
FELHÍVÁS

A BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! most rajtoló első oktatási tanéve 
kapcsán pedagógusokat keres kölcsönös együttműködésre a 

„BETŰK? KAPASZKODJATOK!” akció keretén belül!

BEMUTATKOZÁS:
  BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! egy egyedülálló képes ábécé, ahol a betűk és a 
hívóképek alakja megegyezik.
Modern, friss, barátságos – és nagyon hasznos!
2021 áprilisában jelent meg a BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! című könyv, és ezt 
követően készültek el a hozzá tartozó különféle oktatási segédeszközök. 
Bővebb információ, videó, belelapozó itt található: betuk.hu

OKTATÁSI TERÜLETEK:
 Kölcsönös együttműködésre keresünk az alábbi területekről olyan 
pedagógusokat, akik szeretnék az oktatási munkamenetüket az új képes 
ábécével kiegészíteni — a köz- és magánoktatásból, valamint a jelenléti és az 
online oktatásból egyaránt:
    • olyan óvodapedagógusok, akik fontosnak tartják a fonématudatosság
      fejlesztését
    • iskolaelőkészítő-foglalkozást tartók
    • 2021 szeptemberében első osztályban magyar nyelv- és irodalmat tanítók 
   • alsó tagozaton írás és olvasás korrepetálást, fejlesztést, felzárkóztatást végzők
    • olvasási nehézségekkel küzdő gyerekeket tanítók
    • sérült gyerekeket olvasni tanítók

MI BIZTOSÍTJUK:
Korlátozott számban a következő taneszközöket térítésmentesen biztosítjuk:
    • 1 db BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! - könyv (2350 Ft)
    • iskolai pedagógusoknak továbbá: 1 db BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! - betűk
      hívóképei (5590 Ft)
    • ingyenes szállítást csomagpontra (865 Ft)
    • extra nyomtatható feladatok gyerekeknek (gyakorlásra, felzárkóztatásra,
      differenciálásra)
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D     • adatvédelmi irányelvek
    • 30% személyre szóló kedvezmény igény szerinti további eszközökre Önnek 
vagy az osztályának/csoportjának

AMIT KÉRÜNK:
    • a taneszközök alkalmazása a saját tanítási módszerhez igazítva
    • önállóságot, újító szellemiséget a felhasználást illetően
    • a tapasztalatok, eredmények, reakciók megosztását
    • rövid írásos visszajelzéseket az 1. tanév végéig 
    • hajlandóságot akár többéves nyomonkövetésre
    • rövid videókat vagy fénykép+szöveges leírást a használatról 
      egy közös és ingyenes tudástár létrehozása érdekében

JELENTKEZÉS:
   Amennyiben úgy látja, hogy a BETŰK? KÉPBEN VAGYOK!-ot használni szeretné 
és segítene a gyermeknek az oktatásban, továbbá szívesen megosztaná ötleteit, 
tapasztalatait a többi kollégával, akkor kérem, hogy küldjön egy rövid 
bemutatkozó levelet a sziasztok@betuk.hu e-mail-címre az alábbi tartalommal:
    • rövid fényképes bemutatkozás: név, végzettség, tapasztalat, motiváció
    • környezet bemutatása: oktatási intézmény neve, hol található, miben tudna
      segíteni a gyerekeknek, tematikus-e a csoport/osztály, vagy kiegyensúlyozott,
      milyen létszámú?
    • telefonszám az első egyeztetéshez
    • jelentkezési határidő: 2021. szeptember 5.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és nem adjuk ki 3. személynek. 

Budapest, 2021. augusztus 23.

Micskei Detti

 szerző, okleveles építészmérnök

Mobil: +36303855545
E-mail: sziasztok@betuk.hu
Honlap: betuk.hu
Facebook: @betuk.konyv
Instagram: @betuk.konyv
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