
9.online 

továbbképzés

Motiváció

 Az elmúlt évek járványhelyzete és annak következményei erősen befolyásolják a tanulók lelkiállapotát.

A hullámok jönnek-mennek, és a motiválatlanság érzése egyre inkább elhatalmasodik rajtuk.

Pedig mennyire nagyszerű dolog birtokolni a motiváció képességét.

Engedjük, hogy ez egy megfoghatatlan, elérhetetlen bűvös fogalom maradjon számukra, vagy megtesszük az 

első lépéseket, hogy megtalálják a pozitív irányt.

ELŐADÓ: Kiss Edó Converzum Nyelviskola,szakmai vezető, mentor, tréner, mediátor

Az előadást minden tantárgy számára ajánljuk

2022.01.18 2022.01.17

10.online 

továbbképzés

3D tanulási tér - krízisekre felkészülve

Elóadó: Dr. Gyarmathy Éva - klinikai és neveléslélektan szakpszichológus-tudományos főmunkatárs (MTA) TTK Kognitív Idegtudományi 

és

Pszichológiai Kutatóintézete

A COVID-19 járvány okozta karantén helyzetek megváltoztatták az iskolai tanulást. A digitális térbe szorult oktatás a régi minősítő-

számonkérő szemléletben nem működik, ezért egy a tanulói aktivitáson alapuló megismerő-fejlesztő szemléletre érdemes váltani, amely 

többféle tanulási térben is hatékony. A 3D tanulási tér a valóságos és virtuális térben is három-dimenziós: mozgásra épülő kognitív fejlesztés 

(1), megfelelő tanulási tér (2) és tanulásszervezés (3) szükséges.

2022.01.25 2022.01.24

11.online 

továbbképzés
Infokommunikációs eszközök a gyakorlatban és az e-Twinning -Tóthné Farkas Andrea - Cserepkasuli 2022.02.08 2022.02.07

12. online 

továbbképzés
Projektpedagógia a gyakorlatban - Rádai Péter 2022.02.16 2022.02.15

13.online 

továbbképzés

21. századi tanulási környezet

Elóadó: Dr. Gyarmathy Éva-  klinikai és neveléslélektan szakpszichológus-tudományos főmunkatárs (MTA) TTK Kognitív Idegtudományi 

és Pszichológiai Kutatóintézete

A 21. század nem a digitális technikáról szól, hanem a változásról. A gyorsan változó és megnövekedett információs térben a gyerekek nem 

csupán a néhány évtizeddel korábbi gyerekektől különböznek, hanem főképpen egymástól. Lehetetlen egyféle módon sikeressé tenni őket. A 

diverzitás természetes, és a gyerekekkel foglalkozó szakemberek számára is természetessé kell váljon a sokféleség. Ez pedig alapjaiban 

változtatja meg a tanulást és tanítást.

2022.02.22 2022.02.21

2022.03.21-03.25

14.online 

továbbképzés
Projektpedagógia a szakképzésben és az eTwinning Tóth Éva-angol nyelvtanár, eTwinning nagykövet 2022.03.29 2022.05.16

15.online 

továbbképzés
Érzelmi Intelligencia -Tölgyesi Zsuzsa- Converzum 2022.04.26 2022.04.25

Az előadások 16 .00 órakor kezdődnek

Baptista Pedagógiai Intézet  továbbképzési lehetőségek 2021-2022 második félév

Baptista Pedagógiai Napok


