
 

 

MEGHÍVÓ 
RETORIKAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS 
EÖTVÖS JÓZSEF ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI SZÓNOKVERSENY REGIONÁLIS 
DÖNTŐJE 
 
 
A program célja: a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS 

MEGÚJÍTÁSÁÉRT” című pályázat keretében és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a középiskolai 
tanárok részére retorikatanítási tanártovábbképzés szervezése az Eötvös József országos középiskolai 
szónokverseny regionális fordulójához kapcsolódva. 
 
Időpont: 2015. április 25. (szombat) 9.00–16.00 h 

 
Hely:  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum körút 4. 

földszint, kari tanácsterem 
 
PROGRAM: 
 

  9.00–10.00 Regisztráció és sorszámhúzás (A épület, fszt., folyosó) 

10.00–10.20 Megnyitó (A épület, fszt., kari tanácsterem) 

10.20–10.40 Retorikai tanártovábbképzés I. 
Adamikné dr. Jászó Anna (professor emeritus, ELTE BTK): Jókai és a retorika 

A regionális döntők első versenyzőinek felkészülése 

10.50–12.30 Regionális döntők öt helyszínen (A, B és F épület) – a tanártovábbképzés résztvevői számára is 
   Nyugat-magyarországi verseny 

Dél- és kelet-magyarországi verseny 
   Észak- és közép-magyarországi verseny 
   Fővárosi és közép-magyarországi verseny 

Fővárosi verseny 

12.30–13.00 Büfé (A épület, fszt.) 
  A zsűrik tanácskozása 

13.00–14.30 A versenyzők számára múzeumlátogatás a Magyar Nemzeti Múzeumban 

13.00–14.30 Retorikai tanártovábbképzés II. (A épület, fszt., kari tanácsterem) 
Major Hajnalka (tanár, Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, Baja): 

Az érvforrások rendszerének tanítása kooperatív módszerekkel 
Antalné dr. Szabó Ágnes (egyetemi docens, ELTE BTK): 

Az érvelés technikái és lehetőségei nem retorikai témakörökben 
Tóth M. Zsombor (tanár, Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola, Budapest): 

„A zene az kell” – A dalszövegek helye a középiskolai magyartanításban 

15.00–16.00 A regionális döntők ünnepélyes eredményhirdetése 
 
Az egész napos programon és a tanártovábbképzésen nem csak a felkészítő tanárok vehetnek részt, de a 
részvételhez minden tanár, a felkészítő tanárok számára is előzetes regisztráció szükséges 2015. április 22-ig a 
http://metodika.btk.elte.hu/jelentkezes oldalon. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon az adatain kívül írja be a 
következőket is: A jelentkezés tárgya: Retorikai tanártovábbképzés. Megjegyzés: április 25. 
 
A továbbképzésen való részvételről a pedagógusok számára igazolást adunk. Az ELTE BTK koordinálásával a 
pályázat keretében megvalósuló további szakmai programokról a http://metodika.btk.elte.hu/tamop412b oldalon 
tájékozódhat. 
 
A programra minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. 

 
Magyar Nyelvtudományi Társaság 
ELTE BTK Szakmódszertani Központ 

 
 

 

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 


