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Newsletter 2022/01 
Az új esztendőre jó egészséget és boldogságot kívánunk és 
reménykedünk abban, hogy hamarosan mindannyian újra a 
megszokott módon folytathatjuk munkánkat. 
 
Szeretnénk tájékoztatni titeket a 2022 év első félévi a Methodikzentrum 
programjáról, hogy időben tervezhessetek, jelentkezhessetek vagy 
regisztrálhassatok. 
 
Sajnos az új vírus variációk gyors terjedése miatt az események egy 
része online, a Zoom program segítségével zajlik majd: 
A regisztráció után hozzáférést kaptok az eseményhez, kérjük, ha 
érdekel a saját neveddel, jelentkezz be és kapcsoljd be a kamerát, hogy 
láthassuk egymást. 
Ha segítségre van szükséged ebben, kérjük, értesíts minket. 
 
Sokan már regisztráltak a Facebookon a Pedagógusok Klubjába, így 
ott mindig a legfrissebb információkat kapjátok meg. A klub tagjainak 
több ingyenes információs rendezvénysorozatot terveztünk.  
Ezek közül néhány ingyenes, ahol egy órán keresztül tájékoztatást 
nyújtunk egy adott témáról, és lehetőséget biztosítunk a témával 
kapcsolatos vitára és kérdések feltevésére. 
Egyes események fizetősek ezek általában 2 órás Workshoppok 
ezeken sokkal részletesebb információkat, tippeket, módszereket 
kapnak a résztvevők, és minden információ, vagy dokumentum 
letölthető Pdf formátumban. – vagy a zárt rendszeren keresztül láthatók 
az ajánlott videók.  
 
Folytatjuk a nagy érdeklődésre való tekintettel a táncoktatói 
képzéseinket ahol magyarországi német táncokat, a bevezető és 
rávezető játékokat. Ehhez kapcsolatos rendezvények, workshopok és 
szemináriumok is terveztünk.  
 
A tanítás megkönnyítése és hatékonyabbá tétele érdekében 
szervezzük meg az F01-es online szemináriumot, amelyben a 
különböző, hatékony módszereket mutatunk be a résztvevőknek. 

 

 
Club der Pädagogen /német nyelvű klub a pedagógusonak 

 

• CdP 04 08.02.2022.02.08. 18:00 - 19:00 Uhr (ingyenes) 
Az iskola újragondolása! 
A reformoktatás 100 éve –  
Mi mit tanulhatunk belőle az oktatás és a tanítás számára 

Az életkörülmények mélyreható változásai az elmúlt évtizedekben jelentős változásokat hoztak a 
felnövekvő gyermeknemzedékben. Az iskoláknak le kell vonniuk ebből a következtetéseket. 
100 évvel ezelőtt olyan reformpedagógusok, mint Maria Montessori, Peter Petersen, Rudolf Steiner, 
Celestine Freinet és sokan mások alternatív iskolakoncepciókat, a megváltozott, gyermekközpontúbb 
tanulás lehetőségeit dolgozták ki. Ezek ötletek és módszerek segíthetnek abban, hogy 
megváltoztassuk oktatásunkat, mi magunk, mint pedagógusok alkalmassá tegyük a jelen és a jövő 
generációja számára. 
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• CdP 05  15.02.2022.02.15. 18:00 - 20:00 Uhr (15 €/ 5.550 Ft.) 
A német mint az oktatás és a kultura nyelve: 
Szükségük van-e a gyerekeknek hagyományokra? 
✓ Miért tanítsuk a szokásokat az iskolában? 
Alapvető információk a hagyományokról és szokásokról, 
✓ a szokások fontossága a gyermekek számára, és hogyan tudjuk őket ezekért fellelkesíteni, tanítási 

projekteket kezdeményezni és megvalósítani. 
✓ Megmutatjuk azokat a módszereket és lehetőségeket, amelyekkel a gyerekek érdeklődését 

felkelthetjük egy-egy hagyomány iránt, inspirálhatjuk őket, és olyan jó példákat mutatunk amit a 
gyakorlatban is megvalósíthatjuk a tanulóinkkal. 

✓ A résztvevők az összes információt pdf dokumentumként megkapják. 

 
 

• CdP 06  2022.03.01. 18:00 - 20:00 Uhr (15 €/ 5.550 Ft.) 
Erzählschiene 
Egy fa sín, ami segít a mesélésben 
Ezen az online rendezvényen bemutatjuk a mesesín sokoldalú felhasználási lehetőségeit az 
osztályteremben, különösen a nyelvi fejlődés, a kreativitás elősegítése és a személyiségfejlesztés 
tekintetében. 
A mesesín nemcsak arra szolgál, hogy figurákkal meséljenek, hanem arra is, hogy a gyerekek maguk 
alkossanak történeteket. 
Pontosan megmutatjuk, hogyan készülhet es egy mesesín, tippeket adunk az elkészítéséhez 
megkapják a résztvevők a készítéshez szükséges terveket, adatokat.. 
✓ A Don Bosco Verlag kész figurakészletein kívül sokféleképpen készíthetsz figurákat magadnak. 

Megmutatjuk, hogyan szkennelj be figurákat könyvekből, hogyan lehet átdolgozni őket egy 
fotóprogrammal, hogyan tudsz kétoldalas figurákat készíteni és így játék közben megfordíthatod 
őket. 

✓ Minden lépést részletesen elmagyarázunk, és választ adunk a nyitott kérdésekre. 
✓ A történetek hátteréül a Kamishibai meseszínház vagy a saját épített színpad is használható; ezt 

is bemutatjuk. 
✓ és végül, vannak a színpadi hátterekre vonatkozó utalások, segítséget is adunk. 
✓ A résztvevők az összes információt pdf dokumentumként letölthetik. 

 
 

• CdP 07 2022.04.26. 18:00 - 19:00 Uhr (ingyenes) 
Kommunikatív játékok  
A nyelvet beszéddel és cselekvéssel tanuljuk, nem pedig feladatlapok kitöltésével. Ezért a játékos 
kommunikáció a nyelvtanulás praktikus és céltudatos módja. A játékok érzelmeket ébresztenek és az 
érzékekre hatnak, szórakoztatóak és nagyon jól hatnak az agyműködésre, a koncentrációra és az 
emlékezetre.   
A legkülönfélébb, a kommunikációt elősegítő és támogató játékok nagy gyűjteménye segíti a 
pedagógus munkáját a nyelvórákon. 

 
 

• CdP 08 2022.05.17. 18:00 - 19:00 Uhr (ingyenes) 
Kamishibai - mesélő színház 
A Kamishibai (más néven mesemondás vagy papírszínház) különleges lehetőségeket kínál a 
képekhez és képeskönyvekhez való meséléshez és ezzel elősegíti a gyermekek, a tanulók nyelvi 
fejlődését. A 20. század elején Japánban alakult ki, mint utcai művészeti színház. A klasszikus 
Kamishibai egy fakeretből áll, amelybe DIN A3-as formátumú papírkártyákon lévő történet képeit 
helyezik be történet sorrendjében. A történetet egy narrátor mondja el szabadon, aki közvetlen 
kapcsolatban áll a közönséggel. 
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A szemináriumon 

“Táncolj a tanulókkal” 
olyan inspirációs forrást és anyagot szeretnénk adni, amelyből sok ötletet meríthetsz és kiegészítheted az 
oktatásodat, más lehetőségekkel egészítheted ki szakmai tudásodat. 
A szemináriumon  

✓ Ritmikus játékok, játékos gyakorlatok 
✓ Rímek és gyakorlatok a test ütőhangszerekhez 
✓ Dalok és zene 
✓ Magyar német táncok 
✓ A német nyelvterületek táncai 
✓ Eszközök használata az általános és középiskolában 
✓ Kipróbálás, tanulás, játék és tánc.  
✓ Megmutatjuk, hogyan használhatod mindezt a tanórákon,  
✓ hogyan lehet felkelteni és fenntartani a gyerekek érdeklődését. 

Szeretnénk meghívni Önt szemináriumunkra. 
A szemináriumról többet megtudhat honlapunkon: www.methodikzentrum.eu 

  

Das Seminar T04 fängt am 18.02. 2022 an. 5-6 Klasse 

Das Seminar T05 fängt am 18.03. 2022 an. 5-6 Klasse 

Das Seminar T06 fängt am 29.04. 2022 an. 7-8 Klasse 

 

 
 
A módszertani kompetencia növelése, erősítése a célja a szemináriumnak (online)  

 

Legyél te a legjobb edző, coach vagy tanár! 
F01 modul 

 
A szemináriumon: 
Megtanulod, hogyan keltsd fel a résztvevők érdeklődését, kíváncsiságát.  
hogyan legyünk magabiztosak  
hogyan erősítheted magadat a hogyan leszel rugalmasság és hogyan bővítheted a módszertani 
hatékonyságodat.  
5 hét múlva látványosan érezheted a képzés hatásait: 
 

✓ Meg tudod, hogy trénerként, tanárként vagy coachként hogyan tudod inspirálni és aktivizálni a 
résztvevőket az aktuális helyzetben. 

✓ Megtanulod, hogyan növelheted a figyelmetüket és az emlékezetük kapacitását.  
✓ Módszereket tanítunk az információk befogadására, gyűjtésére, valamint feldolgozására és 

szerkesztésére. 

 

JETZT REGISTRIEREN!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.methodikzentrum.eu/
https://www.methodikzentrum.eu/magyar/tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9sek/t04-n%C3%A9met-n%C3%A9pt%C3%A1ncoktat%C3%B3i-k%C3%A9pz%C3%A9s/
https://www.methodikzentrum.eu/magyar/tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9sek/t05-n%C3%A9met-n%C3%A9pt%C3%A1ncoktat%C3%B3i-k%C3%A9pz%C3%A9s/
https://www.methodikzentrum.eu/magyar/tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9sek/t06-n%C3%A9met-n%C3%A9pt%C3%A1ncoktat%C3%B3i-k%C3%A9pz%C3%A9s/
https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/fortbildungen/methodenseminar-werde-der-beste-lehrer/
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! Táncvezető képzés:  
M02 mesterkurzus ! 

/ 
ÚJ ÖSSZEÁLLÍTÁS 

Német és magyarországi német néptáncok, dalok, játékok, ritmusgyakorlatok  
5-12. osztályos gyerekeknek és fiataloknak. 

 Emellett módszertan és didaktika ismeretek a tanításhoz. Német nyelvtudás szükséges.  
Elmélet és gyakorlat együtt. 
 (30 tánc, 30 dal, 30 játék) 

JETZT REGISTRIEREN!  

Jelentkezési határidő 2022.02.10. 
 

 

 
Pályázati lehetőség! Szeretnénk felhívni a figyelmedet a könyvcsomagokra való pályázás 
lehetőségére is, amelyeket a Hermann Niermann Alapítványon keresztül igényelhetsz. Állítsd 
össze a kívánságaidat, és vedd fel a kapcsolatot Mariával, ő majd segít neked a pályázattal 
kapcsolatban 

 
 
Felraktunk a honlapunkra egy irodalomjegyzéket /Literaturliste érdekes és praktikus könyvekkel 
és anyagokkal. 
 

 

 
Különböző témákban németül és magyarul is találsz információkat honlapunkon. 
Kérjük, segíts nekünk abban, hogy hírlevelünk sok kollégához eljusson, és küldd el azoknak, akiket szerinted 
érdekelhet. neked csak egy kattintás, nekünk pedig nagy segítség. Előre is köszönjük. 

 

 

 

 
 

Német nyelvű estek(ingyenes) 
Hallgass történeteket németül! 

 

HÖR-Vergnügen 
Vorleseabende mit Michael 
Kostenlose Online-Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
Bitte eine Anmelde- E-Mail schicken, damit wir den Zugang angeben können! methodikzentrum@gmail.com 

 
Der deutsche Spielpädagoge und ehemalige Schulrektor mit Herz und Humor empfiehlt 
und gibt Lesetipps für interessante, lesenswerte deutschsprachige Bücher und liest daraus 
vor. 
 
25.01.2022 18.00 Zugangscode anfordern! 

https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/fortbildungen/m02-meisterkurs-tanzleiterausbildung/
https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/literaturempfehlungen/
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Yumi Shimokawara 
Eine Sternschnuppe im Schnee    
 Die Magie der Spurensuche und die naturalistisch gezeichneten Tiere 
erzählen – wirkungsvoll auf dem papierweißen Schnee – eine 

Freundschaftsgeschichte. 
 
22.02.2022 18:00 Zugangscode anfordern! 
Martin Widmark 
Als Larson das Glück wiederfand      

- Poetisches Bilderbuch: Von Glück, Solidarität, generationenübergreifende 
Freundschaft, Trauer, Einsamkeit und die Wichtigkeit von Veränderungen 
- Zauberhafte Illustrationen: Emilia Dziubaks Bilder gehen mitten ins Herz -  

Für kleine und große Leser 

 

19.04.2022 18:00 Zugangscode anfordern! 
Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay 
Anouk, die nachts auf Reisen geht     
Geschichten von Freundschaft, Mut und Fantasie  
Sieben Gutenachtgeschichten für neugierige Kinder – und für alle, die nicht aufhören, an 
ihre Träume zu glauben.   
Anouk ist liebenswert und hilfsbereit. Nur eines mag sie gar nicht: Schlafengehen!  
Umso mehr wundern sich ihre Eltern als Anouk plötzlich voller Vorfreude abends 
zu Bett geht. 
 

03.05.2022 18:00 Zugangscode anfordern! 
Axel Scheffler       
Der Grüffelo 
Das Grüffelokind 
Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund 
hat Und wenn man keinen hat, erfindet man sich eben einen. 
 

10.05.2022 18:00 Zugangscode anfordern! 
Edith Schreiber-Wicke 
Ale die Raben noch bunt waren      
Bilderbuch über Toleranz und Freundschaft 

 
31.05.2022 18:00 Zugangscode anfordern! 
Amelie Fléchais       
Rotwölfchen 
Das Leben ist nicht nur schwarz und weiß, und jede Geschichte 
 hat zwei Seiten. 

 
07.06.2022 18:00 Zugangscode anfordern! 
Ute Krause 
Die Muskeltiere       
Musketiere-Reihe 
Einer für alle - alle für einen 
Ein großes Abenteuer mit wagemutigen Helden - nichts  
für Angsthasen mit Käsefüßen 
 
14.06.2022 18:00 Zugangscode anfordern! 
Rafik Schami        
Der Wunderkasten 
Ein fantastisches Bilderbuch voller arabischer Atmosphäre 
 

 

www.methodikzentrum.eu  +36 309 378 674  methodikzentrum@gmail.com 

http://www.methodikzentrum.eu/

