi órát 

modellezve adunk ízelítőt erről a módszerről. A foglalkozást német nyelven tartjuk.

Mi történt Petőfi Sándorral Mezőberényben? c. előadás – Dr. Monostori Imre

irodalomtörténész 

és a becsület konfliktusai Németh László drámáiban. (Eklézsia 

megkövetés, Galilei, Petőfi Mezőberényben, Csapda) c. előadás

Evangélikus minősítési szakértők tanfelügyeleti és minősítési 

 koordinátor: dr. Halász Miklósné pedagógiai szakértő

Első találkozó, kapcsolatfelvétel, műhelymunka, ismerkedés. Várjuk a minősítésben 

és tanfelügyeletben közreműködő kollégáinkat. 

VITÁZOL VELEM? – Pocsai Judit tanár 

és az érvelés, mint a tananyag feldolgozás módja. Mitől jó egy vita? Hogyan 

vitázzunk, érveljünk hatékonyan különböző tantárgyi órákon?

JÁTÉK VAGY TANULÁS? JÁTÉK ÉS TANULÁS! – programfelelősök:

Wágnerné Bötsch Szilvia 

Bemutatjuk a német nemzetiségi nyelvoktatás tapasztalatait az általános iskola első 

A korai nyelvtanulás kihívásai, lehetőségei, 

melyek interakcióra épülő, innovatív, gyermekközpontú módszereket 

igényelnek, 
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elvárásrendszerében úgy, hogy betöltsük a küldetésünket az iskola lelkészeiként? 

Ezen a szekcióműhelyen együtt keressük a válaszokat. Várok minden iskolalelkészt, 

gyülekezeti lelkészt, intézményvezetőt vagy igazgatóhelyettest, egyházi iskolában 

Hogy lehet szorosabbra fonni az együttműködés hálóját az iskola és a családok 

e működő megoldások? Mit 

teszünk, hogyan közelítünk a hátrányos helyzetű és/vagy roma tanulók családjához? 

Ezekre és hasonló kérdésekre keressük a választ az ERASMUS+ projekt keretében 

gyar iskolák bevonásával. Szeretnénk megosztani eddigi 

tapasztalatainkat és várjuk a tapasztalatokat megosztani akaró, vagy a válaszokat 

Kiss Tímea tanárok 

mindennapi gyakorlat, hogy az iskolai konfliktusaikat 

képzett kortárs közvetítők segítségével dolgozzák fel. Egy német nyelvi órát 

modellezve adunk ízelítőt erről a módszerről. A foglalkozást német nyelven tartjuk. 

Dr. Monostori Imre 

és a becsület konfliktusai Németh László drámáiban. (Eklézsia – 

c. előadás 

tanfelügyeleti és minősítési tapasztalatainak 

pedagógiai szakértő 

Első találkozó, kapcsolatfelvétel, műhelymunka, ismerkedés. Várjuk a minősítésben 

módja. Mitől jó egy vita? Hogyan 

vitázzunk, érveljünk hatékonyan különböző tantárgyi órákon? 

rogramfelelősök: Kiss Katalin és 

nemzetiségi nyelvoktatás tapasztalatait az általános iskola első 

melyek interakcióra épülő, innovatív, gyermekközpontú módszereket 



 

• melyek célja a pozitív atti

tanulási stratégiák megalapozása,

• melyek segítségével szervesen kapcsolódhatunk hagyományainkhoz is.

Hogyan tud az idegennyelv

11. Meseterápia az óvodában

vagy sorsod útját járod? c. előadás 

12. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS HUMOR.

Különböző módszertani eszközök az angol humor projekt 

interakció és drámapedagógiai ötlettár (runningdictation, gondolati sor kiegészítése 

kreatívan, vetélkedő, szerepjáték anagrammákkal, easy

színdarabbá). 

13. Tehetsz TE is a Te

tanárok 

A 90 perces interaktív Wor

tapasztalatot cserélni a tehetséggondozás területén. A tehetséggondozás 

mostanában igen felkapott téma, 

tisztában vagyunk, de képesek vagyunk

Ezért azoknak a jelentkezését várjuk, akik szívesen megosztanák tapasztalataikat, 

ötleteiket, jó gyakorlataikat egy kötetlen délelőtt keretein belül.

14. Infokommunikációs eszközök 

tanár 

Infokommunikációs technológia az osztályteremben és/vagy egy számítástechnika 

teremben. Megismerkedhetünk a „gyári” és a „házi készítésű” eszközökkel. 

Láthatjuk és kipróbálhatjuk a miskolci evangélikus

Szeretettel várom a kollégákat a bemutatóra.

11.30 Záró istentisztelet, úrvacsora

tér 6.) 

13.00 Ebéd a Berény Étterem

 

melyek célja a pozitív attitűdök kialakítása, az önbiza

tanulási stratégiák megalapozása, 

melyek segítségével szervesen kapcsolódhatunk hagyományainkhoz is.

Hogyan tud az idegennyelv-óra alsó tagozaton ennyi feladatnak megfelelni?

Meseterápia az óvodában – Hol jársz itt, hol a madár sem jár, sorsod elől mész, 

vagy sorsod útját járod? c. előadás – Bolláné Hajdú Ildikó mesepedagógus

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS HUMOR. – Dr. Kovács Gáborné és Sas Katalin 

Különböző módszertani eszközök az angol humor projekt 

interakció és drámapedagógiai ötlettár (runningdictation, gondolati sor kiegészítése 

kreatívan, vetélkedő, szerepjáték anagrammákkal, easy

Tehetségért. – Kocsorné Kovács Bernadett és 

A 90 perces interaktív Workshop alkalmával szeretnénk közösen gondolkozni, 

tapasztalatot cserélni a tehetséggondozás területén. A tehetséggondozás 

mostanában igen felkapott téma, sokan sokféleképpen közelítik meg. Az elmélettel 

ban vagyunk, de képesek vagyunk-e ezeket a gyakorlatban megvalósítani? 

Ezért azoknak a jelentkezését várjuk, akik szívesen megosztanák tapasztalataikat, 

ötleteiket, jó gyakorlataikat egy kötetlen délelőtt keretein belül.

Infokommunikációs eszközök történelem órákon – műhelymunka

Infokommunikációs technológia az osztályteremben és/vagy egy számítástechnika 

teremben. Megismerkedhetünk a „gyári” és a „házi készítésű” eszközökkel. 

Láthatjuk és kipróbálhatjuk a miskolci evangélikus iskolában készült saját anyagokat. 

Szeretettel várom a kollégákat a bemutatóra. 

Záró istentisztelet, úrvacsora – Mezőberényi I. kerületi Evangélikus Templom (Kossuth 

Étterem-Szállóban (Mezőberény Kossuth Lajos tér 11.), h
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tűdök kialakítása, az önbizalom, énkép fejlesztése, 

melyek segítségével szervesen kapcsolódhatunk hagyományainkhoz is. 

ennyi feladatnak megfelelni? 

Hol jársz itt, hol a madár sem jár, sorsod elől mész, 

mesepedagógus 

Sas Katalin tanárok 

Különböző módszertani eszközök az angol humor projekt feldolgozása során, 

interakció és drámapedagógiai ötlettár (runningdictation, gondolati sor kiegészítése 

kreatívan, vetélkedő, szerepjáték anagrammákkal, easy-reading feldolgozása 

és Kovács Hajnalka 

shop alkalmával szeretnénk közösen gondolkozni, 

tapasztalatot cserélni a tehetséggondozás területén. A tehetséggondozás 

sokan sokféleképpen közelítik meg. Az elmélettel 

e ezeket a gyakorlatban megvalósítani? 

Ezért azoknak a jelentkezését várjuk, akik szívesen megosztanák tapasztalataikat, 

ötleteiket, jó gyakorlataikat egy kötetlen délelőtt keretein belül. 

műhelymunka – Pelikán István 

Infokommunikációs technológia az osztályteremben és/vagy egy számítástechnika 

teremben. Megismerkedhetünk a „gyári” és a „házi készítésű” eszközökkel. 

iskolában készült saját anyagokat. 

Mezőberényi I. kerületi Evangélikus Templom (Kossuth 

Szállóban (Mezőberény Kossuth Lajos tér 11.), hazautazás. 


