
BÁZISINTÉZMÉNYI PROGRAMOK A 2022/2023-AS TANÉVBEN 
 
Népismeret oktatása az MNÁMK Általános Iskola alsó tagozatán 2022. november 10. 
Az MNÁMK Általános Iskola alsó tagozatának 4 pedagógusa együttműködésében megvalósuló 
szakmai nap, ahol az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a népismeret tantárgy oktatásának 
MNÁMK-s rejtelmeibe. Bevezető beszélgetést követően 2-2 óra látogatására lesz mód: néptánc 
az 2. évfolyamon és a 4. évfolyamon, a “Gyógyító praktikák” projekt bemutatása 3. 
évfolyamon, valamint az intézmény területén található Ulmer Schachtel-hez kapcsolódó tanóra 
4. évfolyamon. A programot szakmai beszélgetés, tapasztalatcsere zárja. 
 
Tanulásmódszertan a gyakorlatban 2022. november 14.  
Az MNÁMK nyelvi előkészítő osztályában a tanulási stílusok felmérését követően tanulás-
módszertani projektnapot szervezünk. A projektnap célja a diákok felkészítése a helyes tanulási 
szokások tudatosítása által az átfogó, nagyobb ismeretanyag átlátását, alkalmazását 
megkövetelő megmérettetéseken való sikeres szereplésre. A tanulási stílus tudatosításán túl a 
projektnap célja a tanulási szokások tanulási típushoz igazodó átalakítása, valamint a 
kísérletezés más, eddig a tanuló által nem ismert (vagy nem alkalmazott) módszerekkel. A 
tréningek a tanulási coaching eszköztárára épülnek, és a tanulói visszajelzéseket is beépítik a 
fejlesztés folyamatába. A felajánlás online workshop formájában segítséget ad e tevékenységek 
lebonyolításához, megismertet az MNÁMK gyakorlatával, beszámol az elért eredményekről, 
tapasztalatokról.  
 
Theatertag – Színházi nap 2022.december 20. 
A „Theatertag” projekt keretében az osztályok egy előre megadott témában az általuk német 
nyelven megírt történetet adják elő a színpadon. A kiírástól a sikeres színpadi produkcióig 
hosszú út vezet. A forgatókönyv megírása, a jelenetek begyakorlása, a plakátok és az 
információs füzetek elkészítése során sok lehetőség nyílik a német nyelv gyakorlására.  Az 
előadásokat egy diák-tanár zsűri értékeli különböző szempontból, a közönségdíj pedig a tanulók 
szavazata alapján kerül kiválasztásra. A meghívás a projektnapra szól, ahol a munka menetébe, 
a plakátok elkészítésébe, a szervezésbe és a főpróbákba nyerhetünk bepillantást. 
 
Ne csak énekórán hallgassunk zenét! 2023. március 23. 
Hogyan tegyük változatosabbá nyelvóráinkat? Hogyan ötvözzünk egy, a diákok által 
közkedvelt időtöltést az iskolai tanulással? Hogyan kapcsolható össze a zene és a vizualitás? 
Többek közt ezekre a kérdésekre kaphatnak választ azok a résztvevők, akik szeretnének kilépni 
a tankönyv-munkafüzet jelentette nyelvtanítás keretei közül. A zene általános hatásaitól indulva 
a felhasználás elméleti aspektusain, előnyein keresztül a konkrét módszerekig terjed a 
workshop tematikája. Az érdeklődők olyan lehetőségekkel is találkozhatnak a motiváció-és 
képességfejlesztésre, amiben a vizualitás is megjelenik. 
 
Álhírek – Tényfeltáró nyomozás az információ után 2023. április 18. 
Az Idea Alapítvány Infogrund kritikai médiaműveltség programjának bevezetése az MNÁMK-
ban.   
A foglalkozás célja az álhírek felismerése, a tényellenőrzés szempontjainak, folyamatának 
megismerése. A kritikai gondolkodás és a kérdezéstechnika fejlesztése, a kíváncsiság 
felkeltése. 
A gyakorlat bemutatja, hogyan fejleszthető a hírfogyasztáshoz szükséges kritikai attitűd és 
segítséget nyújt a megbízható, hiteles, valamint a hamis online tartalmak felismeréséhez, 
felismertetéséhez. 
A téma feldolgozása kooperatív módszerekkel történik. 


