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MEGHÍVÓ 
 

 

A MAGLÓDI VERMESY PÉTER ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS AMI-BAN SZERVEZETT  

 

SZAKMAI NAPRA 

 

IDŐPONT: 2018 ÁPRILIS 21. (SZOMBAT)  

 

HELYSZÍN: MAGLÓD, FŐ UTCA 1. és  

                                         JÓZSEF A. KRT 33-35. 

 

Tisztelt Intézményvezető! 

 

Iskolánk a Szolnoki POK egyik bázisintézménye. Ebben a tanévben kiemelt célunk, hogy a 

kompetencia alapú oktatás keretében, az érdeklődő kollégákkal megismertessük a „Radosza 

gyűrűt”, amely a kisiskolás/óvodás gyermekek képességfejlesztésére szolgáló sokoldalú 

taneszköz. Szakmai napunkon az eszköz alkalmazási lehetőségeit bemutató foglalkozást, 

illetve utána konzultációt tartunk. A programon részt vesz Radosza Sándor is, aki megalkotta 

a gyűrűket, illetve kidolgozta azok alkalmazási lehetőségeit. 

 

A gyűrűk iskolai alkalmazásáról az MTV „Iskolapad” (adás1: 2018. február 21.) című 

műsorában láthat egy rövid tájékoztatót. 

 

Kérem delegáljon az intézményéből legalább egy pedagógust, aki érdeklődik az élményszerű, 

a képességek fejlesztését szem előtt tartó oktatási módszerek iránt.  

 

A szakmai napunk további programjait is ajánlom figyelmébe. Részvételi szándékát kérjük 

előre jelezze az alábbi email címen: maglodis@gmail.com 

 

Külön felhívom szíves figyelmét a bázisintézményi jó gyakorlatokat bemutató szolnoki 

workshopra2, amelyen megismerkedhet az iskolánkban alkalmazott, jól bevált, élményszerű 

módszertannal. 

Időpont: 2018. 04. 23. 13:00-16:40  

Helyszín: Neumann János Egyetem, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. 026. terem 

Előadó: Kállai Katalin 

 

Hosszú Tibor 

intézményvezető 

Maglód, 2018. április 5. 

                                                           
1 https://www.mediaklikk.hu/video/iskolapad-2018-02-21-i-adas-4/  
2 https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/szolnok_hirek 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/iskolapad-2018-02-21-i-adas-4/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/szolnok_hirek
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Időpont Téma 

 

Felelős Munkaforma Helyszín Célcsoport Tájékoztatás 

2018. április 

21. 

A „Tavaszi Pedagógiai Napok” keretében szervezzük szakmai programunkat 

 

„A képességfejlesztés lehetősége, gyakorlata az oktatásban” címmel. 

8.30 – 10.00 

óra 

 

 

Egy új 

taneszköz: 

A Radosza 

gyűrű  

Margruberné Barna Ildikó bemutató 

foglalkozás 

konzultáció 

József A. krt 

33-35 

tanítók, 

óvónők 

Egy kreatív 

taneszköz 

bemutatása 

 

Matematik

ai 

kompetenci

ák 

fejlesztése 

Csaba Károlyné bemutató óra 

konzultáció 

 

Fő utca 1. 

 

tanárok Tematika, 

óravázlat 

ismertető leírás 

 

Kooperatív 

tanulás 

matematika 

órán 

Tóth Cilla bemutató óra 

és konzultáció 

József A. krt 

33-35 

tanítók Tematika, 

óravázlat 

ismertető leírás 

 

 


