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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 gyűrűket már eddig is sok óvodában és iskolában eredményesen alkalmazzák. Most az 

Önök intézményének is lesz lehetősége arra, hozzájusson a taneszközhöz. A Pest Megyei 

Önkormányzat támogatásával a programunkon résztvevő óvodák, iskolák részére ingyenesen 

átadunk egy-egy „Radosza gyűrűt”, melyet így már a saját intézményükben is kipróbálhatnak.  

 

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

a képességek fejlesztését szem előtt tartó oktatási módszerek iránt. A szakmai nap további 

programját is ajánlom figyelmébe. Részvételi szándékát kérjük előre jelezze a Szolnoki POK 

online felületén vagy az alábbi email címen: maglodis@gmail.com 

 

 

 

 

 

Hosszú Tibor 

intézményvezető 

Maglód, 2017. október 3. 
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Időpont Feladat/ 

téma 

 

Felelős Munkaforma Szükséges 

eszközök, 

anyagok 

Helyszín, 

max. 

létszám 

Célcsoport Tájékoztatás 

2017. okt. 24. 

(kedd) 

  

Az „Őszi Pedagógiai Napok” keretében szervezzük szakmai programunkat 

 

„A képességfejlesztés lehetősége, gyakorlata az oktatásban” címmel. 

 

 

9.00 – 11.00 

óra 

 

 

Egy új 

taneszköz: 

A Radosza 

gyűrű  

Margruberné Barna Ildikó bemutató 

foglalkozás 

konzultáció 

30 db 

„Radosza 

gyűrű” 

József A. 

krt 33-35. 

20 fő 

tanítók, 

óvónők 

Tematika, 

óravázlat 

ismertető leírás 

 

Kompetenc

ia alapú 

oktatás 

történelem 

órán 

Sallainé Babos Rita bemutató óra 

konzultáció 

 

szaktanterem Fő utca 1. 

10 fő 

 

tanárok Helytörténeti 

munkafüzet 

Zongora 

„keresztné

gykezes” és 

a néptánc 

Tóth István Módszertani 

bemutató és 

táncház 

laptop 

hangosítás 

Fő utca 1. 

10 fő 

művészeti 

tanárok 

Tematika, 

prezentáció 

 

 


