A 2018/2019-es tanév I. félévére tervezett bemutató órák és tanfolyamok
alsós tanítók részére.
Nyílt óráink kizárólag pedagógus kollégák továbbképzését szolgálják.
A tanfolyamainkon való részvétel ingyenes, melynek elvégzéséről 5 kredit
pontos tanúsítványt állítunk ki. Bemutató óráink és nyílt óráink előzetes
bejelentkezés után látogathatók. Nyílt óráinkat/foglalkozásokat a
megjelölt időpontokban tartjuk.
A tanfolyamokra, bemutató órákra, nyílt órákra regisztrálni, illetve
jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet:
fazekas.also@gmail.com
Szakmai programjainkat egyszerre 25 fő látogathatja. Amennyiben hely
hiányában nem tudjuk fogadni, úgy e-mailben értesítjük. Ha nem kap
tőlünk ez irányú levelet, a helye biztosítva van.
Továbbképzéseink, tanfolyamaink, az ezekhez kapcsolódó bemutató
foglalkozásaink tervezete a tanévre.

2018. október 17. szerda
Idő

Osztály/terem

Tantárgy

Tanító

4.b/ 21-es terem

Matematika

Erdősiné Gondos
Judit

8 óra

1.a / 15-ös terem

Magyar nyelv és
irodalom

Kálmán Kata

9 óra

3.b

Magyar nyelv és
irodalom/ olvasás

Horváth-Szabóné
T. Andrea

8 óra

20-as terem

2018. október 18. csütörtök
Idő

8 óra

Osztály/terem
2.b /19-es terem

8 óra

2.a/14-es terem

9 óra

1.b / 13-as

Magyar nyelv és
irodalom/ Írás

Tanító
Kotormánné
Erdei Erika

Magyar nyelv és
irodalom/ olvasás

Jencsikné Végh
Adrienn

Magyar nyelv és
irodalom

Csájiné Knézics
Anikó

Matematika

Temesvári
Miklós

Osztály/terem

Tantárgy

Tanító

1.a / 15-ös

Magyar nyelv és

Kálmán Kata

terem

irodalom

terem
9 óra

Tantárgy

4-a / 16-os
terem

2018. november 21. szerda
Idő

8 óra
9 óra

3.b /
20-as terem

10 óra

4.b / 21-es
terem

Matematika
Magyar nyelv és
irodalom

HorváthSzabóné T.
Andrea
Erdősiné Gondos
Judit

2018. november 22. csütörtök
Idő

8 óra

Osztály/terem
2.b/ 19-es terem

Tantárgy

Tanító

Magyar nyelv és
irodalom/ Olvasás
Matematika

Kotormánné
Erdei Erika

8 óra

2.a/ 14-es
terem

Jencsikné Végh
Adrienn

9 óra

3.a /18-as terem Magyar nyelv és
Benkő Zsuzsa
irodalom/ Olvasás

9 óra

4.a /16-os terem Matematika

Temesvári
Miklós

Módszertani tanfolyam az alsó tagozaton tanító kollégák részére. A
képzés során a bemutató órák és az azt követő előadások és konzultációk
lehetőséget adnak az adott téma alapos megismerésére, a területet érintő
szakmai ismeretek, módszertani tudástár bővítésére, a tapasztalatok
megosztására. A tanfolyam elvégzését egyaránt ajánljuk pályakezdő és a
több éve pályán lévő kollégáknak. A tanfolyamainkon való részvétel
ingyenes, melynek elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.
2018. október 18.
Kooperatív technikák alkalmazása anyanyelv órákon
Előadó: Benkő Zsuzsa
8 -13 óra
bemutató óra, előadás, konzultáció

2018. november 22.
A mese szerepe az anyanyelvi nevelésben – oktatásban, az érzelmi
intelligencia fejlesztése
Előadó: Csájiné Knézics Anikó
8 -13 óra
bemutató óra/órák, előadás, konzultáció

