Református Pedagógiai Intézet
OM 102246
Budapest-Debrecen-Miskolc-Nagykőrös

A képzés meghatározó tartalmi és formai elemei

Képzés címe

A szövegértés NEM magyaros belügy!!!
(A kommunikációs kompetenciákkal kapcsolatos
fejlesztési területek)

Oktató(k) neve

Sápi Anikó

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban

A szövegértés nem magyaros belügy. Fejlesztési
lehetőségekre adok példákat természettudományos és
történelem tantárgyak esetében. Segítek az adaptálásban
saját tantárgyra.
Főbb lépések:
1. Képzetek kommunikálása
2. Szövegértés
3. Szövegalkotás
4. Történet kitalálása
…és még sok minden más...

Időtartam

5 óra (igény szerint bővíthető, szűkíthető)





Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás (igény szerint)
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

előadás: nem megkötött
tréning: max. 20 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

pedagógusok

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

laptop, projektor
(tréning esetén csoportmunkára alkalmas tér)

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)

Képzés indítása (0,5 óra)
1. Képzetek kommunikálása (1 óra)
a) Fogalomhoz képzet (1. szint)
b) Fogalomhoz rajz (2. szint)
c) Fogalomhoz folyamat (3. szint)
2. Szövegértés (1 óra)
a) Ráismerés (1. szint)
b) Média szövegértése (2. szint)
c) Fogalomhoz folyamat (3. szint)
3. Szövegalkotás (1 óra)
a) Írásbeli (rövid)
b) Írásbeli (hosszabb)
c) Bemutatás szóban
d) Narráció
e) Kérdezés
4. Történet kitalálása (1 óra)
a) Szókészlet alapján - 1. szint
b) Jelek alapján
c) Ábra alapján
d) Térkép alapján
e) Kép alapján ...és még sok minden más...
Képzés zárása (0,5 óra)

Református Pedagógiai Intézet
OM 102246
Budapest-Debrecen-Miskolc-Nagykőrös

A képzés meghatározó tartalmi és formai elemei

Képzés címe

Differenciálás heterogén csoportban

Oktató(k) neve

Sápi Anikó

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban

Amiről közösen gondolkodunk:
 Időszerű problémáink
 A MIT tanítsak? mellett a HOGYAN tanítsam?
 Az iskola unalmas hely…
 Három fontos érzelem
 Négy fontos izgalom
 Győztesek és vesztesek…
 A szemléletváltás tartalma
 Kooperatív tanulás, kompetenciák, differenciálás
 Akár már holnaptól alkalmazható módszerek,
módszerek és módszerek…

Időtartam

5 óra (igény szerint bővíthető, szűkíthető)





Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás (igény szerint)
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

előadás: nem megkötött
tréning: max. 20 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

pedagógusok

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény…)

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)

laptop, projektor
(tréning esetén csoportmunkára alkalmas tér)
Időszerű problémáink (0,5 óra)
 A MIT tanítsak? mellett a HOGYAN tanítsam?
 Az iskola unalmas hely…
 Három fontos érzelem
 Négy fontos izgalom a tanórán
(1 óra)
 A szemléletváltás valódi tartalma
 Kooperatív tanulás, kompetenciák, differenciálás (1 óra)
Akár már holnaptól alkalmazható módszerek, módszerek és
módszerek… (2 óra)
Képzés zárása (0,5 óra)
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A képzés meghatározó tartalmi és formai elemei

Képzés címe

Egyéni fejlesztési terv készítése

Oktató(k) neve

Farkas Lászlóné



Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban







Kognitív képességek áttekintése
A 6-10 éves gyermek beszédtevékenységének
jellemzői
Agyféltekék szerepének áttekintése
Tanulási zavar jellemzőinek áttekintése
Tanulási zavart mutató gyermek
esettanulmányának áttekintése
A pedagógusok által is használható vizsgálati
lapok bemutatása, azok értékelése
Egyéni fejlesztési terv készítése

5 óra (5x45 perc)

Időtartam






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

4-20 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

tanítók, napközis nevelők

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

az adott csoport létszámának megfelelő tanterem;
laptop, projektor, interaktív tábla, hangfal
Elméleti előadás (1 óra)
- Kognitív képességek (észlelés, figyelem,
emlékezet, a gondolkodás és a nyelv)
- A 6-10 éves gyermekek beszédtevékenységének
és –érzékelésének jellemzői
- Az agyféltekék
- A tanulási zavar

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)

Interaktív előadás és tréning (3 óra)
- Egy tanulási zavart mutató gyermek
esettanulmányának áttekintése
- Vizsgálati lapok bemutatása
- Tanulási zavart mutató gyermekkel elkészített
konkrét vizsgálati anyag elemzése egyéni vagy
csoportmunkában a résztvevők által:
1. emberalakrajz vizsgálata, értékelése
2. verbális emlékezet vizsgálata,
értékelése
3. reláció-szókincs vizsgálata,
értékelése
4. következtetés vizsgálata, értékelése
5. figyelem vizsgálata, értékelése
6. olvasási vizsgálat és értékelése
7. írás vizsgálata és értékelése
8. nyelvi, helyesírási vizsgálat és
értékelése
9. szövegértési vizsgálat és értékelése,
10. családrajz értékelése
11. elvarázsolt családrajz értékelése
- 3 hónapos ciklusra elkészített egyéni fejlesztési
terv bemutatása
- A résztvevők által vizsgált anyag alapján egyéni
fejlesztési terv készítése egyéni vagy
csoportmunkában
Megbeszélés, tapasztalatcsere (1 óra)
- Az elkészült egyéni fejlesztési tervek bemutatása
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Képzés címe

Értékelés

Oktató(k) neve

Sápi Anikó

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban






Ellenőrzés, értékelés, mérés és társaik
Jogszabályi alapok
Az értékelés funkciói, típusai, szintjei, folyamata
Alternatív értékelési módok a gyakorlatban

5 óra (igény szerint bővíthető, szűkíthető)

Időtartam






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás (igény szerint)
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

előadás: nem megkötött
tréning: max. 20 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

pedagógusok

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

laptop, projektor
(tréning esetén csoportmunkára alkalmas tér)

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)





Képzés indítása (0,5 óra)
Ellenőrzés, értékelés, mérés és társaik (0,5 óra)
Jogszabályi alapok (0,5 óra)

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu





Az értékelés funkciói, típusai, szintjei, folyamata
(1 óra)
Alternatív értékelési módok a gyakorlatban,
hangsúlyosan a formatív értékelés (2 óra)
Képzés zárása (0,5 óra)
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A képzés meghatározó tartalmi és formai elemei

Képzés címe

IKT-eszközök a tanórán

Oktató(k) neve

Sápi Anikó

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban

A konzultáció főbb témái:
• A Z/Alfa és az Y generáció
• A digitális jelen már itt van…
• Mire jó, mik a hátrányai?
• Mire használhatjuk az IKT-eszközöket?
• Az együttműködés új formái
• A tananyag „megzenésítése”
• Prezi, Mentimeter, PPT, YouTube, Facebook,
Edmodo, Realika, ttko, Kahoot, Redmenta,
Google alkalmazások, Socrative, Padlet, Linoit,
• QR kód, rejtvényszerkesztők, szófelhő készítés,
egyéb alkalmazások…

Időtartam

5 óra (igény szerint bővíthető, szűkíthető)





Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás (igény szerint)
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

előadás: nem megkötött
tréning: max. 20 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

pedagógusok

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

laptop, projektor
(tréning esetén laptopok)

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)

A konzultáció főbb témái:
• A Z/Alfa és az Y generáció
• A digitális jelen már itt van…
• Mire jó, mik a hátrányai?
• Mire használhatjuk az IKT-eszközöket?
• Az együttműködés új formái
• A tananyag „megzenésítése”
• Prezi, Mentimeter, PPT, YouTube, Facebook,
Edmodo, Realika, ttko, Kahoot, Redmenta,
Google alkalmazások, Socrative, Padlet, Linoit,
• QR kód, rejtvényszerkesztők, szófelhő készítés,
egyéb alkalmazások….
Időbeosztás rugalmas, a tantestület felkészültségétől
érdeklődésétől és az iskola technikai felszereltségétől
függően.
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A képzés meghatározó tartalmi és formai elemei
Képzés címe

IKT eszközök használata online és a tanórai
felkészülésben, kártyák a tanításban

Oktató(k) neve

Nagy Lajos


Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban




Online és letölthető feladatkészítők, feladatok
készítése a gyakorlatban
Tanulócsoportok kezelése a felületen
REFTANTÁR tartalma és lehetőségei

5 óra (5x45 perc)

Időtartam






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

6-15 fő a terem befogadóképességétől és a
rendelkezésre álló gépek számától függően

Kiknek ajánljuk,
célcsoport(végzettség/beosztás)

gyakorló pedagógusok és vezetők, iskolafoktól
függetlenül

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

Számítógép terem, minden résztvevő számára internet
eléréssel rendelkező számítógép. Laptop, projektor,
hangszóra, internet elérés az előadónak is.

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu





A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)







Elvárások a mai tanárokkal szemben, és a
megfelelés egyik módja – bevezető előadás (20’)
Elérhető online feladatbankok, és azok
beillesztése a tanításba – bemutató és gyakorlat
(30’)
Letölthető programmal, vagy online készíthető
kártyakészletek (Tarsia dominó, Triminó,
Dobble) – bemutató és gyakorlat (45’)
Online feladatkészítők, azok alkalmazása egyéni
és csoportos közegben, értékelési lehetőségek –
előadás (45’)
Online feladatok készítése és tanulócsoportra
történő alkalmazása (LearningApps) – gyakorlat
(45’)
A Református Tananyagtár tartalma és
alkalmazásának lehetőségei – előadás és
bemutató (40’)
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Képzés címe

Játékok a tanulás szolgálatában

Oktató(k) neve

Répásiné Vadon Katalin
Gulyás Ágnes
Farkas Lászlóné



Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban





A játék szerepe a tanulásban
Matematikai játékok fejlesztő hatásai,
használatuk a tanítási órák szakaszaiban;
számítógépes programokkal készíthető játékos
feladatok; bemelegítő, ráhangoló számolós
játékok
A magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz
kapcsolódó játékok
A környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódó
játékok
A táblajátékok szerepe a tanításban

5 óra (5x45 perc)

Időtartam






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

10-15 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

tanító, napközis nevelők, fejlesztő pedagógusok

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

projektor vagy interaktív tábla, laptop, legalább két
főnek egy darab
Elmélet (0,5 óra)
o A játék szerepe a tanulásban

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)

Interaktív előadás
o matematikai játékok (1,5 óra)
o magyar nyelv és irodalom, környezetismeret
játékai (1,5 óra)
o táblajátékok (1,5 óra)
 A matematikai játékok fejlesztő hatásai, célja,
használatuk a tanítási órákon.
 Bingo és dominó készítése számítógépes
program használatával, a program alkalmazása a
gyakorlatban.
 A matematika órákon használható számolást,
koncentrációt,
figyelmet,
memóriát,
alkalmazkodást,
megértést,
önfegyelmet,
szociális érzékenységet fejlesztő játékok
megismerése, megtanulása, kipróbálása.
 A magyar nyelv és irodalomhoz, valamint a
környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódó játékok
és azok fejlesztő hatásai:
1. Tarsia programmal készíthető szókincsfejlesztő játékok
2. Bingo a magyar nyelv és irodalom,
valamint a környezetismereti órákon
3. Képregény készítő játékok
4. Egyéb, az emlékezetet, figyelmet,
szövegértést, nyelvtani ismereteket,
fogalmak megértését segítő játékok
 Táblajátékok a tanulás szolgálatában
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A képzés meghatározó tartalmi és formai elemei
Képzés címe

Képességfejlesztés tanórán

Oktató(k) neve

Kálmándi Zoltánné

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban

A képességfejlesztés tanórai keretek közé beilleszthető
játékos feladatait, és ezek beillesztésének lehetőségeit
mutatom be interaktív módon az előadásomban. A
tevékenységek, feladatok jellege: nyelvi, figyelmi,
emlékezetfejlesztő, gondolkodást fejlesztő és egyszerű
táblajátékok.

Időtartam

3 óra (3x45 perc)





Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

10-15 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

magyar nyelv és irodalmat, matematikát tanító alsó
tagozatos tanítók számára ajánlott

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

laptop, projektor, a terem berendezése alkalmas legyen
páros és 4 fős csoportmunkára

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)





Anyanyelv (1 óra)
Matematika (1 óra)
Pihenésre, kikapcsolódásra szolgáló
képességfejlesztő játékok, feladatok (1 óra)

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu
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Képzés címe

Képességfejlesztés tanórán kívül

Oktató(k) neve

Kálmándi Zoltánné

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban

Az előadásomban az iskolai tanórán kívüli, napköziben,
de akár szakköri keretek között megvalósítható,
képességfejlesztő játékokat szeretném bemutatni és a
résztvevőkkel kipróbálni.

Időtartam

3 óra (3x45 perc)





Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

10-15 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

Általános iskolai tanítók, napközis nevelők számára
ajánlott

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

laptop, projektor, a terem berendezése alkalmas legyen
páros és 4 fős csoportmunkára

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)





Papíron ceruzával játszható játékok (1 óra)
Stratégiai táblajátékok (1 óra)
Dobókockával játszható játékok (1 óra)

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu
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Képzés címe

Konfliktusok az iskolában

Oktató(k) neve

Sápi Anikó

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban





A konfliktus fogalma, pedagógiai funkciói, típusai
Konfliktusok a pedagógiai gyakorlatban
A problémamegoldás, konfliktuskezelési
stratégiák

5 óra (igény szerint bővíthető, szűkíthető)

Időtartam






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás (igény szerint)
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

előadás: nem megkötött
tréning: max. 20 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

pedagógusok

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

laptop, projektor
(tréning esetén csoportmunkára alkalmas tér)

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)







A konfliktus fogalma (20 perc)
A konfliktusok pedagógiai funkciói (20 perc)
A konfliktusok típusai (20 perc)
Konfliktusok a pedagógiai gyakorlatban (60 perc)
A konfliktusok fázisai (30 perc)

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu







A problémamegoldás, konfliktuskezelés
folyamata (30 perc)
Konfliktuskezelési stratégiák (20 perc)
A konfliktuskezelés 7 alapelve (20 perc)
Alternatív és hagyományos konfliktuskezelési
folyamatok (50 perc)
A profi konfliktuskezelők tulajdonságai (30 perc)
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Képzés címe

Kooperatív módszertanra épülő együttműködés

Oktató(k) neve

Moharos Ágnes





Képzés elemei (főbb
tematikai egységek)
címszavakban

Csoport, csoportalkotási módok.
Kooperatív tanulás alapelvei.
Kooperatív szerepek.
Mesteri módszerek.

2-3 óra (tematikai egységek rugalmas kezelése)

Időtartam






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő) 12-20 fő
Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

Javasolt munkakörök: Óvodapedagógus, tanító, tanár.
iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak;
bármely pedagógus szakképzettség.

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

Négy fős csoportalkotáshoz, létszámnak megfelelő padok,
székek. (összetolható).
Eszközigény: laptop, projektor (vetítővászon)/interaktív tábla,
whiteboard tábla/hagyományos tábla, írószerek.

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)

1. modul (30 perc)
A csoport (sajátélmény szerzése a csoportszervezésről és fejlesztésről).
 Kooperatív tanulás hatásai, előnyei
 Homogén, heterogén csoportok, összetétel,
csoportidentitás
 Irányított csoportalkotási módok
 Véletlenszerű csoportalkotási módok

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu

2. modul (30 perc)
A pedagógusok szemléletének alakítása. A kooperatív tanulás
alapelvei, mint a hatékony együttnevelés pedagógiai
eszközeinek szemléleti háttere. Kompetencia értelmezése és
kapcsolódása a kooperatív tanuláshoz
 Kooperatív alapelvek
3. modul (30 perc)
Kooperatív szerepek, mint a személyes és társas kompetenciák
fejlesztői
 Kooperatív szerepekhez rendelt feladatok
 Csoportmunka csoportszerepek alkalmazásával
4. modul (60 perc)
Mesteri módszerek, mint a komplex fejlesztés pedagógiai
eszközei. A gondolkodás és a kommunikáció- fejlesztés
módszerei, társas kapcsolatok fejlesztése, csoport elismerés és
értékelés
 Mesteri módszerek a gyakorlatban: ablak, szóforgó,
szakértői mozaik, füllentős, diák-kvartett,
villámkártya, kettős kör, háromlépcsős interjú…
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Képzés címe

Kooperatív tanulás, tanulói megismerés

Oktató(k) neve

Nagy Lajos

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban





Tanulási stratégiák és stílusok
Konkrét kooperatív módszerek és feladatok
A blended learning lehetőségei ma az iskolában

5 óra (5x45 perc)

Időtartam






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

6-12 fő

Kiknek ajánljuk,
célcsoport(végzettség/beosztás)

gyakorló tanároknak, vezetőknek iskolafoktól függetlenül

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

laptop, projektor, sokszorosított feladatlapok (létszám
szerint változó), hangszóró, internet kapcsolat, üres lap,
filctoll, mozgatható asztalok, átlagos méretű tanterem


A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)




Tanulási stílusok és stratégiák (Learning styles and
strategies) – miért érdemes megismerni magunkat
és tanítványainkat ebből a szempontból – előadás
(45 perc)
Saját tanulási stílusunk meghatározása – gyakorlat
(30 perc)
Az egyéni tanulási stratégiákat támogató kooperatív
feladatok – bemutató előadás példafeladatokkal
(45 perc)

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu






Nem szokványos kooperatív feladatok és azok
értékelése a gyakorlatban – gyakorlat (45 perc)
A kombinált tanulás – a nyelvtanulás, mint életmód
(Blended learning) – előadás (30 perc)
A mai tantermek ajtajának kiterjesztésére alkalmas
eszközök a tanár kezében – előadás (30 perc)
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Képzés címe

Kooperativitás, differenciálás alsó tagozatban

Oktató(k) neve

Farkas Lászlóné

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban





Kooperatív technikák
Borítékos feladatok a magyar tanításban
Differenciált feladatok, feladatlapok készítése

5 óra (5x45 perc)

Időtartam






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

4-20 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

tanítók, napközis nevelők

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

az adott csoport létszámának megfelelő tanterem;
laptop, projektor, interaktív tábla, hangfal,
amennyiben rendelkezésre áll az iskolában: 4-5 tablet

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)

Elméleti előadás (1 óra)
 A kompetenciák és a kooperatív technikák
kapcsolata
 A differenciálás jelentősége, formái
 Borítékos feladatok fogalma, jelentősége

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu

Interaktív előadás és tréning (3 óra)
Egy történet feldolgozása segítségével interaktív
fogalmazás óra:
 A résztvevőkkel közösen feldolgozunk egy
történetet, melynek egyes részleteihez
kapcsolódva szövegalkotási, fogalmazási
feladatokat végzünk el.
 A feldolgozás során alkalom nyílik kooperatív
munkaformákra, differenciált feladatok
bemutatására, borítékos feladatok
megismerésére, képregény készítésére.
 A feladatok jellegéből adódóan megismerkedünk
online interaktív feladatkészítő programokkal
(learningapps.org, kahoot.com, jigsawplanet –
puzzle készítő, ingyenes online
képregénykészítő); valamint megismerkedünk a
tarsia és a bingo programokkal. (A tarsia
programmal bármely tantárgyhoz készíthetünk
különböző nyomtatható feladatokat, illetve a
bingo programmal bingo játék készíthető.)
Megbeszélés (1 óra)
 Az előző 3 órában hallottak, látottak,
tapasztaltak megbeszélése.
 Az előzőekben kipróbáltakon kívül újabb ötletek
ajánlása a témakörben:
1. a tanítási órákon alkalmazható egyéb
kooperatív technikák témakörökbe sorolva
(csoportalakító játékok, a ráhangolódás, a
jelentésteremtés, a reflektálás szakaszában
alkalmazható kooperatív munkaformák; saját
kooperatív játékgyűjtemény közrebocsátása)
2. differenciált feladatok készítésének egyéb
lehetőségei
3. borítékos feladatok készítésének egyéb
lehetőségei
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Képzés címe

Lapbook az alsó tagozatos oktatásban

Oktató(k) neve

Farkas Lászlóné


Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban




A lapbook alkalmazásának lehetőségei alsó
tagozatban
Differenciált feladatok, feladatlapok készítése,
helye a lapbookban
Borítékos feladatok készítése, helye a
lapbookban

5 óra (5x45 perc)

Időtartam






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

4-20 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

tanítók, napközis nevelők

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

az adott csoport létszámának megfelelő tanterem;
laptop, projektor, interaktív tábla, hangfal,
amennyiben rendelkezésre áll az iskolában: 4-5 tablet

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)

Elméleti előadás (2 óra)
 tanulási stílusok és hozzájuk illő feladattípusok
 a lapbook fogalma
 a lapbook készítésének ajánlott menete;
sablonok ajánlása
 témaajánlások lapbook készítéséhez
 a lapbook készítéséhez jól használható online
szerkesztő programok (Canva, Ribbet, The
Crafty Crow; Krokotak, Spoonfulstb.)
 játékok, kézműves ötletek a lapbookban
 a differenciálás jelentősége, formái, helye a
lapbook készítése során
 borítékos feladatok fogalma, jelentősége, helye a
lapbook készítése során
Interaktív előadás és tréning (2 óra)
 egy-egy lapbook elkészítése a résztvevők aktív
bevonásával:
a) a résztvevők csoportmunkában elkészítenek
egy lapbookot az általuk választott
tantárgyból, s annak általuk választott
témaköréből
Megbeszélés (1 óra)
 az elkészült lapbookok bemutatása a csoportok
által
 tapasztalatok megbeszélése
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Képzés címe

Lego robotok az oktatásban

Oktató(k) neve

Szabó Ildikó

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban







Robotok a tanórán- lehetőségek összefoglalása
A robotépítés – gyakorlati foglalkozás
Ismerkedés a programozási felülettel –
gyakorlati foglalkozás
Hogyan mozog a robot? – gyakorlati foglalkozás
Szenzorok használata – gyakorlati foglalkozás

5 óra (5x45 perc)

Időtartam






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

3-6 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

Olyan alsós, felsős vagy gimnáziumban tanító
kollégáknak, akik szeretnének megismerkedni a
robotprogramozás alapjaival, esetleg szeretnének a
közeljövőben szakkört indítani a diákoknak.

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

Mindenki számára szükséges egy számítógép, vagy
laptop. Robotokra is szüksége van mindenkinek, de azt
tudjuk mi vinni.

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu




A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)





Robotok a tanórán – lehetőségek összefoglalása
(30 perc)
A robotépítés – gyakorlati foglalkozás (45 perc)
Ismerkedés a programozási felülettel –
gyakorlati foglalkozás (45 perc)
Hogyan mozog a robot? – gyakorlati foglalkozás
(45 perc)
Szenzorok használata – gyakorlati foglalkozás
(45 perc)
Összefoglalás (15 perc)
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Képzés címe

Lehetőségek gamifikációra (játékosításra) az
oktatásban

Oktató neve

Szakács Erzsébet

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban









a gamifikációról általában
az értékelés gamifikációja
lehetséges keretrendszerek
webfelület a pontszámok rögzítéséhez
a kutatás eredményei
dilemmák a gamifikációval kapcsolatban
word café a gamifikációról

3 óra (3x45 perc)

Időtartam






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

6-30 fő, de akármekkora létszámhoz tudok igazodni

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

Általános és középiskolai tanárok

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

számítógép, kivetítő
asztalok és székek csoportos munkához

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu

1. óra
 A gamifikáció fogalma, lehetőségek
játékosításra
 Játékosítás az értékelésben
 Lehetséges keretrendszerek

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)

2. óra
 Webfelület a pontszámok rögzítéséhez és a
rangsorhoz
 Kutatási tapasztalatok a kémia tanításában a 8.
és a 10. évfolyamon
 Dilemmák a gamifikációval kapcsolatban
3. óra
 A téma kooperatív körüljárása Word café
módszerrel
 Gamifikációs lehetőségek az oktatási
gyakorlatomban
 A keretrendszerem lehetőségei
 Problémák és megoldási lehetőségeik a
játékosítás során
 Összegzés
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Képzés címe

Mit tehetek mint pedagógus a korai iskolaelhagyás
megakadályozásáért?

Oktató(k) neve

Sápi Anikó

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban





Jogszabályi alapok
Lehetséges okok
Lehetséges válaszok

5 óra (igény szerint bővíthető, szűkíthető)

Időtartam






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás (igény szerint)
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

előadás: nem megkötött
tréning: max. 20 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

pedagógusok

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

laptop, projektor
(tréning esetén csoportmunkára alkalmas tér)

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)






Képzés bevezetése (0,5 óra)
Jogszabályi alapok (0,5 óra)
Lehetséges okok és magyarázatok (1 óra)
Lehetséges pedagógus válaszok
o motiváció (0,5 óra)

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu



o differenciálás (1 óra)
o értékelés (1 óra)
o IKT (0,5 óra)
Képzés zárása

Református Pedagógiai Intézet
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A képzés meghatározó tartalmi és formai elemei

Képzés címe

Meixner-módszerű olvasás- és írástanulás

Oktató(k) neve

Farkas Lászlóné



Képzés elemei (főbb
tematikai egységek)
címszavakban






Betűtanítás és a hozzá kapcsolódó játékos
lehetőségek
Betűdifferenciálás és a hozzá kapcsolódó játékos
lehetőségek
Összeolvasás; szavak és mondatok olvasása,
szövegolvasás
A borítékos feladatrendszer bemutatása
A differenciálás lehetőségei a módszerben
IKT alkalmazásának lehetőségei a módszerben

5 óra (5x45 perc)

Időtartam






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő) 4-20 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

tanítók, napközis nevelők

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

az adott csoport létszámának megfelelő tanterem;
laptop, projektor, interaktív tábla, hangfal,
amennyiben rendelkezésre áll az iskolában: 4-5 tablet

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu

A Mexiner-módszerű betűtanítás (30 perc)




A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)

játéklehetőségek a névkártyákkal
a névkártyák egyéb felhasználási lehetőségei
a játékok kipróbálása a résztvevők által

A Meixner-módszerű betűtanítás lényeges mozzanatai:
 Betűtévesztések okai, azok kiküszöbölése (10 perc)
 A Meixner-módszerű betűtanítás alapelvei (5 perc)
 Magánhangzótanítás - játékos lehetőségek
résztvevők általi kipróbálása (15 perc)
 Mássalhangzótanítás – játékos lehetőségek
résztvevők általi kipróbálása (45 perc)
 Betűdifferenciálás és gyakorlási lehetőségei –
játékos lehetőségek kipróbálása a résztvevők által
(15 perc)
 Összeolvasás: szótagok, szavak, mondatok, szöveg
olvasása – nehézségek és azok megoldási
lehetősége (15 perc)
 Borítékos feladatrendszer – a borítékok kipróbálása
a résztvevők által (45 perc)
 Interaktív feladatok készítésének lehetőségei a
Meixner-módszerben (45 perc)

Református Pedagógiai Intézet
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A képzés meghatározó tartalmi és formai elemei

Képzés címe

Okostelefonon futó applikációk a matematika
tanításához 5-8. évfolyam számára

Oktató(k) neve

Bánné Mészáros Anikó

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban

A matematika órákon és az otthoni gyakorlás során
alkalmazható telefonos applikációkkal (okostelefonra
telepíthető ingyenes programokkal) ismerkedünk meg.
A tananyag szinte minden témakörét érintjük: algebrai
ismeretek, egyenletek, függvények, geometria,
halmazelméleti ismeretek.
(Sok applikáció egyszerűbb feladatai használhatók 3-4.
évfolyamon is.)

Időtartam

5 óra (5x45 perc)






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)
gyakorlati oktatás

Ajánlott létszám (min-max fő)

4 -8 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

Matematika szakos tanároknak, tanítóknak

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

Projektor, kivetítési lehetőség. A résztvevők
rendelkezzenek okostelefonnal és legyen WIFI a
teremben.

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)

Az alábbi témaköröket tanító, gyakoroltató telefonos
applikációkkal (okostelefonra telepíthető ingyenes
programokkal) ismerkedünk meg:
 Algebrai alapismertek: összeg-szorzat átalakítása
(20 perc)
 Algebrai kifejezések megoldása (25 perc)
 Egyenletek megoldása algebrai és grafikus úton,
(45 perc)
 Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös
osztó, legkisebb közös többszörös
meghatározása (45 perc)
 Függvények ábrázolása, elemzése (25 perc)
 Geometriai alakzatok és azok tulajdonságai (45
perc)
 Halmazelméleti ismeretek (20 perc)
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A képzés meghatározó tartalmi és formai elemei
Képzés címe

Az intézményi önértékelési felület kezelése

Oktató(k) neve

Bánné Mészáros Anikó

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban

Az intézményi önértékelési felület kezelésének
bemutatása, segítése

Időtartam

3 óra (3x45 perc)





Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

1-3fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

BECS tagoknak, intézményvezetőknek

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

Projektor, kivetítési lehetőség vagy telefonos kapcsolat

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)











Belépés az oktatas.hu oldalra
Mesterjelszó validáció
Jogosultságok az oldalon
Dokumentumfeltöltő modul
Ügy indítása
Önértékelési folyamatok megtervezése, indítása
Kérdőívezés
Látogatás, értékelés
Önfejlesztési terv

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu
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A képzés meghatározó tartalmi és formai elemei
Képzés címe

Ötletek a kémia tanításához

Oktató neve

Szakács Erzsébet

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban






kísérletek egyszerű eszközökkel
webes felületek, feladatszerkesztők
játékok
módszertani változatosság

3 óra (3x45 perc)

Időtartam






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás + workshop
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

1-20 fő, de akármekkora létszámhoz tudok
alkalmazkodni

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

Kémia szakos tanárok

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

számítógép, kivetítő
vízszintes felületű asztalok/iskolapadok a kísérletekhez

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)

1. óra előadás
 Hagyományos játékok új köntösben
 Játékosítás lehetősége az értékelésben

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu

2. óra interaktív előadás
 Webes feladatszerkesztők az eredeti céltól
eltérően felhasználva
 IKT és mobileszközök alkalmazása a kémia
órákon
3. óra workshop
 Demonstrációs kísérletek hétköznapi
eszközökkel
 Tanulókísérletek egyszerű eszközökkel
laboratórium és laboráns nélkül is (kevés
előkészítő munka és mosogatás, csekély
vegyszerigény)
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A képzés meghatározó tartalmi és formai elemei
Képzés címe

Robotok a fizikaórán

Oktató(k) neve

Szabó Ildikó

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban







Lehetőségek
Sebességmérés
Gyorsulásmérés
Színfelismerés
Forgómozgás robottal

5 óra (5x45 perc)

Időtartam






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

3-6 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

Olyan fizikatanároknak, akik szeretnék bevinni fizika
órai mérésekhez a robotokat.

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

Mindenki számára egy laptop, illetve egy robot, ha
nincs az iskolában, azt tudjuk vinni.

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)








Lehetőségek összefoglalás (30 perc)
Sebességmérés (45 perc)
Gyorsulásmérés (45 perc)
Színfelismerés (45 perc)
Forgómozgás robottal (45 perc)
Összefoglalás (15 perc)

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu
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A képzés meghatározó tartalmi és formai elemei
Képzés címe

Tanárbazár - módszertanok

Oktató(k) neve

Sápi Anikó

Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban

Tanári mindenes: módszertani ötletek, óravázlatok,
alternatívák, tippek, trükkök gyakorló tanároktól
tanároknak a mindennapokhoz.

Időtartam

5 óra (igény szerint bővíthető, szűkíthető)





Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás (igény szerint)
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

előadás: nem megkötött
tréning: max. 20 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

pedagógusok

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

laptop, projektor
(tréning esetén csoportmunkára alkalmas tér)

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)

Az online felület több mint 100 bejegyzést tartalmaz. A
tantestület igényeinek, profiljának, érdeklődésének
megfelelően válogatok az előadás során:
http://tanarbazar.blogger.hu/

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu

