A jövőnk szép, fenntartható, közös: az iskolák és az Új Európai Bauhaus
2022. november 25. online (MS Teams)
„Az új európai Bauhaus egy ígéretes projekt, amelynek segítségével feltárhatjuk, hogyan
alakíthatunk ki egy élhetőbb környezetet a világjárványt követően. A cél a fenntarthatóság és a
stílus összehangolása annak érdekében, hogy az európai zöld megállapodás szellemisége
megjelenjen az emberek gondolkodásában és otthonaiban. Az új európai Bauhaus sikerre
viteléhez minden kreatív elmére szükségünk van: a dizájnerekre, a művészekre, a tudósokra, az
építészekre és a polgárokra.” / Ursula von der Leyen elnök/

Az eTwinning Program idei témája az Új Európai Bauhaus az oktatásban. Ursula von der Leyen
elnök 2020. szeptember 16-án hirdette meg a mozgalmat, mint Európa új kulturális projektjét. Az
Új Európai Bauhaus egy olyan kreatív kezdeményezés, amely lebontja a tudomány és a
technológia, a művészet, a kultúra és a társadalmi befogadás közötti határokat és lehetővé teszi,
hogy a tervezés megoldást találjon a mindennapi problémákra.

Köszöntő - Urbán Ferenc Ábel – köznevelési elnökhelyettes, Oktatási Hivatal
13:00 – 13:30 Merklné Kálvin Mária – főosztályvezető, Pedagógia Szakmai Szolgáltatások
Főosztálya, Oktatási Hivatal
Létünk alapja: a biológiai sokféleség
13:30 – 14:00 Greguss Ditta - Agrárminisztérium, Biodiverzitás és Génmegőrzési Főosztály
"Jót s jól": jövőorientált digitális projektek az iskolában - válaszok a 21. század
kihívásaira?
14:00 – 14:30
Fegyverneki Gergő - Felelős Szülők Iskolája, (magyar – média szakos középiskolai
tanár, tréner, tananyag- és képzésfejlesztő, digitálispedagógia-szakértő)
14:30 – 15:00 Szünet
Workshopok: 15:00 órától:
I.

szekció: 15:00-16:00
szünet: 16:00-16:15

II.

szekció: 16:15-17:15

Az előadásokon és a workshopokon való részvételhez regisztráció szükséges
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16:00 – 16:15 – Szünet

16:15 – 17:15 – II. Szekció
Workshop I.
Projektbemutató:
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Roof”
Fükő Judit,
eTwinning
Nagykövet
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bemutatása

Lévainé Müller
Katalin,
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Workshopok tartalma:
15:00 – 16:00 – I. Szekció
•

I./1. Workshop: Projektpedagógia: Digitális oktatási projektek alsó tagozatosoknak

Előadók: Kiss Mónika, Fükő Judit - eTwinning Nagykövetek
A webináriumon alsó tagozatos gyerekekkel megvalósított eTwinning projekteket mutatnak be az
előadók. A jógyakorlatok ismertetése közben felhívják a résztvevők figyelmét a hatékony web 2.0
alkalmazásokra, melyek más témában, projektekben is jól használhatók. Az ötletek és gyakorlat
így egymásra épülve alapul szolgálhat új projektötletek kidolgozásához.
Az alábbi alkalmazások kerülnek bemutatásra: MadMagz, Padlet, kollázskészítő alkalmazás,
Colorillo, Canva
•

I./2. Workshop: ENABLE anti-bullying program bemutatása

Előadó: Lévainé Müller Katalin, osztályvezető – Oktatási Hivatal, Sulinet Osztály
Az ENABLE (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments) célja, hogy
a szociális és érzelmi készségek fejlesztésével valamint a kortárs segítés hangsúlyozásával
megelőzze az iskolai bántalmazást. Magyarországon az Oktatási Hivatal koordinálja a programot.
Az alapvetően középiskolásokra tervezett program 2018 őszétől minden érdeklődő pedagógus
számára elérhetővé vált 30 órás akkreditált továbbképzés formájában.
Az ENABLE-t alkalmazó tanárok a program keretében megtartandó iskolai foglalkozásokon
változatos munkaformákat és oktatási módszereket alkalmazhatnak, miközben nem kell jelentősen
eltérniük a hagyományos óravezetéstől. Munkájukat segédanyagok – filmek, képek és
alkalmanként ppt-k, illetve a tanári és szülői kézikönyv, részletes óravázlatok, további
gyakorlatjavaslatok – is segítik. A program erősen épít a digitális technikák alkalmazására,
amennyiben erre lehetőség van az iskolában.

•

I./3. Workshop: Fenntarthatóság témakörben nyertes együttműködések bemutatása

Előadó: - Tempus Közalapítvány
•

I./4. Workshop: Projektbemutató: Funtastic Forest- from Seeds to Trees

Előadó: Pap Andrea - eTwinning tanár - Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola
A Funtastic Forest- from Seeds to Trees elnevezésű nemzetközi eTwinning projekt az erdők
védelmének fontosságára kívánja felhívni a figyelmet: az erdők és a fenntarthatóság kapcsolatára
keresi a választ. Fontos szerepet kap a klímavédelem, az erdők biodiverzitása és természetesen az
erdőkben való szabadidő hasznos eltöltése is. A projektben résztvevő 13-14 éves diákok és tanáraik
arra szeretnének motiválni mindenkit, hogy vegyék észre a körülöttük lévő természeti csodákat és
tegyenek azok megóvásáért.
A workshop során lehetőség lesz megismerni: a projekt megvalósításának lépéseit - egészen a
projekt partnerkereséstől a projektfeladatok megvalósításáig. Bemutatásra kerülnek az
alkalmazott digitális eszközök, valamint a tantermen belüli és kívüli tevékenységek is. Ezen felül
lehetőség lesz betekinteni a tantárgyközi kompetenciák fejlesztésébe, valamint a
workshop
lehetőséget biztosít projektfeladatok alkalmával elért eredmények megismerésére is.
Az alábbi alkalmazások kerülnek bemutatásra: Canva, Padlet, Jamboard, Genially, LOOM/
Clipchamp, Kahoot!, Nearpod, Storyjumper, Wordwall, Quzizz
•

I./5. Workshop: Projektpedagógia: Digitális eszközök használata az oktatásban

Előadó: Benedek Judit, eTwinning nagykövet
Projektpedagógia: Digitális eszközök használata az oktatásban. A digitális eszközök használata
mindennapjaink részévé vált. A workshopon eTwinning projektek során is használható
alkalmazások kerülnek bemutatásra. Előnyeik, hátrányaik, a kezdeti lépésektől a tantermi
használatig.
Az alábbi alkalmazások kerülnek bemutatásra: Calameo, Wordart, Genially – infografika,
Unsplash, Quizizz
16:15 – 17:15 – II. Szekció
• II./1. Workshop: „Under the Same Roof” - projektbemutató
Előadó: Fükő Judit - eTwinning Nagykövet

Az Új Európai Bauhaus egyik célkitűzése a befogadás – az inkluzív, befogadó iskolai oktatás, a
sokféleség értékelése, a hozzáférhetőség biztosítása az oktatásban.
Bemutatónkban e célkitűzést szem előtt tartó projektre mutatunk lehetséges példát. Az elfogadás
igénye az egyik legfontosabb pszichológiai szükséglet. Boldogabbak azok a gyerekek, akiknek az
összetartozás és az elfogadás iránti igénye kielégítésre kerül. Különböző országok partneriskoláival
működtünk együtt annak érdekében, hogy diákjainkban erősödjön az összetartozás és a
csoportidentitás érzése.
Az alábbi alkalmazások kerülnek bemutatásra: Kahoot, Google Diák, Ourboox, Toonytool, Book
Creator (könyvtár funkció) Icograms, Answer Garden, Block Posters, Padlet (hangfelvevő funkció),
Genially, Pick Collage
•

II./2. Workshop: ENABLE anti-bullying program bemutatása

Előadó: Lévainé Müller Katalin, osztályvezető – Oktatási Hivatal, Sulinet Osztály
Leírás: Az ENABLE (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments) célja,
hogy a szociális és érzelmi készségek fejlesztésével valamint a kortárs segítés hangsúlyozásával
megelőzze az iskolai bántalmazást. Magyarországon az Oktatási Hivatal koordinálja a programot.
Az alapvetően középiskolásokra tervezett program 2018 őszétől minden érdeklődő pedagógus
számára elérhetővé vált 30 órás akkreditált továbbképzés formájában.
Az ENABLE-t alkalmazó tanárok a program keretében megtartandó iskolai foglalkozásokon
változatos munkaformákat és oktatási módszereket alkalmazhatnak, miközben nem kell jelentősen
eltérniük a hagyományos óravezetéstől. Munkájukat segédanyagok – filmek, képek és
alkalmanként ppt-k, illetve a tanári és szülői kézikönyv, részletes óravázlatok, további
gyakorlatjavaslatok – is segítik. A program erősen épít a digitális technikák alkalmazására,
amennyiben erre lehetőség van az iskolában.
•

II./3. Workshop: Online kerekasztal: eTwinning - óvodától az Erasmusig

Résztvevők: Tóth Éva, Skultéty Katalin - eTwinning Nagykövetek és a meghívott vendégek:
Lőrincz Katalin angol tanár - Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, a 2022. évi
eTwinning Európai Díj 1. helyezettje 16-19 éves kategóriában, Simonovics Andrea - Pécsi Kodály
Zoltán Gimnázium, Szépné Vinczencz Katalin - Csicsergő Óvoda és Györgyi-Ambró Kristóf Áron
(Tempus Közalapítvány).

•

II./4. Workshop: Projektpedagógia: A vegyes tanulásé a jövő

Előadó: Feketéné Kovács Zsuzsa, Wölferné Bugovics Magdolna - eTwinning Nagykövetek
A folyamatosan változó világ kihívásaihoz az oktatásnak, az iskoláknak is alkalmazkodni kell.
Mindehhez kellő rugalmasságot biztosít a blended learning, a vegyes tanulás, ami az e-learning és
a hagyományos tantermi oktatás kombinációja. A webinárium gyakorlati példákat mutat a vegyes
tanulás különböző modelljeire; segítséget nyújt ahhoz, miként válasszuk ki tanulóink, oktatási
intézményünk igényeinek leginkább megfelelő vegyes tanulási formát? A pedagógusok számára
mintát ad ahhoz, hogyan hozzák létre saját vegyes tanulási modelljüket. A résztvevők példát
kapnak a blended learning tanórai megvalósítására és javaslatot az eszközökre, használandó
platformokra.
•

5. Workshop: Gyakorlati tanácsok kezdő eTwinningezőknek

Előadó: Benedek Judit és Kissné Sinka Éva - eTwinning Nagykövetek
Regisztráció, partnerkeresés, projekt létrehozása … csak néhány feladat, amivel egy kezdő
eTwinningezőnek meg kell birkóznia. Workshopunkon segítséget adunk a kezdeti lépések
megtételéhez és gyakorlati tanácsokkal látjuk el az érdeklődőket.
A webinárium első részében röviden bemutatjuk az eTwinning Programot az iskolák és a tanárok
számára, valamint az utóbbi időszak újdonságait, változásait.
A második részben saját tapasztalataink alapján mutatunk be hasznos technikákat és a
projektindítással kapcsolatos tudnivalókat.

