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Projektzáró rendezvény 

LIFE projekt – 2017-2020 

Life Skills for Improving Primary School Environment 

Társas és életviteli kompetenciák fejlesztése általános iskolások körében 

Az online konferencia időpontja: 2020. november 19. 15:00-18:00  

 

Helyszín: A járványügyi helyzet alakulása végett a konferencia online valósul meg, melynek 

felülete a ZOOM.  

A részvételhez szükséges link: https://zoom.us/j/98820601175   

Konferencia időpontja: 2020. november 19.  15:00-18:00 

  



 A Junior Achievement Magyarország szeretettel meghívja Önt és kollégáit projektzáró 

rendezvényére. A JAM kilenc európai partner intézménnyel valósított meg egy nagyszabású 

pedagógiai fejlesztést, amely a hátrányos helyzetű tanulók társas életviteli kompetenciáit volt 

hivatott fejleszteni tantermi és azon kívüli környezetben. A projekt eredményeiről és a 

jövőbeni lehetséges fejlesztésekről a záró konferenciánkon számolunk be. 

Minden kedves résztvevő ajándékba kapja Lou Aronica és Sir Ken Robinson ’Kreatív 

iskolák’ c. könyvét 

 

 

Program 

15:00 - Megnyitó  

15:05 - Hátrányos helyzetű szegregátumban élő fiatalok nyelvhasználati és nyelvtanulási 

szokásai Előadó: Dr. Thékes István – főiskolai docens 

15:20 - Szociális kompetencia-fejlesztés a LIKE projekt tükrében - Beszámoló a magyarországi 

megvalósításról Előadó: Dr. Thékes István – főiskolai docens 

15:50: Beszámoló a LIKE projekt gyakorlati megvalósításáról a pedagógusok 

szemszögéből 

A szarvasi Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda 

előadása a projekt folyamatáról – Farkas Arnold Zoltán & A szegedi Gedói Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak előadása 

16:20: Spanyolországi tapasztalatok a LIKE projekt megvalósításáról 

Asociación Cultural Euroacción Murcia - spanyol partnerintézmény online stream előadása 

Zoomon - Laura Sakina López Gámez 



16:50: Szünet 

17:10: A 21. századi kompetenciák fejlesztésének lehetőségei: Előadó: Dr. Vass Vilmos – 

egyetemi docens 

18:00 A konferencia zárása 

 


