Belső továbbképzés
Az elmúlt években iskolánk több sikeres ERASMUS pályázatot nyert és bonyolított le. A
pályázatokat elkészítette és a projektet koordinálta Krizsánné Ferenczi Ildikó, iskolánk
angoltanítója. Az ő munkájának köszönhetően két sikeres KA1 konstrukciójú pályázatunk is
megvalósult, amelynek keretében több mint 15 tanár a tantestületből külföldi képzésen
vehetett részt. A különböző európai országokban megfordult kollégák angol vagy német
nyelvű kurzusokon, nyelvi, szakmai, módszertani, informatikai képzéseken vettek részt.
Külföldön szerzett tudásukat egy szakmai-módszertani belső képzésen osztották meg a
tantestület többi tagjával. A kétszer másfél órás foglalkozások keretében mindenki kapott
egy szeletet a délutánból, amit kedvére való feladatok és jó gyakorlatok átadásáraátvételére fordíthatott.

A 15-20 perces mini–workshopok széles kínálatát nyújtották a

módszertani ötleteknek: a kelta focitól a drámajátékokon át az IKT eszközök órai
felhasználásáig. Jól esett diákszerepben próbálgatni a feladatokat, önfeledten játszani. Sokat
tanultunk a saját kollégáinktól, és közben még jól is éreztük magunkat. A fényképek is erről
tanúskodnak.
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SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖK

MIT
HOZZANAK A
RÉSZTVEVŐK?
esetleg saját
telefon

CÍM/TARTALOM

IDŐTARTAM

Karádi
Ildikó

IKT eszközök /
Kahoot
alkalmazása

15 min

Botzheim
Barbara

Játékos tanulás
(állomásozás)

Richolmné
O. Timi

Játékos feladatok
(konkrét
feladatokkal), ún.
Stationenlernen

Ősi Edina

Drámapedagógiai
játékok:
Felrázó, felfrissítő
gyakorlatok,
kreativitást igénylő
feladatok.
A tanulás újszerű
megközelítése.

75 perc

Magnó, 2
különböző kislabda,
tér :)

A kreativitásukat
:)

3. terem

IK eszközök a
tanórán

30 perc

projektor, vászon,
laptop, PC

Jegyzeteléshez
füzet, íróeszköz

Kisinfó
terem

30 perc

Kisinfó terem, A/3
és A/4-es lapok,
post paper létszám
szerint

2 db különböző
színű ceruza, toll,
jegyzetfüzet

KisInfó terem,
esetleg tablet a
jelentkezők
számának
megfelelően.
Projektor + laptop

Létező gmail cím
a megfelelő
jelszóval.
Esetleg saját
okostelefon,
tablet.

25-30
perc

Infóterem,
projektor + laptop

Esetleg saját
okostelefon,
tablet.

25-30
perc

német tudás nem
szükséges,magyarul
csináljuk

30 perc

ceruza, papír

NÉV

tablet projector,
vászon

EGYÉB
10. terem

30 perc
--30 perc
---

Ludvig
Elvira
Vereckeiné
Gy. Kati

Sax Edina

Francsics
Nóra

Krizsán Pál

A kreativitás és
pozitív
pszichológia alk. a
tanórán és azon
kívül

30 perc

Digitális tanulás tanítás

Szaló Judit

NeyManhertz
Orsi

IKT-eszközök:
kahoot
(kvízkészítés),
tagul (szófelhő)
memória-fejlesztő
játék, asszociáció,
bizalomjáték

német
nyelvtudásukat,
játékos kedvüket
---

ajándékot a

Infóterem

Óvári Zsolt

trénernek
Ismerd meg a
társadat.
Az angol idiómák
világa.
Anglia ma.

Bárdosné
S. Edit

Krizsánné
F Ildikó

Ne mondd ki a
szót, csak mesélj
róla!
Kommunikáció,
figyelem,
koncentráció,
közösségfejlesztés.

25 perc

erős mágnes 20 db.
,ragasztó stift, 4
színű matt karton
(barna, zöld,
narancs sárga, kék)
CD lejátszó

Vidámság,
jókedv:)

laptop,
projector,állvány

Nyitottság:)

2-es
terem

15 p

eTwinning magyarul is lehet!
35 perc

Kőrösi
Zsolt

Kelta foci “szóval
és tettel”

laptop,
projector,állvány
labdák, bóják,
mezek

tesi felszerelés,
min. cipő
jókedv, mosoly

PILISVÖRÖSVÁRI TEMPLOM TÉRI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

tesi
terem

