NYESZE AKADÉMIA
Tréning nyelvtanároknak

Gamifikálás, avagy tevékenykedtető egyéni
tanulási útvonalak és játékosított tanulás
21. századi diákokra szabva
Tréner: FEGYVERNEKI GERGŐ (középiskolai tanár, módszertani tanácsadó,
több pedagógiai sikerkönyv szerzője)
A Te diákjaid is unják az iskolát? Nehezen megy nekik a tanulás, és szoronganak a
követelmény miatt? Igazából Te is valami újra vágysz a tanításban?
A tanulási motiváció hiánya, a teljesítménycsökkenés, az eltérő érdeklődésű diákok egy
szintre hozása, valamint a pedagógiai-módszertani megújulás jelentik napjaink oktatásában
a legnagyobb kihívásokat. Éppen ezért a tréningen olyan tanulásszervezési eljárásokat és
módszertani ötleteket mutatunk be, amelyek egyszerre kínálnak hatékony megoldási
lehetőségeket a 21. század jelenségeire és a különböző diákok egyéni igényeire.
A gamifikálással, vagyis a tanítás és tanulás játékosításával ma már egyre többen
pedagógus kísérletezik. Nemcsak az iskolai stresszt csökkenthetjük így tanulóinkban.
Fokozhatjuk motiváltságukat, sőt egyéni képességeiket és érdeklődési köreiket
(intelligenciafaktoraikat) pedig könnyebben figyelembe vehetjük, amelynek köszönhetően
örömszerző felfedezésként és nem kényszerként élik meg a tanulást.
A képzésen számos módszertani ötlet és digitális eszköz megismerhető lesz, így
nemcsak nyelvtanárokat várunk az oktatás különböző területeiről, hanem bárkit,
akit érdekel a gamifikálás vagy épp már elkezdte, de - hogy a gamifikáció szerint
fejezzük ki magunkat - szeretne egy következő szintre lépni.

Tematika:
Kihívások és lehetőségek a 21. századi oktatásban
A motiválás és az értékelés új útjai
A gamification bevezetése 8 lépésben: az elhatározástól a megvalósításig
Egyéni tanulási útvonalak - közös célok
Kreatív feladatok és digitális eszközök a játékosított, személyreszabható tanulásban
Módszertani ötletek, “hazavihető”, kipróbálható és adaptálható jó gyakorlatok
Saját gamifikációs rendszer és feladatbank kidolgozása
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Időpont: 2019. október 12., szombat
Időbeosztás:
10:00 - 10:15
10:15 – 11:45
11:45 – 12:15
12:15 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 16:00

regisztráció
tréning
ebédszünet
tréning
szünet
tréning
kötetlen beszélgetés a trénerrel

Helyszín: Atalanta Nyelvoktatási Központ, 1083 Bp. Jázmin u. 10.
Részvételi díj: 10.000.-Ft/fő; a NYESZE tagiskolá(k)ban dolgozóknak 7.500.-Ft/fő.
(A díj napközbeni frissítőket tartalmaz, ebédet nem.)
Jelentkezési határidő: 2019. október 3. A jelentkezéseket online formában várjuk.
A képzés nem akkreditált, de a 277/1997. Korm. rendelet 5.§ 3. pontja értelmében
elszámolható kötelező továbbképzés teljesítésének.
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