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Kedves Kolléga!
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a „XXI. századi közoktatás (fejlesztés,
koordináció) II. szakasz (TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001)” kiemelt projekt keretében
gyakorlatorientált referenciaintézményi műhelymunkát szervez.
A szakmai műhelymunkákból álló rendezvénysorozat a „minősített referenciaintézmény” címet
elnyert intézmények közreműködésével valósul meg. A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében
kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes óvodákra,
iskolákra, kollégiumokra. A műhelymunka-sorozatban elméleti felvetések és gyakorlati megoldási
lehetőségek egyaránt megjelennek. Az intézményi jó gyakorlatok és módszerek változatos kínálati
rendszerének megismerése segítséget nyújt ahhoz, hogy a résztvevő intézmények megfelelően
felkészülhessenek az új tartalmak átadására, fogadására, beépítésére.
A műhelymunka címe:

„Az értől az óceánig”

Időpontja:

2014. 11. 13. 15:00-18:00

Helyszíne:

Kondor Béla Művelődési Központ
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8.

Tisztelettel hívjuk és várjuk műhelymunkánkra
 a tankerületi vezetőket, a fenntartók képviselőit,
 az intézményvezetőket, pedagógusokat, nevelő-oktató munkát segítő szakembereit,
 a szakértőket, szaktanácsadókat,
 a helyi közművelődési intézmények, sport és civil szervezetek érdeklődő munkatársait
 szülőket

A műhelymunkára ezúton tisztelettel meghívjuk Önt, és egyben kérjük, hogy részvételi
szándékát 2014. november 12-ig az ide kattintva elérhető regisztrációs felületen szíveskedjen
jelezni.
A műhelymunkán való részvétel ingyenes, de feltétele az előzetes regisztráció, mely a korlátozott
számú férőhelyek miatt mielőbb ajánlott.
Amennyiben a műhelymunkával kapcsolatban további kérdés merül fel, az alábbi telefonszámon
érdeklődhetnek: Schőnerné Lindwurm Eszter, telefonszám: 06-20/459-4998
Üdvözlettel:
A szervezők
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A műhelymunka tervezett programja

Az értől az óceánig
Referenciaintézményi műhelymunka
(Budapest, 2014. november 13.)
15.00-15.30
15.30-15.45
15.45-16.15
16.15-16.45

16.45-17.15

17.15-18.00

REGISZTRÁCIÓ
Tervezett program
Megnyitó, az Ady iskola tanulóinak műsora
Az Ady Iskola, mint referencia intézmény bemutatása
Előadó: Schőnerné Lindwurm Eszter, igazgatóhelyettes
A befogadó iskola, mint referenciaterület - Ákombákom
emberke (jó gyakorlat) – Felsőoktatási gyakorlóhelyi
funkció a tanítóképzésben
Előadó: Falusiné Várkonyi-Klein Gabriella, tanító
A kompetencia alapú oktatás, mint referenciaterület – A
digitális és természettudományos kompetencia együttes
fejlesztése az SNI-s tanulóknál (jó gyakorlat) Felsőoktatási gyakorlóhelyi funkció a tanárképzésben
Előadó: Kabály Adrienne, kémia-matematika szakos tanár,
szaktanácsadó
Uzsonna, kötetlen beszélgetés
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a műhelymunkára!
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