Innovváció az
a általános isskolában

Leehetsé
éges?
A 21.százaad iskoláival, pedagógu
usaival szem
mbeni
„... az oktatás nem fejleszthhető, ha nem
m választunk
elvárások listája egyree hosszabb: az iskola leegyen
kivéételes embereket arra, hogy tanítssanak, nem
tám
mogatjuk őke
et folyamatossan és nem biztosítunk
innovatív, fejlessze, engedje fejlő
ődni a gye rekek
leh
etőséget
hiva
atásuk fejleszztésére. Erre költeni nem
kreativitásáát, alakítson
n ki már kisgyermekko
k
orban
kiad
dás, hanem befektetés
b
... ” Ken Robinsson: How to
vállalkozói készségekeet, a ped
dagógus leegyen
esc
cape
educatio
ley, TED Talkss, 2013. Link:
n's
death
vall
innovatív, éépítsen kreatív osztályte
ermet, ahol öröm
http
p://bit.ly/2BnK5pF
dolgozni éss tanulni, tan
nítson projekteken kereesztül,
bevonva szü
ülőket, helyi vállalkozóka
at, ...
Mindezzt hogyan?!?? Milyen lehetőségeket kkínálnak ehh
hez a korszerű IKT eszköözök? Hogyan
n segíthet azz
E rasmus+ pro
ogram?
2016‐ban in
ndult szlovén
n‐osztrák és magyar egyyüttműködéssben az Euró
ópai Unió tám
mogatásávall az „InnoTea
ach ‐
LÉGY INNOVATÍV! Kreativitás, innovváció és vállaalkozói készsségek fejleszttése általánoos iskolai ped
dagógusokna
ak”
nek célja az,
a hogy ggyakorlat‐oriientált tová
ábbképzési programma
al támogasssa a
című projeekt, amelyn
pedagóguso
okat abban, hogy a kihívvásoknak meeg tudjanak felelni. A ré
észtvevő maagyar iskolákk: a Turai Heevesy
György Általános Iskola és a Kerrepesi Széchhenyi Általáános Iskola. A rendezvéényen a ké
ét magyar isskola
pedagógusaai mondják el
e saját és isskolájuk válaaszát a feltettt kérdésekre, és meséliik el az Erasmus+ pályázzattal
és az
tapasztalataaikat. Bevezeetésként az ELTE
E
PPK Int erkulturális Pszichológiai és Pedagóggiai Intézet docensének,
d
Olasz Számíítástudomán
nyi Társaság képviselőjénnek előadásából szeretné
énk megtudnni a pedagógia és informaatikai
szakma véleményét az
a innovatívv oktatás foogalmának értelmezésé
éről, a világgszerte zajló
ó törekvéseekről,
fejlesztésekkről.

A rend
dezvény pro
ogramja
iTStudy Hun
ngary Oktató
ó és Kutatókö
özpont, Gödööllő, Testvérrvárosok útja
a 28., 2018. m
március 7. 10
0:00 – 15:30
9:30 – 10: 000
Regiszztráció
10:00 – 10:115
Az Inn
noTeach Erassmus+ proje kt bemutatá
ása
Hartyáányi Mária iggazgató, ITSt udy Hungaryy Oktató‐ és Kutatóközpoont
10: 15 – 10::45 21. száázadi innová
áció az oktattásban
Dr. habil. Győri Ján
nos, ELTE PP K Interkulturrális Pszichollógiai és Ped agógiai Intézzet
10: 45 – 11:: 15 Együttt lenni jó! Tu
udásmegoszttás, közösségi tanulás azz Innoteach kképzésben
Kovács Krisztina, Egediné
E
Szécssi Krisztina, Kerepesi
K
Széchenyi Általáános Iskola
11:15 – 11: 30 Kávészzünet
11:30 – 12:000
ECDL a 21.századi oktatás meggújításáért
Pierfraanco Ravotto
o, Olasz Szám
mítástudomáányi Társaság
g, Milánó, Ol aszország
12:00 – 13:000
Turai barangoló!
b
Pedagógusok
P
k, tanulók kö
özös Innotea
ach projektjee
Ludviggné Farkas Zssaklin és Haddi Szilvia, Turrai Hevesy Gyyörgy Általánnos Iskola
13:00 – 14:000
e
kávé
Büfé ebéd,
14:00 – 15: 00 Tényle
eg innovatív? Nézd meg közelről! Prróbáld ki!
Bemuttató, worksh
hop három szzekcióban: In
nnoteach‐Tura, Innoteacch‐Kerepes, Erasmus+
E
‐
hogyan csatlakozzunk?
15:00 – 15:330
Követkkeztetések, javaslatok, azz Innoteach rendezvény zárása
Ízelítő: katttints Innoteach! Tura: htttp://bit.ly/2o
o0JQJC, Kerepes: http://bbit.ly/2Gc1dhh
Mária, projekkt koordináto
or, e‐mail: eddu@itstudy.h
hu
Hartyányi M
A ren
ndezvényen való
v részvéte
el ingyenes, a költségeke
et (beleértve az utazási kööltségeket iss)
az Innote
each pályázaat költségvetéséből fedezzzük!
Proje
ektazonosító: 22016‐1‐SI01‐K
KA201‐021641
1
Az Európaai Bizottság tá
ámogatást nyúújtott a Innoe
etach projekt költségeihez.
k
Ez a kiadványy a szerző nézeeteit
tükrözi, és az Európai Bizottság
B
nem
m tehető felelő
őssé́ az abban foglaltak bárm
minemű felha
asználásáért.

