
 

A hatékony, önálló tanulás gyakorlata és az internet használata a 
tanulásban (tematikus hét) 

 Dr. Tóth Mózer Szilvia 

Jelenleg főállásban az ELTE Oktatási Igazgatóság Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási 
Osztályának munkatársaként e-learning szakértőként dolgozom, félállásban az Oktatási 
Hivatal módszertani szakértője vagyok. Korábban az ELTE PPK-n leendő tanároknak, 
valamint pedagógia és andragógia szakos hallgatóknak tartottam órákat. A problémaalapú és 
a projektalapú tanulás és tanítás híve vagyok. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 
Kft. IKT módszertani munkatársaként számos, a digitális írástudás fejlesztését elősegítő 
programban, kutatásban, képzésben és kiadványkészítésben működtem közre. 
Pszichológusként, pedagógusként és IKT módszertani szakemberként fontosnak tartom, hogy 
a képzések résztvevői kellő eszköztárral rendelkezzenek a gyerekek fejlesztéséhez, 
felismerjék az IKT eszközben rejlő lehetőségeket és tudatos döntéseket tudjanak hozni a 
gyermekkori számítógép- és internethasználatot illetően. Újabban mélyebben az online 
képzések módszertanával foglalkozom. 

 

 Kerek Roland 

A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium angol-magyar szakos tanára vagyok, ahol munkám 
során osztályfőnök, táborvezető tanár és nemzetközi cserediák-kapcsolat koordinátora is 
vagyok/voltam. Az utóbbi években több IKT-hoz kapcsolódó kutatásban, tantermi 
kipróbálásban részt vettem, amelyek például a mobiltechnológiára vagy különféle, tanulást 
támogató digitális technológiára fókuszáltak. Diákjaimmal és néhány kollégámmal 
csatlakoztunk a Digitális Témahéthez, amelyen különdíjban is részesültünk 2018-ban. Ezen 
kívül elkötelezett híve vagyok a digitális technológia arányos és indokolható használatának, 
valamint az osztálytermi és osztálytermen kívül tanulásszervezés megújításának. Jelenleg az 
Oktatási Hivatal módszertani szakértőjeként A hatékony önálló tanulás gyakorlata és az 
internet használata a tanulásban című tematikus hét tervezetének kidolgozásában veszek 
részt. 

  



Kreatív alkotó tematikus hét 

 Latin Anna  

Iparművészként diplomáztam, majd elvégeztem a középiskolai vizuális tanár szakot a 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. Budapesten, középiskolában 9. osztálytól az érettségiig 
és érettségi utáni szakképzéseken tanítok. A vizuális kultúra mellett művészettörténeti és 
szakmai tervezési órákat tartok.  Művész tanárjelöltek mentorálásával is foglalkozom. Tanári 
munkám mellett rendszeresen részt veszek hazai és nemzetközi kiállításokon, mint 
textiltervező művész. Munkámért többször kaptam állami, és szakmai elismerést. 

Folyamatosan képzem magam, keresem a módszereket, amellyel a tanulókat megtaníthatom 
arra, hogy a világot, szűkebb, tágabb környezetüket nyitottabban lássák. Fontosnak tartom a 
kortárs művészet megismerését, megértetését minden korosztály számára. Kitágítani a 
rajzórák kereteit, beszélgetni és aktívan bevonni a tanulókat a folyamatokba. Örömmel tölt el, 
ha már végzett diákjaim visszajönnek, pozitív emlékeket hoznak, kikérik a véleményemet, 
vagy egyszerűen mesélnek. 

 Hajdu László 

Művészeti tanulmányaimat a Képző és Iparművészeti Szakközépiskolában kezdtem 
Budapesten. 
A Magyar Iparművészeti Főiskolán szereztem ötvösművész diplomát. 
A diploma megszerzése óta önálló művészként dolgozom. 
Munkáim, műveim köztereken, középületeken, és közgyűjteményekben találhatók meg. 
Munkahelyeimen szakmai elméleti és gyakorlati oktatást folytattam és folytatok. 
Jelenleg a Budai Rajziskolában tanítok, érettségi utáni képzésen, elméleti és gyakorlati órákat 
tartok. Fontosnak tartom a szakmai tudás megosztásával, a társművészeti ágak 
megismertetésével, művészeti és szaktörténeti ismeretekkel is rendelkező igényes 
szakemberek képzését. Célom, hogy a tanulók biztos alapokkal rendelkezzenek a 
tárgykészítés és a design területén. 

  



Természettudomány a gyakorlatban (tematikus hét) 

 Oláhné Nádasdi Zsuzsanna 

A Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium földrajz-biológia-tehetséggondozó 
szakos tanára vagyok. Félállásban az Oktatási Hivatal módszertani szakértőjeként veszek 
részt a Természettudomány a gyakorlatban tematikus hét programjának kidolgozásban. 
Továbbá A MATEHETSZ Tutor Programjában segítem a tehetséges diákok egyéni fejlődését. 
Iskolánkban a természettudomány, illetve a földrajz tanítása során több nemzetközi 
kutatásba (Primas, SAILS), és hazai fejlesztésbe (OFI) is bekapcsolódtam. Fontosnak tartom a 
kutatásalapú, illetve a projektalapú tanulás alkalmazása mellett a digitális taneszközök 
beépítését a tanórai munkába. Több földrajzi projekt, jógyakorlat kidolgozásában, illetve 
tanórai kipróbálásában vettem részt diákjaimmal.  

 Somogyi Ágota 

Főállásban a Közgazdasági Politechnikum természettudomány és fizika tanára vagyok. 
Fontosnak tartom a módszertani kultúrám fejlesztését, a változatos munkaformák bevitelét 
az oktatásba. A diákjaimmal együtt szívesen alkalmazom a kutatásalapú tanulás módszereit, 
s használom a digitális eszközöket a tartalmak megosztására, a kommunikációra és a 
kollaborációra is. Félállásban az Oktatási Hivatal módszertani szakértőjeként veszek részt a 
Természettudomány a gyakorlatban tematikus hét programjának kidolgozásban. Az IPET - 
Innovatív Pedagógiai Társaság egyik alapító tagja, s a Szabadiskolákért Alapítvány 
munkatársa vagyok. Több iskolai témahét, projekt kidolgozásában és kipróbálásában is részt 
vettem. 

Veres Gábor 
 
27. éve dolgozom a budapesti Közgazdasági Politechnikumban. Részt vettem a komplex 
természettudomány tantárgy kidolgozásában, amit jelenleg is tanítok. 2003-tól az OM és az 
OFI megbízásából több tanulmány, tanterv írásában és publikálásában is részt vettem. 
Tantervi szakértőként 2003-óta több Alaptanterv és kerettanterv kidolgozásában vettem 
részt. 2007-óta külső szakértőként veszek részt a brüsszeli Európai Iskola biológia és kémia 
érettségi vizsgáin. 2010-től a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetével 
együttműködve szakértőként és trénerként részt vettem a kutatásalapú tanulás fejlesztését 



segítő PRIMAS és SAILS projektekben. Jelenleg a tanítás mellett az Oktatás 2030 
Tanulástudományi Kutatóközpontban is dolgozom a biológia tantárgyi munkacsoportban.  

 

Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős 
mozgástevékenységek (tematikus nap) 

 Renczes Ákos 

Tréneri (MDSZ-NETFIT, GRASSROOTS), valamint sokéves testnevelő tanári, edzői és 
vezetői  tapasztalattal rendelkezem. Mesterpedagógusként, mint tanfelügyelő és szakértő 
segítem és támogatom kollégáim munkáját. Lehetőségem volt egy olyan pilotban is dolgozni, 
mely a pedagógus előmeneteli rendszer fokozatait véleményezte és dolgozta ki. Jelenleg 
Sümegen dolgozom biológia-testnevelés szakos tanárként és gyógytestnevelőként, kézilabda 
és labdarúgó edzéseket szervezek tanulóinknak, valamint az Oktatási Hivatal szakmai 
szakértőjeként "Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős 
mozgástevékenységek" tematikus nap kidolgozásában, fejlesztésében veszek részt. 
Pályafutásom során komoly kihívásoknak feleltem meg, feladataim komplex munkavégzést 
igényeltek. Csapatban gondolkodom, hiszen egykori NB II-es játékosként ez nem is lehet 
másképp. Szerencsésnek érzem magam, mert mindig valami újat kellett megtanulnom, ami 
hozzájárult ismereteim bővítéséhez. Nyitott vagyok minden új dologra. 
Szeretek csapatban dolgozni, tudom motiválni és irányítani az embereket. Munkámat az 
egészségtudatosság, a tanulóközpontúság, a pozitív tanulási környezet kialakítása, a fejlettség 
- központúság, a reflektivitás és az inkluzív szellemiség jellemzi. Célom a mozgásos tartalmak 
elsajátításán túl a komplex személyiségfejlesztés, valamint az egészségtudatos, jövőorientált, 
életvezetési kompetencia kialakítása. Hiszek az élethosszig tartó tanulás fontosságában, az 
élményszerű tudásmegosztásban, fontosnak tartom, hogy minden gyermek és pedagógus jól 
érezze magát a foglalkozásokon az iskolában és a sporttal töltött szabadidejében. 

  



Pályaorientációs tematikus nap 

 Barna Gyöngyi 

Pszichológusként – kisebb-nagyobb megszakításokkal – 2002. óta dolgozom a Fővárosi 
Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézményében 
(korábbi nevén: Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadóban), általános és középiskolások 
pályaválasztását, továbbtanulását segítve. Saját útkeresésem első állomása a 
pedagógusi/tanítói pálya volt, ezt követte a pszichológia. Jelen projektben a pályaorientációs 
tematikus nap programjának kidolgozásában veszek részt. 
 

 Gebauer Ferenc 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó 
Tagintézményét vezetem. Tanácsadó pszichológusként általános és középiskolás diákokkal 
valamint pályaválasztási döntések előtt álló fiatal felnőttekkel foglalkozom, emellett IKT 
alapú, életpálya-tanácsadást és tervezést segítő eszközök fejlesztéseben veszek részt - 
jelenleg az Oktatási Hivatal pályaorientációhoz kapcsolódó projektjeiben, külső szakértőként. 

 
 
  



Demokráciára, tudatos állampolgári kompetenciára nevelés 
tematikus nap (tematikus nap) 

Dr. Kaposi József 

Közel húsz éven keresztül tanítottam történelmet a Pesti Barnabás Élelmiszeripari 
Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben, majd ezt követően az Országos Közoktatási 
Intézet Érettségi és Vizsgafejlesztő Központjához munkatársa lettem, ahol az új érettségi 
fejlesztése részeként a történelem tantárgyi bizottságot is vezettem. A 2000-óta tanítok a 
felsőoktatásban, ahol történelem tantárgypedagógiai előadásokat, szemináriumokat tartok. 
Az ezredfordulót követően kezdtem el foglalkozni tankönyvkészítéssel, azóta számos a 
középiskolai történelemoktatáshoz kapcsolódó taneszköz, tankönyv, munkafüzet, 
feladatgyűjtemény fejlesztésében vettem részt. Ez idő alatt sem távolodtam el Országos 
Közoktatási Intézettől, melynek utódszervezetét, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet 2010 
és 2017 között főigazgatóként is vezettem. Ma az egyetemi katedra mellett tudományos 
tanácsadóként segítem az Intézet munkáját, illetve az Oktatási Hivatal módszertani 
szakértőjeként a Demokráciára, tudatos állampolgári kompetenciára nevelés tematikus nap 
kidolgozásában veszek részt. 

 Korpics Zsolt 

A történelem és politológia szakok elvégzését követően általános iskolában tanítottam 
történelmet, majd később az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa lettem, ahol 
projekt koordinátorként és szakmai referensként dolgoztam. Itt főként a tartalmi szabályozás 
dokumentumaival, valamint a történelem és állampolgári ismeretek témájához kapcsolódó 
programokkal foglalkoztam. Jelenleg külső szakértőként segítem a Demokráciára, tudatos 
állampolgári kompetenciára nevelés tematikus nap csapatát. 

 


