
 

  

EFOP-3.10.1-17-2017-00001  

Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés  

és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos  

országaival 

MEGHÍVÓ 
PEDAGÓGUSKÉPZÉSRE 

 

Tisztelettel meghívjuk az Oktatási Hivatal EFOP-3.10.1-17-2017-00001 „Tematikus együttműködés 

erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” 

projektje keretében az Aktív tanulás reflektív gyakorlati megoldásokkal című, 30 órás pedagógus-

továbbképzésre. 

 

IDŐPONT:  2021. január 29., 30., február 5., 6. 

HELYSZÍN: online (a Moodle és a Microsoft Teams felületén keresztül) 

KÉPZŐ:  Réti Mónika 

 
PROGRAM (a megadott időpontok közép-európai idő szerint értendők): 

2021. január 29., péntek 

 Korai iskolaelhagyás: közös problémák, közös fogalmak. A fogalmi készlet kontextusba 

helyezése. A fogalmak alkalmazása: esettanulmányok elemzése, a pedagógus beavatkozási 

lehetőségeinek és korlátainak megvitatása, az egyéni felelősség és az együttműködés 

jelentőségének a felismerése 

 

14.30–16.00 KÉPZÉS 

16.00–16.15 Kávészünet 

16.15–17.45 KÉPZÉS 

17.45–18.00 Kávészünet 

18.00–18.45 KÉPZÉS 

 

2021. január 30., szombat 

 Befogadó nevelés, képessé tétel és ágencia. Történetpiramis készítése, digitális 

történetmesélés, TTM-ábra kitöltése 

10.00–11.30 KÉPZÉS 

11.30–11.45 Kávészünet 

11.45–13.15 KÉPZÉS 

13.15–14.30 Ebédszünet 

14.30–16.00 KÉPZÉS 

16.00–16.15 Kávészünet 

16.15–17.00 KÉPZÉS 
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2021. február 5., péntek 

 Az aktív tanulás elméleti alapjai és módszerei. Az inklúziós index alkalmazása, a tanulási 

ciklus tervezése, fejlesztő értékelés 

14.30–16.00 KÉPZÉS 

16.00–16.15 Kávészünet 

16.15–17.45 KÉPZÉS 

17.45–18.00 Kávészünet 

18.00–18.45 KÉPZÉS 

 

2021. február 6., szombat 

 Reflektív gyakorlat. A reflektív pedagógiai gyakorlat célja, jelentősége és eszközei, reflektív 

eszközök kipróbálása és tervezése, akciókutatás 

10.00–11.30 KÉPZÉS 

11.30–11.45 Kávészünet 

11.45–13.15 KÉPZÉS 

13.15–14.30 Ebédszünet 

14.30–16.00 KÉPZÉS 

16.00–16.15 Kávészünet 

16.15–17.00 KÉPZÉS 

 

 

A képzés sikeres elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány megszerzésének feltétele a 

képzés 90%-án való részvétel, a tanulási egységek feladatainak elvégzése és portfólió készítése.  

 

A továbbképzés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2021. január 26-án, kedden 12.00 óráig az 

alábbi linken lehet: 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/aktiv_tanulas_reflektiv_gyak_megoldasok

kal_kulhoni 

 

További tájékoztatásért keresse Kozmáné Bata Zsuzsannát a +36-30-461-59-10-es telefonszámon vagy a 

kozmane.bata.zsuzsanna@oh.gov.hu e-mail-címen. 

 

Budapest, 2021. 01. 19. 

 

 Kiss Dávid  

 szakmai vezető 
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