
Ssz:
A bázisintézmény 

neve
A program időpontja A program helyszíne A program címe A program típusa

A program 

célcsoportja
A program rövid ismertetése

Jelentkezési 

határidő és 

kapcsolattartó neve

Regisztrációhoz használatos 

elérhetőségek. A regisztráció 

során kérjük megadni az alábbi 

adatokat: e-mail címe, 

jelentkező neve, telefonszáma, 

munkaköre, munkahelyének 

neve, címe

1.

Pápai Erkel Ferenc 

Ének-Zenei 

Általános Iskola

2021. május 10.

(hétfő)

 14:00-15:00 óra

Online 

Platfrom:

Google Meet

Élet, élet betyár élet

Oline bemutató a 2019-es 

néptáncgáláról.

Az óra megtekintése az iskola 

youtube csatornáján 2021. május 

07-től. 

Május 10-én konzultációs 

lehetőség, kötetlen beszélgetés 

az igazgatónővel és a felkészítő 

tanárral.

Néptáncot tanítók, 

minden kollégának 

javasoljuk, aki szereti 

a népi kultúrát

A program rövid ismertetése:  Egy bakonyi 

betyár életét álmodta meg, és állította 

színpadra Müller Zoltán, néptánctanár. Olyan 

koreográfiát talált ki, amiben iskolánk minden 

tanulója szerepel (közel 400 gyerek).  A kicsik 

a gyerekkort, a nagyobbak a felnőttkort,  a 

tantestület bevállalós tagjai pedig az időskort  

jelenítik meg. A végén egy nagyszabású 

fináléban táncol az iskola minden tanulója, és 

a tantestület csapata.

2021. május 04. erkelbazis@gmail.com

2.
Sárkeresztúri 

Napraforgó Óvoda

2021. május 13.

(csütörtök)

13:00-14:30 óra

Online 

Platfrom:

Google Meet

Gyermekkori 

agresszió az óvodás 

csoportban. 

Helyzetfeltáró kutatás 

eredményeinek 

összegző elemzése

három Fejér megyei 

óvoda részvételével.

 Előadás,workshop
Óvodapedagógusok

Intézményvezetők

Az óvodapedagógusok,szülők bevonásával 

történt kérdőíves felmérés eredményeinek 

összegzése. A kérdőíves kutatás során azt 

vizsgáltuk, hogy az eltérő szociokultúrális 

környezetben működő óvodákban mennyire 

jellemző az óvodás korú gyermekek körében a 

bántalmazás, megfélemlítés, agresszió 

jelensége. A témával kapcsolatban felmerülő 

kérdések megvitatása.

2021.május 12. ovilak@invitel.hu

3.

Dunaújvárosi 

Óvoda Eszterlánc 

Tagóvoda

2021. május 17.

(hétfő)

 10:00-11:30 óra

Online 

Platfrom:

Google Meet

Anyanyelvi nevelés 

lehetőségei az 

óvodában 

Bemutató foglalkozás

Előadás
Óvodapedagógusok

Anyanyelvi játékok lehetőségei az óvodás korú 

gyermekek kommunikációs és együttműködési 

készségének fejlesztése érdekében. Kiscsoport: 

Hangutánzás, nyelvtáncoltatás Középső csoport: 

Légzésgyakorlatok Nagycsoport: Tulajdonságok 

Vegyes csoport: Dramatikus játékok

2021. május 14.

dunaujovoda@gmail.com
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4.

Tóparti 

Gimnázium és 

Művészeti 

Szakgimnázium

2021. május 17.

(hétfő)

 15:00-16:30 óra

Online

Platform: Discord 

felület

Geogebra és 

koordináta geometria

Műhelymunka

előadás

Matematika tanárok 

(középiskola)

A geogebra koordináta geometriai 

alkalmazása. Egyéni feladatkiadási lehetőség 

és segítés ennek javításában. Jól használható 

kész anyagok és egy konkrét ggb együttes 

elkészítése. Ehhez javasolt a Geogebra classik 

letöltése.

2021. május 14. toparti@toparti-szfvar.sulinet.hu

5.
Dunaújvárosi 

Óvoda 

2021. május 18. 

(kedd)

10:00-11:30 óra

Online 

Platfrom:

Google Meet

OVI-FOCI

az OVI-SPORT 

Alapítvánnyal való 

kapcsolatunk tartalmi 

elemei

Bemutató foglalkozás

Előadás
Óvodapedagógusok

A multifunkciós pályák alkalmazási 

lehetőségei az óvodai mindennapokban

2021. május 14.

dunaujovoda@gmail.com

6. Ajka Városi Óvoda

2021. május 18.

(kedd)

14:00-15:30 óra

Online 

Platfrom:

Google Meet

Korszerű pedagógiai 

módszerek 

alkalmazása a 

tehetséggondozásban

Digitális Okosjáték 

Óvodásoknak/DIOO 

program.

Videófelvételek megtekintése, 

majd ppt-vel kísért előadás
Óvodapedagógusok

A szakmai nap célja bemutatni az óvodáskorú 

gyermekekben rejlő tehetség csírák 

felfedezését, gondozását, fejlődésük nyomon 

követését. Korszerű pedagógiai eszközök 

alkalmazása:DIOO

2021. május 14.

Magyar Éva: 

06 20/2487845

hetszinviragajka@gmail.com 
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7.

Pápai Erkel Ferenc 

Ének-Zenei 

Általános Iskola

2021. május 20.

(szerda)

 14:00-15:00 óra

Online 

Platfrom:

Google Meet

Boldogságóra

Online bemutató az óráról. Az 

óra megtekintése az iskola 

youtube csatornáján 2021. május 

19-től. 

Május 20-án konzultációs 

lehetőség, kötetlen beszélgetés 

az igazgatónővel és a felkészítő 

tanárral:

Óvodapedagógusok

Tanítók

Tanárok

Fejlesztőpedagóguso

k

"Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz 

lobbantani másokban!"

Szent Ágoston Önismeret, önbizalom 

fejlesztése a boldogság program pozitív 

látásmódja és szemlélete segítségével, 

valamint boldogságérzetet fokozó technikák 

alkalmazásával.

2021. május 17. erkelbazis@gmail.com

8.

Arany János 

Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő 

Iskola és  EGYMI

 2021. május 25.

(kedd)

    14.00-15.30 óra

Székesfehérvár

Szekfű Gyula u. 6. 

Forrásszoba

"Rogers- Játékbarát 

Iskola" a program 

bemutatása, a 

megvalósítás lépései. 

Lehetőségek 

bemutatása a SNI 

tanulók fejlesztésében 

a visszajelzések 

tükrében. 

Interaktív előadás, bemutató

A tervek szerin a program 

jelenléti formában valósul meg. 

Általános iskolai 

pedagógusok

Gyógypedagógusok

Intézményvezetők

A gyermekek szabad, önkéntes, közös játékát 

támogató Rogers módszer bevezetésének 

lépéseit, megvalósítása során szerzett 

tapasztalatokat kívánjuk megosztani az 

érdeklődő intézmények pedagógiai számára. A 

programokról szóló interaktív előadás mellett 

a helyszínen bemutatjuk Rogers termünket is.   

2021. május 19. aranyszfvar@gmail.com

9.

Devecseri 

Gárdonyi Géza 

Általános Iskola és 

AMI

2021. május 27.

(csütörtök)

14:00-15:30 óra

Online 

Platfrom:

Google Meet

Coerver-módszer 

bemutatása. 

A labdarúgás 

utánpótlás 

fejlesztésének egy 

módja

Interaktív előadás, bemutató

Testnevelők

Tanítók

Általános iskolai 

pedagógusok

Óvodapedagógusok

Coerver - módszer alkalmazása a devecseri 

iskolában
2021. május 21. devecser@papaitk.hu
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10.

Várkerti Általános 

Iskola Vásárhelyi 

András 

Tagiskolája

2021. május 27.

(csütörtök)

14:00-15:00 óra

Vásárhelyi András 

Tagiskola

Várpalota

 Tési út 3/b.

    

 

Amennyiben a 

járványügyi helyzet 

és a szabályozók 

engedik, a 

műhelymunkát 

szeretnénk személyes 

részvétellel 

megrendezni. Ha ez 

nem lehetséges, 

akkor online 

közvetítéssel valósul 

meg a program.

Textúrák és technikák 

- csoportmunka 

különböző 

anyagokkal és 

technikákkal a 

rajzoktatásban

Műhelymunka

Rajz -és vízuális 

kultúta tanárok

Tanítók

Általános iskolai 

pedagógusok

A műhelyfoglalkozás alkalmával a látogatók 

részt vesznek egy felsős rajz szakköri 

foglalkozáson, ahol 5 csoportban 5 különböző 

technikát figyelhetnek meg és próbálhatnak ki 

személyesen 

5 csoport/technika:

- papírbatik

- futtatott tus

- monotypia

- papírmetszet

- "tunkolós"

A technikák érdekessége, hogy mind 

kifejezetten költséghatékony, hátrányos 

helyzetű gyerekekkel foglalkozó pedagógusok 

könnyen beszerezhetik a szükséges 

alapanyagokat, így a gyerekek több művészeti 

technikával is megismerkedhetnek.

2021. május 21. 

Jelenléti 

megvalósulás esetén 

5 főt tudunk fogadni!

vasarhelyia8100@gmail.com 

A zöld színnel jelölt programok – részvétel esetén – mint támogató szolgáltatás, rögzítésre kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és támogató rendszer intézményi felületén!
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