
 

VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE 
21000 NOVI SAD (ÚJVIDÉK), ĆIRPANOVA U. 54. 

Tel/Fax: +381 (0) 21 548 259; +381 (0) 21 479 0640 
e-mail: nsvmpe@gmail.com 

www.vmpe.org.rs, www.facebook.com/nsvmpe 
 

 

 
 

„Tapasztald, hogy továbbadhasd!” 

(24 órás képzés) 

2015. július 18-22. Apáczai Diákotthon, Újvidék, Bogdana Šuputa utca 16. 

Főszervező: Bertalan Zsuzsanna 

 

Szakmai és módszertani továbbképzés a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok 

Országos Szövetsége (KOKOSZ) együttműködésével történik. A képzés elsősorban óvónők, 

osztálytanítók és biológia szakos tanárok illetve környezeti neveléssel is foglalkozó 

pedagógusok részére ajánlott. 

 

PROGRAM 

 

2016. július 18.  

hétfő 

09.00 – 09.45. 
 

A program ünnepélyes megnyitója Megnyitja:  
Nagy Margit  
Mécs Csaba 

Idő Témakör Tevékenység 

9.45 – 10.30 
 

Változások lehetőségek a határon túli 
kapcsolatok alakulásában 

Előadás: Mécs Csaba 

10.30– 10.45 Szünet 

10.45 – 11.30 A program iránti előzetes elvárások és 
attitűdök felmérése. Bemutatkozás, 
ismerkedés, elvárások tisztázása, keretek 
és szabályok, csoportszerződés. 

Tréninget tartja: 
Simonyi István 
Surányiné Palkó Eleonóra 
Bemutatkozás: szociometria, 
névtanulás, etc. 

11.30 – 12.15 Saját élményű gyakorlatok, 
személypercepció. A gyakorlatok célja: 
érzékenyítés, csoportépítés. 

Munka tanulmányi nagy 
csoportokban.  
Gyakorlatok, szerepjátékok. 

12.15 – 14.45 Ebéd 

14.45 – 15.30 Kapcsolat magammal és a 
környezetemmel. A gyakorlatok célja a 
hiteles kifejezések serkentése. 

Munka tanulmányi 
kiscsoportokban.  
Gyakorlatok, szerepjátékok. 

15.30 – 16.15 Társas kapcsolatok fejlesztése, érzelmek 
percepciója, azonosítása, fókuszálása, 
megfogalmazása és kifejezése. 

Munka tanulmányi 
kiscsoportokban. 
Gyakorlatok, szerepjátékok. 

16.15 – 16.30 Szünet 
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16.30 – 17.15 Egyéni, vagy kiscsoportos keretek között 
a Burnout megelőzését szolgáló 
önfejlesztő tréning. 

Munka tanulmányi 
kiscsoportokban, vagy 
egyénileg.  

17.15 – 18.00 A munkanap zárása 
A nagycsoportos és kiscsoportos 
dinamika feltárása, megosztása, illetve 
összehangolása. 

Munka nagycsoportban. 
A résztvevők strukturált 
keretben bemutatják és 
megosztják egymással a nap 
hangsúlyos tapasztalatait. 

2016. július 19. 
kedd 

09.00 – 09.45 
 

A munkanap indítása 
Érzelmek percepciója, együttműködést 
igénylő feladatok megoldása szerepjáték 
során. (Csoport-feladat.) 

Munka nagycsoportban.  

09.45 – 10.30 Pedagógus hivatás szakmai 
konfliktushelyzetei. 
Jellemző pedagógus szerepek, partneri 
elvárások, ebből eredő konfliktus 
helyzetek. Az elvárások realitás-
kontrollja. 

Munka nagycsoportban. 
. 
 

10.30 – 11.15 Szünet 
 

11.15 – 12.00 Konfliktuskezelés, megoldási technikák 
gyakorlása 

Munka tanulmányi 
kiscsoportokban.  

12.00 – 13.30 Ebéd  

13.30 – 14.15 A pedagógus, mint közvetítő. A 
közvetítő szerep ismérvei. 
A mediáció alapjai, és alkalmazásának 
lehetséges formái a pedagógus pályán. 

Munka tanulmányi 
kiscsoportokban.  

14.15 – 15.00 
 

A problémához kapcsolódó kérdések 
megfogalmazása, több szempontú 
reflexiók és azok elemzése. 
 

Munka tanulmányi 
kiscsoportokban. 
Gyakorlatok, szerepjátékok. 
 

15.00 – 15.30 Szünet  

15.30 – 16.15 Pedagógiai szakmai esetek bemutatása, a 
problémához kapcsolódó kérdések 
megfogalmazása, több szempontú 
reflexiók és elemzés, mediáció valós 
helyzetekben való alkalmazásának 
gyakorlása 

Munka tanulmányi 
kiscsoportokban. 
 

16.15 – 17.00 Pedagógiai szakmai esetek bemutatása, a 
problémához kapcsolódó kérdések 
megfogalmazása, több szempontú 
reflexiók és elemzés, mediáció valós 
helyzetekben való alkalmazásának 
gyakorlása 

Munka tanulmányi 
kiscsoportokban. 
 

17.00 – 17.15 Szünet  
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17.15 – 18.00 A munkanap zárása 
A nagycsoportos és kiscsoportos 
dinamika feltárása, megosztása, illetve 
összehangolása. 

Munka nagycsoportban. 
 

2016. július 22. 

szerda 

Kirándulás 

2016. július 21. 

csütörtök 
Előadók: Lendvai Mária, Molnárné Kiss Anikó, Molnár Zoltán, Surányiné Palkó Eleonóra 
 

Idő Témakör Tevékenység 

09.00 – 09.45 
 

Népi kultúra kapcsolata a természettel – 
hagyományápolás a városi és a vidéki 
intézményekben 

Előadás  
 
 

09.45 – 10.15  
 

Néphagyomány ápolás lehetősége saját 
intézményben 

Interaktív csoportmunka 

10.15-10.30 Szünet  

10.30 – 12.00 
 

Természetes anyagok feldolgozása Kézműves tevékenység 

12.00 - 13.30 Ebéd 

13.30 – 14.15 
 

Gyógynövények a népi gyógyászatban  Előadás 

14.15 – 15.00 
 

Gyógynövények az óvodában, iskolában Gyakorlati fajismeret 

15.00 – 15.15 Szünet 

15.15 – 16.45 
 

Népi játék és néptánc foglalkozások az 
óvodában 
Praktikák – természetes anyagok 
felhasználása a háztartásban, 
kozmetikában, óvodában, iskolában 

Közös játék és tánc  
 
Interaktív csoportmunka 
(A két tevékenység külön 
helyszínen valósul meg.) 

2016. július 21. 

péntek 

09.00 – 09.45 
 

Növénykertek növényvédelem az 
óvodában, iskolában 

Előadás 

09.45 – 10.30 
 

Óvodakert – iskolakert tervezés Interaktív csoportmunka 

10.30 – 10.45 Szünet  

10.45 – 12.15 
 

Természetes anyagok feldolgozása  Kézműves tevékenység 

12.15 - 12.35 Mécs Csaba KOKOSZ elnöke: A program zárása  

12.35 - 14.00 Ebéd 
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A továbbképzések helyszíne az újvidéki Apáczai Diákotthon fiúkollégiuma. 

Címe: 21000 Novi Sad, Bogdana Šuputa u. 16, Tel: +381(0)21 479 0640, +381(0)69 155 7837,  

email cím: nsvmpe@gmail.com 

 

 

Amennyiben vendégeink korábban (pl. előző nap) érkeznek, a diákotthonban szállást és ellátást tudunk 

biztosítani. 

 

Kérjük vendégeinket, érkezésükről idejében tájékoztassák a szervezőket. 

 

Vasárnap 16 órától a fenti telefonon ügyelet lesz, 17 órától fogadjuk a résztvevőket és az előadókat. 

 

Telefonszámok: 

Iroda: +381(0)21 479 0640, 

Bertalan Zsuzsanna, főszervező: +381(0)63 891 9995, 

 

A továbbképzésekről bővebb információk, valamint jelentkezési lap a 

www.vmpe.org.rs/tovabbkepzes/anya2016.html honlapról tölthetők le. 

mailto:nsvmpe@gmail.com
http://www.vmpe.org.rs/tovabbkepzes/anya2016.html

