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Bevezető 

Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Pedagógusok! Kedves Kollégák! 

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja ebben az évben is megrendezi 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok rendezvénysorozatát, bázisintézményeink hálózatos 

tudásmegosztására, mesterpedagógus szaktanácsadóink programjaira és külső előadók felkérésére 

helyezve a hangsúlyt.  

Az Oktatási Hivatal bázisintézményei működő jó gyakorlataik megosztásával, műhelymunkák, 

bemutató órák tartásával segítik az azokon résztvevő pedagógusok munkáját. A szaktanácsadói 

munkaközösségek magas szakmai színvonalú tematikus délutánokkal várják az érdeklődőket. 

A rendezvénysorozat 2021. október 11 – 2021. október 21. közötti programjai elsősorban a 

bázisintézmények, valamint a szaktanácsadói munkaközösségek kínálatával, míg a 2021. 

november 2 - 2021. november 5. közötti időszak külső előadók révén kínál lehetőséget a szakmai 

megújulásra és feltöltődésre.  

A kialakult helyzethez igazodva a programok egy része jelenléti formában, míg másik része az 

online téren keresztül lesz látogatható. Kérjük vegyék figyelembe, hogy jelenléti 

programjainkat kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek látogathatják!  

Külön csokorba szedtük azokat a programokat, melyeket különösen ajánlunk a lemorzsolódással 

való veszélyeztetteséggel is küzdő iskoláknak. Az ESL programok, mint támogató 

szolgáltatások részvétel esetén rögzítésre kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer intézményi felületén! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani programjaink közül az alábbiakat: 

2021. október 14-én a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és a Dunaújvárosi Egyetem 

munkatársait, pedagógusait, oktatóit felvonultató „Út az egyetemre. Módszertani lehetőségek a 

továbbtanulás támogatására” című programot. 

2021. október 19-én megrendezésre kerülő „Összjáték - Együtt a hatékony pedagógiáért” című 

konferenciánkat. Nagy örömünkre szolgál, hogy a járványhelyzet kedvező alakulása miatt ismét 

van lehetősége személyesen találkozni a köznevelés szereplőinek. Ezért e jelenléti formában 

megvalósuló konferenciánkra országos és helyi ismertséggel bíró oktatási szakembereket hívtunk, 

akik a pedagógiai-szakmai munka hatékonyságának növeléséről osztanak meg gondolatokat.  

Előadóink között köszönthetjük dr. Gloviczki Zoltánt, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

rektorát, Török Szabolcsot, a Székesfehérvári Tankerületi Központ vezetőjét, dr. Kádár Annamária 

pszichológust, Botárné Barcza Évát, az Oktatási Hivatal osztályvezetőjét és Csákvári Juditot, a 

Pápai Városi Óvodák intézményvezetőjét! 

2021. november 2-i „Hogyan támogatja egy könyvtár és múzeum a pedagógiai munkát?” 

című online előadást, mely során megtudhatjuk, hol és mi módon kaphat egy óvónő, egy tanító 

vagy tanár egyszerűen és gyorsan segítséget, ha továbbképzésre jár, ha új tantárgyat kell tanítania 

és szüksége lenne szakirodalomra, tankönyvekre vagy módszertani segédletekre? Hova forduljon 

a pedagógus, ha szakvizsgára készül vagy épp a porfólióját állítja össze? Ha a mindennapi teendői 

mellett tábort, tanulmányi versenyt vagy délutáni foglalkozás szervez és ezekhez anyagot gyűjt?  

2021. november 3-án megrendezésre kerülő „Tanulom magam” című online programot, 

melynek előadója F. Várkonyi Zsuzsanna pszichológus, tréner. Az igényes pedagógusoknak 

sokféle jól működő eljárásuk van a gyerekekkel való kapcsolat előre mutató gondozásához. A 

kapcsolatkezelés kölcsönösen eredményes módjához fog előadónk további gondolatokat átadni. 
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Ehhez hozzátartozik a jó önismeret is: saját vakfoltjaink, érzékeny pontjaink, pillanatnyi 

állapotunk tudatosítása, mindez annak érdekében, hogy tanár és tanuló ne egymás ellenségei, 

hanem bizalmat érdemlő partnerei lehessenek.   

2021. november 4-i „Digitális reform-pedagógia” című programon dr. Ollé János, a Pannon 

Egyetem Digitális Módszertani Intézetének docense keresi a választ többek között arra, miben 

tévedett az elméleti pedagógia az elmúlt két évtizedben? Milyenné válhat a közeljövő iskolája, 

hogy ha nem proaktív alakítói, hanem passzív elszenvedői leszünk a folyamatos változásnak?  

2021. november 5-én „Első kézből a felvételiről” címmel dr. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal 

felsőoktatási elnökhelyettese ad tájékoztatást a felvételi eljárásról, majd válaszol a diákok, 

pedagógusok, szülők felmerült kérdéseire. 

Az Őszi Pedagógiai Szakmai Napok keretében tervezett programok térítésmentesek, azonban 

regisztrációhoz kötött a részvétel, melyet kérünk az adott program kezdete előtt két 

munkanappal megtenni a jelölt elérhetőségeken! 
 

Köszönöm bázisintézményeink vezetőinek, kapcsolattartóinak és mesterpedagógus 

szaktanácsadóinknak, hogy kiemelkedő szakmai munkájukkal hozzájárulnak az Őszi Pedagógiai 

Szakmai Napok magas színvonalú tartamához és megrendezéshez! 

Kedves Kollégák!  

A bázisintézmények nevelőtestületei, a szaktanácsadók, magam és munkatársaim nevében is 

tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket programjaikon!  

 
 Galambos Zsuzsanna 

 főosztályvezető 
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KIEMELT SZAKMAI PROGRAM 

Összjáték - Együtt a hatékony pedagógiáért 

Program típusa:  Konferencia (jelenléti) 

Célcsoport: intézményvezető, óvodapedagógus, általános és középiskolai pedagógus 

Helyszín: Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 

Székesfehérvár, Széchenyi utca 13. 

Időpont: 2021. október 19. (kedd) 10:00−14:30 óra (SZÜNET: 11:50-12:20) 

Terem befogadóképessége: 130 fő 

• Tipikus a tipikus? 

Időpont: 10:00-11:00 óra 

Előadó: Dr. Gloviczki Zoltán − rektor 

 Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

További információk: Milyen lehetőségek állnak a pedagógusok előtt az eltérő fejlődési 

ütemű tanulók által jelentett kihívások megválaszolására?  

• Vezetés, eredményesség, fejlesztés 

Időpont: 11:00-11:30 óra 

Előadó: felkérés alatt 

További információk: Milyen intézményfejlesztési lehetőségek rejlenek a vezető számára 

a szaktanácsadásban? Hogyan segítheti, könnyítheti meg saját és nevelőtestülete munkáját, 

és teheti még eredményesebbé az intézményét? 

• Miért? Kinek? Mikor? – Szaktanácsadás 

Időpont: 11:30-11:50 óra 

Előadó: Botárné Barcza Éva − osztályvezető 

 Oktatási Hivatal 

További információk: Megismerhetjük a szaktanácsadásban rejlő lehetőségeket, esélyeket, 

azt a támogatást, amely segítségére lehet az intézményeknek és a pedagógusoknak is a 

problémákkal való megküzdésben. 

• Intézményfejlesztés a szaktanácsadás eszközeivel 

Időpont: 12:20-12:40 óra 

Előadó: Csákvári Judit − óvodavezető 

 Pápai Városi Óvodák 

További információk: A szaktanácsadás elfogadásának útja, lehetőségeinek alkalmazása a 

Pápai Városi Óvodák intézményfejlesztése, a szervezeti kultúra fejlődésének folyamatában. 

Mindig van egy kezdet, mely a változást, az újat megelőzi, melyről vannak dolgozói 

vélemények, és ez jó, ez segíti az elindulást. Nálunk a kezdet ez volt: "Mi eddig is tudtuk 

mit és hogyan kell! Nekem ne mondja meg egy idegen, aki nem ismer bennünket, hogy mit 

és hogyan, mi a jó és mi nem! Nem hiszem, hogy ebben én részt tudok venni!..." 
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• HHH-s pedagógusok 2021-ben 

Időpont: 12:40-13:10 óra 

Előadó: Török Szabolcs − tankerületi igazgató 

 Székesfehérvári Tankerületi Központ 

További információk: A megváltozott világ az eddigi pedagógiai személet 

megváltoztatását kívánja. Hogyan tud felkészülni a XXI. század pedagógusa a jelenkori 

kihívásokra? Mit jelent a szemléletváltás? Kihez tudunk segítségért fordulni?  

Ha nem is kész válaszokat és instant megoldásokat kínál az előadás, mégis reményeim 

szerint elindíthatja a szemléletváltás útján a pedagógus kollégákat. 

• Az érzelmi intelligencia fejlesztési lehetőségei gyermekkorban és felnőttkorban 

Időpont: 13:10-14:30 óra 

Előadó: Kádár Annamária − pszichológus, tréner 

További információk: Az életben való „beválásunk” nem csak értelmi képességeinken 

múlik. Az igazi sikereket csak akkor érhetjük el, ha képesek vagyunk felismerni a magunk 

és mások érzelmeit, kapcsolatokat teremteni, konfliktusokat kezelni, 

együttműködni...Vagyis, ha fejlett az érzelmi intelligenciánk. A jó hír az, hogy e 

képességünk szinte korlátlanul fejleszthető még felnőtt korban is. 

Regisztrálni az alábbi linken lehet:  

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/osszjatek_egyutt_hatekony_

pedagogiaert 

 

  

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/osszjatek_egyutt_hatekony_pedagogiaert
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/osszjatek_egyutt_hatekony_pedagogiaert
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JÓ GYAKORLATOK, BEMUTATÓ ÓRÁK, 

SZAKMAI MŰHELYMUNKÁK 

Óvoda 

Komplex mozgásfejlesztés normál fejlődési ütemű óvodáskorú gyermekeknél - 

Kezdeti időszak 

Program típusa:  Bemutató foglalkozás, konzultációs előadás 

Célcsoport: óvodapedagógus 

A program helyszíne/platformja: Dunaújvárosi Óvoda - Eszterlánc Tagóvoda 

Dunaújváros, Gábor Dénes u. 7. 

Amennyiben a program jelenléti lebonyolítására nem kerülhet sor: Google 

Meet felületen. 

Időpont: 2021. október 11. (hétfő) 9:00-11:00 óra 

Előadó: Pintér Ildikó − gyógypedagógus 

További információk: Mozgás szempontjából az egyik kritikus szakasz a 3-6-7 éves kor, de ez a 

leghatékonyabb időszak is. Rendszeres, célzott mozgásfejlesztéssel viszonylag rövid idő alatt 

teljesítménynövekedést lehet elérni. 

Terem befogadóképessége: 15 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: dunaujovoda@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe, a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, 

telefonszáma; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

 

Rutinos Konfliktuskezelés gyermekekkel 

Program típusa:  Interaktív előadás 

Célcsoport: óvodapedagógus 

A program helyszíne/platformja: Dunaújvárosi Óvoda Konferenciaterme 

Dunaújváros, Lilla köz 1. 

Időpont: 2021. október 12. (kedd) 10:00-13:00 óra 

Előadó: Dolmány Zsuzsanna − óvodapedagógus 

További információk: Ismerjük meg egymást, fogadjuk el egymást! A konfliktus jó dolog, vagy 

nem? Az óvoda egy csoda hely, van idő mindenre! 

Terem befogadóképessége: 15 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: dunaujovoda@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe, a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, 

telefonszáma; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

mailto:dunaujovoda@gmail.com
mailto:dunaujovoda@gmail.com
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Zöld Óvoda -Élhetőbb Jövő 

"Az óvodakert kincsei" 

Program típusa:  Nyílt nap konzultációval 

Célcsoport: óvodapedagógus, tanító, általános iskolai pedagógus 

A program helyszíne/platformja: Ajka Városi Óvoda - Hétszínvirág 

Ajka, Béke u. 6/A. 

Amennyiben a program jelenléti megvalósítására nem kerülhet sor: online 

Időpont: 2021. október 13. (szerda) 14:00-15:30 óra 

Előadók: Jagaditsné Bajczi Erika − óvodapedagógus, környezeti nevelő 

Magyar Éva − mesterpedagógus, óvodavezető helyettes 

További információk: Az óvodakertben termesztett növények tudatos felhasználása, az 

egészséges táplálkozási szokások alakítása, tartósítási eljárások. 

Terem befogadóképessége: 15 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: hetszinviragajka@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe, a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, 

telefonszáma; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

 

 

Hagyományőrzés-SZÜRET 

Program típusa:  Online előadás 

Célcsoport: óvodapedagógus 

A program helyszíne/platformja: Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 

Online: Google Meet felületen 

Időpont: 2021. október 15. (péntek) 13:00-14:30 óra 

Előadó: Barócsi-Csatári Mónika − óvodapedagógus 

További információk: A település hagyományos ünnepeinek, jeles napjainak beillesztése a helyi 

óvodai nevelés gyakorlatába, pedagógiai programjába, gyakorlati bemutatóval kiegészítve. 

Terem befogadóképessége: 15 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: ovilak7@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe, a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, 

telefonszáma; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

mailto:hetszinviragajka@gmail.com
mailto:ovilak7@gmail.com
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Óvodapedagógus munkaközösség programjai 

Program típusa:  Előadások és műhelymunkák 

Célcsoport: óvodapedagógus 

A program helyszíne/platformja: Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda 

Veszprém, Egry József utca 55. 

Időpont: 2021. október 18. (hétfő) 9:30-13:00 óra 

Terem befogadóképessége: 40 fő 

• Elektronikus dokumentációs rendszer az óvodában 
Program típusa, időpontja: Előadás: 9:30-10:00 óra 

Előadó: Szafner Ágnes − szaktanácsadó 

További információk: Elektronikus dokumentációs rendszer az óvodában: Drive felület, 

digitális napló használata. 

• A módszertani megújulás lehetséges eszközei az óvodában 
Program típusa, időpontja: Előadás: 10:00-10:30 óra 

Időpont:  

Előadó: Szabadi Edit − mesterpedagógus szakértő 

További információk: ILMT Óvodai Alprojektjének keretén belül kiadott 

óvodapedagógusoknak szóló szakmódszertani füzetek és Az óvodapedagógia színes világa 

c. könyv bemutatása 

• IKT használat az óvodában 
Program típusa, időpontja: Műhelymunka: 10:30-10:50 óra 

Előadó: Katona Ervinné − szaktanácsadó 

További információk: Hogyan használhatóak az IKT eszközök az óvodában?  

Saját tapasztalatok, ötletek, jógyakorlat megosztása. 

• DIOO program bemutatása 
Program típusa, időpontja: Előadás: 11:10-12:00 óra 

Előadók: Kaposiné Kundermann Lívia − szaktanácsadó 

További információk: Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása a 

tehetséggondozásban Digitális Okosjáték Óvodásoknak/DIOO program. 

• Okos tábla a gyermekcsoportban 
Program típusa, időpontja: Műhelymunka: 12:30-13:00 óra 

Előadók: Takács-Gubicza Melinda − óvodapedagógus 

További információk: Digitális tábla használata gyermekcsoportban-ötletek, lehetőségek a 

gyermekek fejlesztésében és a tervezőmunkában. BEE-BOT robot- ZÜMIVEL képesség és 

készségfejlesztés színesítése. 

Regisztrálni az alábbi linken lehet: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1lS8SimQjXwKjzw0PFNjglJRdQyAVfXHguGbs

VGeA_CMaDw/viewform 
Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe, jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1lS8SimQjXwKjzw0PFNjglJRdQyAVfXHguGbsVGeA_CMaDw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1lS8SimQjXwKjzw0PFNjglJRdQyAVfXHguGbsVGeA_CMaDw/viewform
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Általános iskola 

Legyél Te is illusztrátor! 

Hogyan készítsük fel tanulóinkat egy-egy könyv, mű illusztrálására? 

Program típusa:  Előadások és műhelymunkák 

Célcsoport: óvodapedagógus, tanító, általános iskolai pedagógus 

A program helyszíne/platformja: Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskolája 

Online: Google Meet felületen 

Időpont: 2021. október 11. (hétfő) 

Előadók: Nikolausz Krisztián − grafikus, festőművész 

Lőkös Laura − pedagógus 

Mészáros Imréné − pedagógus 

További információk: A jövő illusztrátorai a mi kezünkben vannak. Hogyan lehet a 

kisgyerekeket felkészíteni egy mű illusztrálására? 

Milyen gyakorlati fogásai és praktikái vannak az irodalmi művek megjelenítésének? 

Meghívott grafikus vendégünkkel együtt ezekre a kérdésekre próbálunk választ adni. 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: vasarhelyia8100@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe, a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, 

telefonszáma; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

Illóolajokkal a tanórán 

Program típusa: Bemutató óra (3. évfolyam) és azt követő műhelymunka 

Célcsoport: tanító, fejlesztőpedagógus 

A program helyszíne/platformja: Csóri Mátyás Király Általános Iskola - Csór, Fő tér 1. 

Időpont: 2021. október 12. (kedd) 8:15-9:00 óra, majd műhelymunka: 9:15-10:15 óra 

Előadó: Heltay Ágnes − tanító 

További információk: Illóolajok alkalmazásának bemutatása tanórai keretek között. Hogyan, 

mikor és miért alkalmazzuk az illóolajokat? 

A bemutató órát követően lehetőség nyílik a látottak megbeszélésére. 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: mkicsor@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe, a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, 

telefonszáma; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

 

mailto:vasarhelyia8100@gmail.com
mailto:mkicsor@gmail.com
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A tanulás támogatása mozgásfejlesztés segítségével 

Program típusa:  Bemutató óra és azt követő műhelymunka 

Célcsoport: tanító, testnevelés szakos tanár 

A program helyszíne/platformja: Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola (Tornaterem) 

Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. 

Amennyiben a program jelenléti lebonyolítására nem kerülhet sor: Zoom 

felületen 

Időpont: 2021. október 12. (kedd) 12:35-13:20, majd műhelymunka: 13:20-14:00 óra 

Előadó: Samu Miklós Józsefné − pedagógus 

További információk: Az újfajta mozgásfejlesztési terv segítséget nyújt a különböző mozgási és 

tanulási zavarral küzdő diákok hatékonyabb oktatásához is. 

Terem befogadóképessége: 10 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: alich.klara@pilinszkyiskola.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

 

 

Komplex Instrukciós Program alsó tagozaton 

Program típusa:  Bemutató óra (2. évfolyam) és azt követő műhelymunka 

Célcsoport: tanító 

A program helyszíne/platformja: Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola 

Székesfehérvár, Széna tér 10. 

Amennyiben a program jelenléti megvalósítására nem kerülhet sor: 

Google Meet felületen. 

Időpont: 2021. október 12. (kedd) 14:00-14:45, majd műhelymunka: 14:45-15:30 óra 

Előadó: Forray Anita − pedagógus 

További információk: A KIP alkalmazása, a bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok. A 

bemutató foglalkozást a foglalkozáshoz kapcsolódó szakmai konzultáció követi. 

Terem befogadóképessége: 15 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: iskola@szenateri.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, 

telefonszáma; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

mailto:alich.klara@pilinszkyiskola.hu
mailto:iskola@szenateri.hu
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Logikai gondolkodás fejlesztése padlórobotika segítségével 

Program típusa: Műhelymunka 

Célcsoport: általános iskolai pedagógus 

A program helyszíne/platformja: Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola − Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 4. 

Amennyiben a program jelenléti megvalósítására nem kerülhet sor: online 

Időpont: 2021. október. 13. (szerda) 14:00-15:00 óra 

Előadó: Kovácsné Fehér Beáta − pedagógus 

További információk: BEEBOT padlórobot használata hagyományos oktatási folyamatban, mely 

játékos keretek között fejleszti a gyermekek analítikus gondolkodását, térbelitájékozó dási 

képessüket. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: szucs.peterne03@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

Székesfehérvári István Király Általános Iskola programjai 

Időpont: 2021. október 14. (csütörtök) 

A program helyszíne/platformja: Székesfehérvári István Király Általános Iskola – 

Székesfehérvár, Kelemen Béla út 30/a 

Amennyiben a program jelenléti lebonyolítására nem kerülhet sor: 

Microsoft Teams felületen. 

Terem befogadóképessége: 15-15 fő 

• Szociális kompetencia fejlesztése 
Program típusa: Bemutató óra (4. évfolyam) 

Célcsoport: általános iskolai pedagógus, tanító 

Időpont: 8:00-8:45 óra 

Előadó: Matla-Balatoni Veronika − pedagógus 

További információk: Komplex Alapprogram egyik tartalmi eleme a ráhangoló 

foglalkozás, melynek célja a szociális kompetenciafejlesztés, a társas kapcsolatok, az iskola, 

valamint a tanulás iránti motiváció fejlesztése, erősítése. 

• Élményszerű mesefeldolgozás 
Program típusa: Bemutató óra (3. évfolyam) 

Célcsoport: tanító 

Időpont: 9:00-9:45 óra 

Előadó: Szabó Gyöngyi − pedagógus 

További információk: Komplex óra, a KAP tartalmi elemének keretében, felölelve a 

teljeskörű képesség- és kompetenciafejlesztés lehetőségét. 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: ronchica83@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, 

telefonszáma; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

mailto:szucs.peterne03@gmail.com
mailto:ronchica83@gmail.com
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Tanító munkaközösség programja 

• Tanuljunk játszva együtt - avagy a játékos tanulás lehetőségei alsó tagozaton 

Program típusa: Műhelymunka 

Célcsoport: tanító 

A program helyszíne/platformja: Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és EGYMI – Székesfehérvár Szekfű Gy. u. 6. 

Időpont: 2021. október 18. (hétfő) 14:00-15:30 óra 

Előadók: Kovács Zoltánné, Pribékné Kazi Erika − szaktanácsadók 

További információk: A program lehetőséget ad többféle játék megismerésére és kipróbálására, 

melyek fejlesztik a diákok logikai, koordinációs és megfigyelő készségeit, erősítik szabálytudatuk 

kialakítását. A szorobán használata, a kártya- és számos táblajáték kipróbálása, működésük és 

hatékonyságuk elemzése szerepel a 2x45 perces programban. 

Terem befogadóképessége: 12 fő 

Regisztrálni az alábbi linken lehet: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgWK02_wOSC99Uhvo4f5YNwmPffzGS2BFLM

8uxHcibzHtrQQ/viewform 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgWK02_wOSC99Uhvo4f5YNwmPffzGS2BFLM8uxHcibzHtrQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgWK02_wOSC99Uhvo4f5YNwmPffzGS2BFLM8uxHcibzHtrQQ/viewform
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Intézményfejlesztés munkaközösség programjai 

Program típusa:  Előadások és műhelymunka 

Célcsoport: általános iskolai pedagógus 

A program helyszíne/platformja: Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és EGYMI – Székesfehérvár Szekfű Gy. u. 6. 

Amennyiben a program jelenléti lebonyolítására nem kerülhet sor: Google 

Meet felületen 

Időpont: 2021. október 18. (hétfő) 14:00-16:30 óra 

Terem befogadóképessége: 15-15 fő 

• Nem magyar anyanyelvű tanulók integrációja, esélyteremtése, 

hátránykompenzációja 
Program típusa:  Előadás 

Időpont: 14:00-14:30 óra 

Előadó: Tóth Györgyné − szaktanácsadó 

További információk: Milyen feladataink vannak, ha idegen anyanyelvű gyermek kerül az 

iskolába? Milyen szervezetek segítségét tudjuk kérni? Hol találunk olyan segédleteket, 

melyek a magyar, mint idegen nyelv tanításában segítenek? Hogyan építsük fel az ilyen 

gyerekek tanrendjét? 

• A Fenntarthatósági Témahét programelemeinek átfogó bemutatása 
Program típusa:  Előadás 

Időpont: 14:30-15:30 óra 

Előadó: Föcsök Tímea − szaktanácsadó 

További információk: Tájékoztatás a Fenntarthatósági Témahét felépítéséről. Bemutatásra 

kerülnek azok a programok és versenyek, amelyek évente megrendezésre kerülnek. Az 

előadást ötletbörze zárja. 

• Sikeresen az alsó tagozatból a felső tagozatba! 
Program típusa:  Műhelymunka 

Időpont: 15:30-16:30 óra 

Előadó: Bognárné Simon Katalin, Királyné Molnár Rita − szaktanácsadók 

További információk: A 4-5. évfolyam közötti átmenet problémái és megoldási 

lehetőségei. 

Regisztrálni az alábbi linken lehet: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRADbYHkHWyrdwupl5aNjfakM65Ueo883hs50

WHIHYCbnkYA/viewform 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRADbYHkHWyrdwupl5aNjfakM65Ueo883hs50WHIHYCbnkYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRADbYHkHWyrdwupl5aNjfakM65Ueo883hs50WHIHYCbnkYA/viewform
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Idegen nyelv munkaközösség programjai 

Program típusa:  Műhelymunkák 

A program helyszíne/platformja: Online: Google Meet felületen 

Időpont: 2021. október 18. (hétfő) 14:30-17:00 óra 

• Interaktív alkamazások használata a nyelvórán 
Időpont: 14:30-15:30 óra 

Célcsoport: általános és középiskolai nyelvtanár 

Előadó: Dr. Kozma Zoltánné − szaktanácsadó 

További információk: LearningApps, Redmenta, eclipseCrossword, rejtvénykészites 

online és tanitást, önálló tanulást segitő online weboldalak az idegennyelv tanitásban 

• A beszédkészség fejlesztése az angol nyelvórákon 
Időpont: 15:30-16:15 óra 

Célcsoport: középiskolai angol nyelv tanár 

Előadó: Kasper Teréz − szaktanácsadó 

További információk: A beszédkészség fejlesztésének lehetőségei, feladatközpontú 

nyelvtanulás és nyelvoktatás (task-based learning), gamifikáció (játékosítás), edutainment 

(szórakoztatva tanítás). 

• Prulilinguális kompetenciák, plurilingualizmus osztálytermi használata, jó 

gyakorlatok a tanárképzésben (TEACUP-Project) 
Időpont: 16:15-17:00 óra 

Célcsoport: általános és középiskolai tanár 

Előadó: Vidáné Moroz Szimóna Margaréta − szaktanácsadó 

További információk: Alapvető témák: nyelv, identitás, hatalom. Osztálytermi 

tevékenységek és CLIL projektek, sokféle módszertani ötlet bemutatása. 

Regisztrálni az alábbi linken lehet: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOxlf84zR6L9vujJrs3zWjluYjBnPetr6CCHPKUD

41ABocXg/viewform 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOxlf84zR6L9vujJrs3zWjluYjBnPetr6CCHPKUD41ABocXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOxlf84zR6L9vujJrs3zWjluYjBnPetr6CCHPKUD41ABocXg/viewform
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Logikai gondolkodás fejlesztése táblajátékkal 

Program típusa: Műhelymunka 

Célcsoport: tanító 

A program helyszíne/platformja: Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola − Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 4. 

Amennyiben a program jelenléti lebonyolítására nem kerülhet sor: online 

kerül megvalósításra. 

Időpont: 2021. október. 19. (kedd) 14:00-15:00 óra 

Előadó: Mentes Zoltánné − pedagógus 

További információk: Szakköri és órai keretben alkalmazható logikai társasjátékok alkalmazása, 

melyek segítik a különböző képességű tanulók felzárkóztatását, fejlesztését. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: szucs.peterne03@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

 

 

 

Alakzatok távolsága, tengelyes tükrözés 

Program típusa: Matematika bemutató óra felvételről (videófilm alapján) - 6. évfolyam 

Célcsoport: matematika tanár, általános iskolai pedagógus 

A program helyszíne/platformja: Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

és AMI 

Online: Google Meet felületen 

Időpont: 2021. október. 19. (kedd) 15:00-16:00 óra 

Előadó: Slemmer Edina − pedagógus 

További információk: Látogatás tükörországban/Tükörképek a környezetünkben, a 

művészetekben, titkosírás tükörírással, tükrözés mozgatással és a tengelyes tükrözés 

tulajdonságai. 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: adyiskola.berhida@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

mailto:szucs.peterne03@gmail.com
mailto:adyiskola.berhida@gmail.com
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Pedagógiai értékelés munkaközösség programjai 

Program típusa:  Műhelymunkák 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógus 

A program helyszíne/platformja: Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és EGYMI – Székesfehérvár Szekfű Gy. u. 6. 

Amennyiben a program jelenléti lebonyolítására nem kerülhet sor: Google 

Meet felületen. 

Időpont: 2021. október 20. (szerda) 14:30-16:00 óra 

• Pedagógiai értékelés a tanórán I. - A jóságos értékelés kritériumai 
Időpont: 14:30-15:30 óra 

Előadó: Bertáné Endrész Angella − szaktanácsadó 

További információk:  A reális értékelés és minősítés, az osztályzás ismérvei. 

A tudás mérésének jóságmutatói. 

• A Pedagógiai értékelés a tanórán II. - A fejlesztő szándékú számonkérés 

kritériumai 
Időpont: 15:00-15:30 óra 

Előadó: Szabó Mária − szaktanácsadó 

További információk:  A diagnosztikus értékelés célja. 

A formatív értékelés alkalmazása a tanórán. 

• A Pedagógiai értékelés a tanórán III. - A minősítő szándékú számonkérés 

kritériumai 
Időpont: 15:30-16:00 óra 

Előadó: Árvai Gyöngyi − szaktanácsadó 

További információk:  A minősítő szándékú értékelés célja. 

A szummatív mérés alkalmazása a tanórán. 

Regisztrálni az alábbi linken lehet: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRbqjSDMciYH4QJhyYQb5b9Ti6Y98cZBVuQ

3CX-skSN98kQ/viewform 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRbqjSDMciYH4QJhyYQb5b9Ti6Y98cZBVuQ3CX-skSN98kQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRbqjSDMciYH4QJhyYQb5b9Ti6Y98cZBVuQ3CX-skSN98kQ/viewform
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Történelem munkaközösség programjai 

Program típusa:  Műhelymunkák és előadás 

A program helyszíne/platformja: Online 

Időpont: 2021. október 20. (szerda) 13:30-16:30 óra 

• Figyelem, éberség és koncentráció fokozása. Relaxáció beillesztése a tanítás 

folyamatába. Tanulási problémák és stresszek oldása. 
Időpont: 13:30-14:30 óra 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógus, kollégiumi nevelő 

Előadó: Bereginé Simon Ágnes − szaktanácsadó 

További információk: Hogyan kezeljem a hirtelen megváltozott helyzeteket? Tanórán is 

bevethető módszerek az éberség, és koncentráció fokozására. 

Stressz és distressz. Tanulási és tanítási stresszek oldása: tanároknak, tanulóknak, mozgásos 

és kineziológiai alapgyakorlatokkal. 

Mozgásos és relaxációs gyakorlatok. 

Megvalósítás: Online: Google Meet felületen 

• Üres az online tér a digitális munkarend után? 
Időpont: 14:30-15:30 óra 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógus 

Előadó: Dr. Dobos Tamás − szaktanácsadó 

További információk: Történelem és egyéb tantárgyak tekintetében a Google Classroom 

felület használata a tanulás, rendszerezés, az irányított ismeretszerzés támogatására. Saját jó 

gyakorlatok bemutatása, résztvevő kollégák jó gyakorlatainak bemutatása. 

Megvalósítás: Online: Google Meet felületen 

• Virtuális séta a 100-150 évvel ezelőtti Székesfehérváron 
Időpont: 15:30-16:30 óra 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógus 

Előadó: Csitkei Adrien − történelem szakos pedagógus 

További információk: Virtuális séta a bő egy évszázaddal ezelőtti Székesfehérváron! Nem 

csak történelem tanároknak! Ha kedveled a boldog békeidők hangulatát, ismered hogyan 

vált modern nagyvárossá Budapest, itt az alkalom, hogy megismerd, hogyan zajlott a 

polgárosodás egy kisebb városban! Csatlakozz és ellátogathatsz a 100-150 évvel ezelőtti 

ikonikus fehérvári helyszínekre 

Megvalósítás: Online: Microsoft Teams felületen 

Regisztrálni az alábbi linken lehet: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi2lVg7RYQ-

WDqYxwPigxGC9St0X7sw5_dMWxMhpVTft4BmQ/viewform 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi2lVg7RYQ-WDqYxwPigxGC9St0X7sw5_dMWxMhpVTft4BmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi2lVg7RYQ-WDqYxwPigxGC9St0X7sw5_dMWxMhpVTft4BmQ/viewform
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Magyar nyelv és irodalom - Művészetek munkaközösség programjai 

Program típusa:  Műhelymunkák 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógus 

A program helyszíne/platformja: Vetési Albert Gimnázium – Veszprém, Kemecse utca 1. 

Időpont: 2021. október 20. (szerda) 14:00-16:45 óra 

Terem befogadóképessége: 20-20 fő 

• A médiumok lehetőségei a vizuális nevelésben 
Célcsoport: általános és középiskolai vizuális kultúrát tanító tanár 

Időpont: 14:00-14:45 óra 

Előadó: Pánczél Anna − szaktanácsadó 

További információk: A hétköznapokban, tanulási helyzetekben gyakran és szívesen 

használt médiumok (pl. fotó, mozgókép, online felületek) sajátosságainak, jellemző 

kifejezési eszközeinek megismerése. Játékos feladatmegoldások közben vizuális inspirációk 

gyűjtése. A stop-motion technika megismerése. Szükséges eszköz: mobiltelefon. 

Megvalósítás: Amennyiben a program jelenléti lebonyolítására nem kerülhet sor: 

Google Meet felületen 

• Portfóliók, projektek tervezési folyamata, a kész tanulói munkák értékelése 

játékosítással 
Célcsoport: általános és középiskolai tanár 

Időpont: 14:45-15:45 óra 

Előadó: Dr. Hodásziné Pingitzer Andrea − szaktanácsadó 

További információk: Rövid elméleti bevezetés után a magyarórákon használható konkrét 

projektek bemutatása.  

A mitológiai projekt ismertetésén keresztül az előzetes tanári tervezési folyamat részletes 

ismertetése. Közös projekttervezés a műhelymunkán résztvevőkkel.  

Röviden a játékosításról. Az értékelés játékosításának előnyei a tanulói motiváció 

fenntartásában, növelésében. 

Megvalósítás: A fent megjelölt helyszínen. 

• A szóbeli és írásbeli szövegalkotás, kifejezőképesség fejlesztése 

tevékenységközpontú módszerekkel 
Célcsoport: általános és középiskolai magyar tanár 

Időpont: 15:45-16:45 óra 

Előadó: Pucsek Zsuzsanna − szaktanácsadó 

További információk: Tanulási módszerek, eljárások, technikák bemutatása, amelyekkel 

az ismeretszerzés, a készség- és képességfejlesztés tanulói tevékenységek mentén 

tervezhető, szervezhető. A tananyag feldolgozásához megoldásokat kínál a drámapedagógia 

gazdag eszköztárából, munkaformáiból, a kooperatív tanulás technikáiból, feladattípusaiból, 

a grafikai szervezők alkalmazásából. 

Megvalósítás: Amennyiben a program jelenléti lebonyolítására nem kerülhet sor: 

Google Meet felületen 

Regisztrálni az alábbi linken lehet: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctC3HwHOc8MuVWjPv56MtiK08lw5vOScKk9m

7eyjkW3-UKUw/viewform 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctC3HwHOc8MuVWjPv56MtiK08lw5vOScKk9m7eyjkW3-UKUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctC3HwHOc8MuVWjPv56MtiK08lw5vOScKk9m7eyjkW3-UKUw/viewform
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Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelését, nevelését-oktatását 

segítő szaktanácsadói munkaközösség programjai 

Program típusa:  Előadás és műhelymunka -eszközbemutató 

Célcsoport: tanító, általános iskolai pedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus 

A program helyszíne/platformja: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI – 

Várpalota, Dankó u. 16/V 

Időpont: 2021. október 20. (szerda) 13:00-15:00 óra 

Terem befogadóképessége: 15 fő 

• Az autizmus, mint a XXI. század "csodalámpája" avagy az integráció 

nehézségei 
Program típusa:  Előadás 

Időpont: 13:00-14:00 óra 

Előadó: Prekop Csilla − gyógypedagógus 

További információk: A kontakt előadásban röviden összefoglaljuk az autizmus spektrum 

állapot alapvető sajátosságait: 

-a sajátos nevelési igényük köznevelési előírásait: jogi, szakmai, személyi és tárgyi 

szükségleteit, 

-az ellátási kötelezettség jogi, szakmai, személyi, és tárgyi feltételek megvalósulásának 

nehézségeit, valamint  

- a befogadásuk javítása érdekében teendő változtatás legfontosabb teendőit. 

• Játékos, megtapasztaláson alapuló matematika a tanulási problémák 

kiküszöbölésére 
Program típusa:  Műhelymunka-eszközbemutató 

Időpont: 14:00-15:00 óra 

Előadók: Sötét Béláné − matematika szakos pedagógus 

Gajó-Vecsera Tünde − szaktanácsadó 

További információk: Akarsz légycsapóval képleteket vadászni? Lapbook a matematika 

oktatásban, ki legyen a tizedesvessző? Dobókockás játékok, szabadulós szoba matematika 

órán, geometriai fogalmak elmélyítése egy gombolyag fonallal. Bemutatjuk. Kipróbálhatod. 

Regisztrálni az alábbi linken lehet: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff0Vq5pel4K12EJR1iYfVLaThgrle-

qji6oC41Utmf-qqhXQ/viewform 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff0Vq5pel4K12EJR1iYfVLaThgrle-qji6oC41Utmf-qqhXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff0Vq5pel4K12EJR1iYfVLaThgrle-qji6oC41Utmf-qqhXQ/viewform
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Jó szóval oktasd, játszani is engedd! 

Program típusa:  Bemutató óra (2. évfolyam) és azt követő műhelymunka 

Célcsoport: tanító 

A program helyszíne/platformja: Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola 

Dunaújváros, Kodály Zoltán u. 7. 

Amennyiben a program jelenléti lebonyolítására nem kerülhet sor: online 

kerül megvalósításra 

Időpont: 2021. október 20. (szerda) 14:00-14:45, majd műhelymunka: 15:00-15:45 óra 

Előadó: Balláné Spitz Mariann − pedagógus 

További információk: A képességfejlesztés fontos dolog, az olvasás és írás sikeres elsajátításához 

vezet. A feladatok végzése nem passzív cselekvést kíván a gyerektől. A bemutató órát 

műhelymunka követi: a látott bemutató óra elemzése, játékötletek a képességfejlesztéshez. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: mzsai1954@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, 

telefonszáma; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

 

 

Tájékoztatás a 2021/2022. tanévben, digitális platformon megújuló országos 

pedagógiai mérési rendszerről, és az azzal kapcsolatos iskolai feladatokról 

Program típusa: Előadás konzultációval 

Célcsoport: intézményvezető, mérés-értékeléssel foglalkozó pedagógus 

A program helyszíne/platformja: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum 

Székesfehérvár, Budai út 45. 

Időpont: 2021. október 21. (csütörtök) 14:00-15:30 óra 

Előadók: Oktatási Hivatal mérésért felelős munkatársai 

További információk: Az előadás során az Oktatási Hivatal országos pedagógiai mérési 

rendszeréért felelős munkatársa tart tájékoztatót. A program során lehetőség lesz a felmerült 

kérdések megfogalmazására és megválaszolására. 

Regisztrálni az alábbi linken lehet:  

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/orszagos_ped_meresi_rends

zer_taj_szkfvPOK_2021 
 

mailto:mzsai1954@gmail.com
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/orszagos_ped_meresi_rendszer_taj_szkfvPOK_2021
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/orszagos_ped_meresi_rendszer_taj_szkfvPOK_2021
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Hogyan támogatja egy könyvtár és múzeum a pedagógiai munkát? 

Tájékoztatás az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szolgáltatásairól 

Program típusa:  Online előadás 

Célcsoport: általános iskolai és középiskolai pedagógus, óvodapedagógus, intézményvezető 

A program platformja: Microsoft Teams 

Időpont: 2021. november 2. (kedd) 14:00-15:30 óra 

Előadó: Goda Beatrix − Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum munkatársa 

További információk: Hol és és mi módon kaphat egy óvónő, egy tanító vagy tanár egyszerűen 

és gyorsan segítséget, ha továbbképzésre jár, ha új tantárgyat kell tanítania és szüksége lenne 

szakirodalomra, tankönyvekre vagy módszertani segédletekre? Hova forduljon a pedagógus, ha 

szakvizsgára készül vagy épp a porfólióját állítja össze? Ha a mindennapi teendői mellett tábort, 

tanulmányi versenyt vagy délutáni foglalkozás szervez és ezekhez anyagot gyűjt? Minden esetben 

a válasz az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, ahol az oktató-nevelő munka minden 

területéhez találhatnak könyveket, folyóiratokat, adatbázisokat és programokat. 

Regisztrálni az alábbi linken lehet: 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/szfpok_tajekoztatas_opkm_s

zolgalatasairol 

 

 

 

Tanulom magam 

Program típusa:  Online előadás 

Célcsoport: általános iskolai és középiskolai pedagógus, óvodapedagógus, intézményvezető 

A program platformja: Microsoft Teams 

Időpont: 2021. november 3. (szerda) 14:00-15:30 óra 

Előadó: F. Várkonyi Zsuzsanna − pszichológus, tréner 

Gordon Iskola Egyesület elnöke 

További információk: Az igényes pedagógusoknak sokféle jól működő eljárásuk van a 

gyerekekkel való kapcsolat előre mutató gondozásához. A kapcsolatkezelés kölcsönösen 

eredményes módjához kívánok további gondolatokat átadni. Ehhez hozzátartozik a jó önismeret 

is: saját vakfoltjaink, érzékeny pontjaink, pillanatnyi állapotunk tudatosítása, mindez annak 

érdekében, hogy tanár és tanuló ne egymás ellenségei, hanem bizalmat érdemlő partnerei 

lehessenek. A Gordon-féle kapcsolatkezelési modell több évtizedes oktatása során azt 

tapasztaltam, hogy tanárok és tanulók egyformán megérdemlik a segítséget, hiszen „egyik szerep 

sem könnyű”. 

Regisztrálni az alábbi linken lehet: 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/tanulom_magam 

 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/szfpok_tajekoztatas_opkm_szolgalatasairol
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/szfpok_tajekoztatas_opkm_szolgalatasairol
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/tanulom_magam
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Digitális reform-pedagógia 

Program típusa:  Online előadás 

Célcsoport: általános iskolai és középiskolai pedagógus, óvodapedagógus, intézményvezető 

A program platformja: Microsoft Teams 

Időpont: 2021. november 4. (csütörtök) 14:00-15:30 óra 

Előadó: Dr. Ollé János − egyetemi docens 

Pannon Egyetem MFTK 

További információk: Mit tanulhattunk önmagunkról és iskoláinkról a karantén és a digitális 

munkarend alatt? Miben tévedett az elméleti pedagógia az elmúlt két évtizedben? Milyen digitális 

mítoszok akadályoznak minket az iskolakultúra fejlesztésében?  Milyenné válhat a közeljövő 

iskolája, hogy ha nem proaktív alakítói, hanem passzív elszenvedői leszünk a folyamatos 

változásnak? Mit tehetünk ennek elkerülésére? 

Regisztrálni az alábbi linken lehet: 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/digitalis_reform_pedagogia 

 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/digitalis_reform_pedagogia
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Középiskola 

Kalandpark a Közgázban 

Program típusa: Előadás, tájékoztató 

Célcsoport: általános iskolai pedagógus, középiskolai pedagógus 

A program helyszíne/platformja: Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és 

Kollégium − Pápa, Veszprémi u. 45. 

Időpont: 2021. október 14. (csütörtök) 12:00 - 16:00 óra 

Előadó: Kádi Attiláné Patus Viktória − igazgatóhelyettes 

További információk: Pályaorientációs tevékenység bemutatása 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: info@papaiszakkepzo.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, 

telefonszáma; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

 

 

Különlegesek és problémásak  - tehetségígéretek az iskolában 

Program típusa: Előadás 

Célcsoport: általános iskolai felső tagozaton tanító pedagógus, középiskolai tanár 

A program helyszíne/platformja: Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Várpalotai 

Tagintézménye − Várpalota, Körmöcbánya u. 1. 

Amennyiben a program jelenléti lebonyolítására nem kerülhet sor: online 

kerül megvalósításra. 

Időpont: 2021. október 14. (csütörtök) 14:00 - 16:00 óra 

Előadó: Horváth Lívia − tanácsadó szakpszichológus 

További információk: Mi a tehetség? – elméleti megközelítések, gyakorlati tapasztalatok. 

A tehetség megnyilvánulásai. 

Tehetségtípusok. 

A tehetségfelismerés kérdései. 

Tehetséges gyerekek problémái, az intervenció lehetőségei.  

Esetek. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: varpalota@mpisz.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, 

telefonszáma; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

mailto:info@papaiszakkepzo.hu
mailto:varpalota@mpisz.hu
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Út az egyetemre. Módszertani lehetőségek a továbbtanulás támogatására 

Program típusa: Előadás 

Célcsoport: középiskolai tanár, egyetemi oktató, hallgató 

A program helyszíne/platformja: Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium 

Dunaújváros, Dózsa Gy. út 15/A 

Amennyiben a program jelenléti lebonyolítására nem kerülhet sor: online 

kerül megvalósításra. 

Időpont: 2021. október 14. (csütörtök) 

Termek befogadóképessége: 60-60 fő 

A. szekció (112. terem) 

• A fizika népszerűsítése a közoktatásban és a felsőoktatásban 

Időpont: 13:00-13:20 óra 

Előadó: dr. Horváth Miklós - főiskolai tanár, intézetigazgató 

Dunaújvárosi Egyetem 

További információk: Napjainkban a fizika és az egyéb természettudományi tantárgyak 

oktatása a középiskolákban nehéz helyzetbe került. Márpedig a technikai civilizáció korában 

az alapvető fizikai tudás az általános műveltség része kell, hogy legyen, éppen olyan fontos, 

mint a humán műveltség.  

Egy lehetséges kezelése a problémának a fizika, mint tantárgy és tudomány népszerűsítése, 

megszerettetése. Az előadás egy a Dunaújvárosi Egyetemen több éve folyó komplex 

népszerűsítési programot és annak eredményeit ismerteti. 

• Kreatív természettudományos tehetséggondozás - fizikustábor bemutatása 

Időpont: 13:30-13:50 óra 

Előadó: Müllerné Ódor Marianna - pedagógus, tehetségpont-koordinátor 

További információk: A természettudományos tehetséggondozás két lehetőségét mutatom 

be, melyek általános és középiskolában is használhatok. 

• A derékszögű háromszögbe írt kör és a GeoGebra 

Időpont: 14:00-14:20 óra 

Előadó: Fábián István − mesterpedagógus 

További információk: Két érdekes feladat megoldása. 

• Út az egyetemre 

Időpont: 14:30-14:50 óra 

Előadó: Dr. Keszi-Szeremlei Andrea − főiskolai tanár, intézetigazgató 

Dunaújvárosi Egyetem 

További információk: Hosszú és kemény munkával felvételt nyernek hallgatóink a DUE-

ra. De vajon csak az iskolapad és a monoton tanulás vár rájuk? Vagy vannak olyan 

különleges lehetőségek is, amelyek egyszeriek és megismételhetetlenek, és mindemellett 

emlékezetessé teszik a nálunk töltött éveket? Bizony, tudunk ilyen lehetőségeket ajánlani. 

Ezekről a kiemelkedő lehetőségekről szeretnénk bemutatót tartani. 
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• Tanórán belüli munkaformák VR térben 

Időpont: 15:00-15:20 óra 

Előadók: Kadocsa László − professzor emeritus 

Dunaújvárosi Egyetem 

Vámosi Zoltán− tanszéki mérnök 

További információk: Az oktatás digitális átalakulásának jellemzői. A virtuális valóság 

(VR)és a kiterjesztett valóság (AR) jelene és jövője a tanulásban. A tanulás színtereinek, 

benne a tanulás „szentélyének” kikiáltott tanteremnek az átalakulása. A tanórán belüli 

munkaformák jellemzői, személyiségformáló hatásuk bemutatás a VR térben. 

• A felsőoktatási online oktatás sajátosságai 

Időpont: 15:30-15:50 óra 

Előadó: Czifra Sándor − online fejlesztési koordinátor 

Dunaújvárosi Egyetem 

További információk: Az egyetemi online szolgáltatások tárházának, alkalmazásának 

bemutatása. 

B. szekció (212. terem) 

• A pályaválasztás dilemmái 

Időpont: 13:00-13:20 óra 

Előadó: Csikósné Maczó Edit − tanársegéd 

Dunaújvárosi Egyetem 

További információk: Milyen kihívásokkal kell szembenézniük a végzős 

középiskolásoknak, akik pályaválasztás előtt állnak? Hogyan érdemes a felsőoktatási 

intézmények kínálatából válogatni? Miért az első évben esnek ki a legtöbben az egyetemi 

szakokról és hogyan előzhető meg a lemorzsolódás? Milyen lehetőségek vannak, ha valaki 

időközben jön rá: nem jól választott? Milyen programok állnak rendelkezésre, hogy a 

legtöbbet hozzuk ki egy adott képzésből? Az előadás ezekre a kérdésekre törekszik választ 

adni. 

• Motiválás, élményalapú, interiorizáló tanítási gyakorlatminták 

(projektorinetált terv) elméleti kontextusban 

Időpont: 13:30-13:50 óra 

Előadó: Szücsné Dr. Harkó Enikő − kutatótanár, igazgatóhelyettes 

További információk: A motivációkutatás, a flow-élmény, az érdeklődést felkeltő, 

kiszélesítő, interiorizáló megoldások az utóbbi évek egyik legérdekesebb pedagógiai 

ösztönzője. Ennek jegyében egy elméleti áttekintés után konkrét projetorientált tervet 

mutatok be. 

• A "fordított, az elsodort és az összetört idő", a kortárs irodalom beemelésének 

lehetősége a középiskolai tananyagba 

Időpont: 14:00-14:20 óra 

Előadó: Hutvágnerné Róth Éva − mesterpedagógus 

További információk: Bánk Éva - a kortárs irodalom kiemelkedő alakjának bemutatása 

mellett egy konkrét mű kapcsán arra teszünk kísérletet, hogyan illeszthető be fokozatosan, 

9-12. évfolyamon az általa írt trilógia. (Bánki Éva: Fordított idő, Elsodort idő, Összetört idő) 
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• Az érzelmi intelligencia fejlesztésének szerepe és lehetőségei az alap- és a 

középfokú oktatásban 

Időpont: 14:30-14:50 óra 

Előadó: Péntek Klára − mesterpedagógus 

További információk: A tanítási gyakorlat során sokszor van szüksége a szaktanárnak 

egyszerű, de kreatív írásbeli, illetve szóbeli tevékenység alkalmazására, amely ösztönzi, 

motiválja a diákokat, ugyanakkor viszonylag kevés felkészülést és eszközt igényel. Az 

előadás röviden definiálja a kreativitás lényegét, rámutat arra az összetevőre, amely egy 

hagyományos tevékenységet kreatívvá tehet, s ezáltal a tanulók érzelmi intelligenciáját is 

fejleszti. 

• Személyiségfejlesztés és közönségnevelés 

Időpont: 15:00-15:20 óra 

Előadó: Csadi Zoltán − művészeti igazgató 

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 

További információk: Az előadásban bemutatásra kerülnek azok a nemformális színház-

pedagógia programok, amelyekkel évek óta segítik a diákok munkáját, képzését, fejlődését. 

Ismertetésre kerül a programok módszertani-metodikai felépítése, a szerzett tapasztalatok. 

Egy-egy példát kiragadva bemutatásra kerülnek a Bartók Színház korábbi színházi nevelési 

programjai és a legújabb projektei, hogy az idők során hogyan alakultak, változtak a 

programok és a célok. 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: szharkoe@szig-dujv.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, 

telefonszáma; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

Az ének-zene lehetőségei a történelem tanításában 

Program típusa: - 8. évfolyam (6 évfolyamos gimnázium), bemutató órához kapcsolódó 

szakmai konzultáció (műhelymunka) 

Célcsoport: bármely szakos általános és középiskolai pedagógus 

A program helyszíne/platformja: Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

Székesfehérvár, Fürdő sor 5. 

Amennyiben a program jelenléti lebonyolítására nem kerülhet sor: online 

kerül megvalósításra. 

Időpont: 2021. október 18. (hétfő) 13:45-14:30 óra: Bemutató óra 

14:30-15:15 óra: bemutató órához kapcsolódó szakmai konzultáció 

Előadó: Varga Júlia − mesterpedagógus 

További információk: A program alkalmazásával segítjük a tanulók gondolkodási képességének, 

figyelemkoncentrációjának fejlődését, növeljük a tantárgy iránti pozitív attitűdöt. A bemutató órát 

követően lehetőség nyílik a látottak megbeszélésére. 

Terem befogadóképessége: 25 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: toparti@toparti-szfvar.edu.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, 

telefonszáma; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

mailto:szharkoe@szig-dujv.hu
mailto:toparti@toparti-szfvar.edu.hu
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Idegen nyelv munkaközösség programjai 

(Részletek a Programfüzet 17. oldalán) 

 

Pedagógiai értékelés munkaközösség programjai 

(Részletek a Programfüzet 19. oldalán) 

 

Történelem munkaközösség programjai 

(Részletek a Programfüzet 20. oldalán) 

 

Magyar nyelv és irodalom - Művészetek munkaközösség programjai 

(Részletek a Programfüzet 21. oldalán) 

 

Tájékoztatás a 2021/2022. tanévben, digitális platformon megújuló országos 

pedagógiai mérési rendszerről, és az azzal kapcsolatos iskolai feladatokról 

Program típusa: Előadás konzultációval 

Célcsoport: intézményvezető, mérés-értékeléssel foglalkozó pedagógus 

A program helyszíne/platformja: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum 

Székesfehérvár, Budai út 45. 

Időpont: 2021. október 21. (csütörtök) 14:00-15:30 óra 

Előadók: Oktatási Hivatal mérésért felelős munkatársai 

További információk: Az előadás során az Oktatási Hivatal országos pedagógiai mérési 

rendszeréért felelős munkatársa tart tájékoztatót. A program során lehetőség lesz a felmerült 

kérdések megfogalmazására és megválaszolására. 

 

Regisztrálni az alábbi linken lehet:  

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/orszagos_ped_meresi_rends

zer_taj_szkfvPOK_2021 
 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/orszagos_ped_meresi_rendszer_taj_szkfvPOK_2021
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/orszagos_ped_meresi_rendszer_taj_szkfvPOK_2021
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Első kézből a felvételiről 

Program típusa:  Online előadás 

Célcsoport: középiskolai pedagógus (12. évfolyamos osztályfőnök) és 12. évfolyamos 

középiskolás 

A program platformja: Microsoft Teams 

Időpont: 2021. november 5. (péntek) 9:00-10:30óra 

Előadó: Dr. Vanó Renáta − felsőoktatási elnökhelyettes 

Oktatási Hivatal 

További információk: Tájékoztatás a felsőoktatási felvételi eljárásról 

Regisztrálni az alábbi linken lehet:  

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/elso_kezbol_felvetelirol 

 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/elso_kezbol_felvetelirol
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Gyógypedagógia 

Felnőttek tanórája 
Program típusa:  Bemutató óra és műhelymunka 

Célcsoport: gyógypedagógus, tanító 

A program helyszíne/platformja: Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és EGYMI – Székesfehérvár Szekfű Gy. u. 6. 

Időpont: 2021. október 11. (hétfő) 14:00-15:30 óra 

Előadók: Lugosiné Neumann Márta – gyógypedagógus, szaktanácsadó 

Pothárnné Gárdonyi Ágnes – gyógypedagógus, szaktanácsadó 

Molnár Ágnes – gyógypedagógus 

További információk: A felnőttek tanórája a kooperatív óravezetés és értékelés ismereteit a 

közvetlen megtapasztalás útján, tanórai résztvevőként élményszerűen modellálja és foglalja össze. 

Terem befogadóképessége: 16 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: aranyszfvar@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, 

telefonszáma; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

Pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztensek harmadik találkozója 

Program típusa:  Hospitálás, Előadás, kerekasztal beszélgetés; Interaktív előadás 

Célcsoport: gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógus 

A program helyszíne/platformja: Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI 

Dunaújváros, Fáy András utca 14. 

Időpont: 2021. október 13. (szerda) 

8:45-11:30 óra: Hospitálás 

13:00-14:30 óra: Előadás, kerekasztal beszélgetés, Interaktív előadás 

Előadók: Alpekné Major Valéria − igazgató 

Soósné Tari Timea − gyógypedagógus 

További információk: Hospitálási lehetőség az intézmény különböző osztályaiban, csoportjaiban 

(tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, súlyos, halmozottan sérült és az autista 

gyermekek csoportjai). Előadás a gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztensek munkájáról, az 

intézményben betöltött szerepéről, munkaköri feladatairól. Interaktív műhelymunka. 

Terem befogadóképessége: 25 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: iskola@mora-duj.edu.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

mailto:aranyszfvar@gmail.com
mailto:iskola@mora-duj.edu.hu
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Táplálkozási nehézségek és kezelési lehetőségei a gyermekintézményekben 

Program típusa:  Előadás, konzultáció 

Célcsoport: gyógypedagógus, óvónő, bölcsödei kisgyermeknevelő, védőnő, 

gyermekorvos 

A program helyszíne/platformja: Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye 

Online: Microsoft Teams felületen. 

Időpont: 2021. október 13. (szerda) 17:00-18:00 óra 

Előadó: Siteri Erika − igazgató 

További információk: A mindennapi életet megnehezítő táplálkozási nehézségek kezelési 

lehetőségei, a probléma megoldási módjai. 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: mor@fejermepsz.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

 

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelését, nevelését-oktatását 

segítő szaktanácsadói munkaközösség programjai 

(Részletek a Programfüzet 22. oldalán) 

 

mailto:mor@fejermepsz.hu
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Lemorzsolódás csökkentését segítő programok (ESL) 

Összjáték - Együtt a hatékony pedagógiáért 

(Részletek a Programfüzet 7. oldalán) 

 

A tanulás támogatása mozgásfejlesztés segítségével 

(Részletek a Programfüzet 13. oldalán) 

 

Komplex Instrukciós Program alsó tagozaton 

(Részletek a Programfüzet 13. oldalán) 

 

Logikai gondolkodás fejlesztése padlórobotika segítségével 

(Részletek a Programfüzet 14. oldalán) 

 

Székesfehérvári István Király Általános Iskola programjai 

(Részletek a Programfüzet 14. oldalán) 

 

Kalandpark a Közgázban 

(Részletek a Programfüzet 26. oldalán) 

 

Az ének-zene lehetőségei a történelem tanításában 

(Részletek a Programfüzet 29. oldalán) 

 

Logikai gondolkodás fejlesztése táblajátékkal 

(Részletek a Programfüzet 18. oldalán) 

 

Alakzatok távolsága, tengelyes tükrözés 

(Részletek a Programfüzet 18. oldalán) 

 

Jó szóval oktasd, játszani is engedd! 

(Részletek a Programfüzet 23. oldalán) 
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Tanító munkaközösség programja 

(Részletek a Programfüzet 15. oldalán) 

 

Intézményfejlesztés munkaközösség programjai 

• Sikeresen az alsó tagozatból a felső tagozatba! 

(Részletek a Programfüzet 16. oldalán) 

 

Idegen nyelv munkaközösség programjai 

• Interaktív alkamazások használata a nyelvórán 

(Részletek a Programfüzet 17. oldalán) 

• A beszédkészség fejlesztése az angol nyelvórákon 

(Részletek a Programfüzet 17. oldalán) 

 

Pedagógiai értékelés munkaközösség programjai 

(Részletek a Programfüzet 19. oldalán) 

 

Történelem munkaközösség programjai 

• Figyelem, éberség és koncentráció fokozása. Relaxáció beillesztése a tanítás 

folyamatába. Tanulási problémák és stresszek oldása. 

(Részletek a Programfüzet 20. oldalán) 

• Üres az online tér a digitális munkarend után? 

(Részletek a Programfüzet 20. oldalán) 

 

Magyar nyelv és irodalom - Művészetek munkaközösség programjai 

(Részletek a Programfüzet 21. oldalán) 

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelését, nevelését-oktatását 

segítő szaktanácsadói munkaközösség programjai 

(Részletek a Programfüzet 22. oldalán) 

 


