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GeniBot Gyermekközösség 
 
Kedves Kolléga! 
 
A kritikus gondolkodás tanítása, fejlesztése a NAT egyik prioritása. Ugyanakkor gyakran 
látjuk a gyakorlatban, hogy nehéz ezzel a fontos területtel foglalkozni a mindennapi 
feladatok mellett. Erre adunk választ és megoldást a GeniBot programmal, amelynek te 
is alkotótársa lehetsz! Ha kreatív, alkotó tanárnak érzed magad, kérjük jelentkezz nálunk!  
 

Hozd létre a saját iskoládban, környezetedben vagy a településeden az általad vezetett 
GeniBot Gyerekközösséget. 
 

Sokféle módon dolgozhatsz velünk: szervezhetsz tábort, iskolai szakkört vagy fejleszthetsz 

tananyagot. Olvass tovább, ha érdekel a GeniBot Gyermekközösség program. 

 

 

Nyári tábor program (2021 nyár) 

 
Szervezz legalább egy ötnapos tábort július 12. és augusztus 19. között bármikor. 
Használd a tananyagunkat és egészítsd ki az általad elképzelt, a lakóhelyedre jellemző 
tartalmakkal. 
Tanuld meg online a tanítási módszerünket. 
Mit adunk cserébe? 

Kifizetjük a munkád. (Az egyhetes munkádért nettó 124.000 Ft-ot fizetünk.) 
Megajándékozunk egy GeniBot-tal, amit a suliban is és otthon is használhatsz. 
Iskolád részt vehet az országos GeniBot programban. 
 

 

Őszi (2021/22 tanév) szakkör 
 

Szervezz heti egy délutánon vagy hétvégén működő GeniBot szakkört! 
Használd a tanév tartalmait követő tananyagunkat és egészítsd ki az általad kitalált 
kreatív ötletekkel, megoldásokkal és szakköri tananyagokkal. 
Tanuld meg online a tanítási módszerünket, legyél nemzetközi akkreditációval 
rendelkező GeniBot Expert (szakértő) tanár! 
Mit adunk cserébe? 

Kifizetjük a munkád. (A szakköri program munkadíja havonta nettó 30.000 Ft. Heti 1,5 
órás szakkör, 5.000 Ft-os óradíjjal) 
Megajándékozunk egy GeniBot-tal, amit a suliban is és otthon is használhatsz. 
Iskolád részt vehet az országos GeniBot programban.  
A legjobb tartalomfejlesztő tanárok nyilvános és transzparens versenyének első, második 
és harmadik helyezett tanárai Dél-Koreába utaznak egy egyhetes szakmai, pedagógiai 
programra. A programra elhívhatod szakmai útitársként iskolád igazgatóját vagy bármely 
kollégád. Az utastársad szállásköltségeit és repülőjegyét is mi biztosítjuk. 
 

 

Hogyan teheted? 

 
Ha szeretnél a GeniBot közösség tanára lenni, kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot és elküldjük 
számodra a tudnivalókat. GeniBot tanárnak lenni azt jelenti, hogy vállalod a GeniBot tanársággal 
járó feladatokat és ha tetszik a program, akkor aktív tagként veszel benne részt.  
A legfontosabb elemek a következők:  
(1) Saját GeniBot csoportot hozol létre az iskoládban vagy a településeden. 



(2) Részben az általunk nyújtott javaslatok alapján, részben a saját elképzeléseid alapján 
létrehozol egy nyári programot vagy őszi szakkört, ahol végigviszed a nagyrészt általad elképzelt 
programot. 
(4) Megosztod velünk tapasztaltaid a havonta egyszer jelentkező online értekezletünkön. 
(3) Ha úgy ítéled meg, hogy a megoldásaid jók és érdekesek, benevezhetsz a tartalmak 
versenyébe. Ha a többi kolléga szavazatai alapján kiválasztjuk az ötleted, akkor segítünk, hogy a 
nemzetközi oktatási piacon is hasznosuljon az általad kitalált innováció. Ezzel egy rendszeres 
kiegészítő jövedelmet biztosítasz magadnak, mert minden GeniBot felhasználó fizetni fog a te 
általad alkotott innovatív tanítási megoldásért a nemzetközi GeniBot térben. 

 
Miért érdemes ezt csinálnod? 
A GeniBot programban dolgozni kreativitást igénylő munka. Úgy alkottuk meg az együttműködés 
formáját, hogy ezt a kiegészítő tevékenységet a mindennapi iskolai munkáddal összeilleszthesd. 
Nem igénylünk fölösleges adminisztrációt, nem írjuk elő, hogy mit és hogyan kísérletezz a 
GeniBottal. Javaslatokat adunk és arra bátorítunk, hogy te magad kísérletezz azzal, hogy mi az, 
ami szerinted a pedagógiai eljárásodban, a gyakorlatban működik és mi az, ami nem.  

 
Kell-e hozzá igazgatói vagy tankerületi engedély? 
Hasznos, ha az iskolavezetőddel egyeztetsz erről, mert lehet, hogy az iskoládban épp ez is fontos 
téma és más kollégád is szívesen kipróbálja azt a módszert és gondolkodást, amit a GeniBot 
jelent. 
A tankerületek egyelőre nem kaptak tájékoztatást sem tőlünk, sem pedig az EMMI-től erről az 
eszközről. A projekt jelenlegi fázisában azon dolgozunk, hogy Dél-Korea és Magyarország között 
létrejöjjön egy olyan kormányközi együttműködés, amelyben a magyarországi iskolák számára a 
tankerületek közreműködésével is elérhető lesz a GeniBot. 

 
A GeniBot Gyerekközösség Program egyaránt nagyszerű lehetőség számodra és az iskolád 

számára. Tanítványaiddal együtt elindulhatsz egy olyan felfedező útra, amely a NAT elemeit 

használva egyedi és értékes tartalmakat hoz létre iskolád és a pedagógus közösségek számára 

egyaránt. 

 

Keress meg bennünket, ha ezen kívül is van elképzelésed az együttműködés formájáról! 
 
Itt tudsz velünk kapcsolatban lépni: 
Ferenci Judit program menedzser 
+36 70 392 2252 
judit.ferenci@gmail.com 

finniskola.org 
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