
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: jelentkező 

neve, munkaköre, 

munkahelyének neve, címe

1.

Veszprém Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat

Tapolcai 

Tagintézménye

2018. december 7.

9:00 -12:00 óra

8300 Tapolca, Ady 

Endre u. 22. 

VMPSZ Tapolcai 

Tagintézménye

Az autizmusról… előadás, konzultáció

pedagógiai szak-

szolgálatban dolgozó 

kollégák,

pedagógusok

tünetek, diagnózis, terápia

2018. december 5.

Fodorné Csöglei 

Erika

tanacsado@nevelesi-

tapolca.sulinet.hu

2.

Balatonkenesei 

Pilinszky János 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

2018. december 11. 

 

10:50 - 11:45 óra

 8174 

Balatonkenese, 

Bajcsy-Zsilinszky 

Endre utca 10.

15. terem

„Matematika oktatás 

– digitális tartalmak”
Bemutató óra

matematika szakos 

tanárok

Egy újfajta matematika oktatási 

modellel hozzásegítjük a tehetséges 

tanulók és a tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók megfelelő fejlődését és 

módszerünkkel hozzájáruljunk a 

matematika tantárgy hatékonyabb 

oktatásához is.

2018. december 7.

Álich Klára

intézményvezető 

helyettes

alich.klara@pilinszkyiskola.hu

3.

Balatonkenesei 

Pilinszky János 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

2018. december 11.

 

12.00 - 13:00 óra

8174 

Balatonkenese, 

Bajcsy-Zsilinszky 

Endre utca 10.

tanácskozó

„Matematika oktatás 

– digitális tartalmak”
Workshop

matematika szakos 

tanárok

Egy újfajta matematika oktatási 

modellel hozzásegítjük a tehetséges 

tanulók és a tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók megfelelő fejlődését és 

módszerünkkel hozzájáruljunk a 

matematika tantárgy hatékonyabb 

oktatásához is.

2018. december 7.

Álich Klára

intézményvezető 

helyettes

alich.klara@pilinszkyiskola.hu

4.

Veszprém Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat

Balatonfüredi 

Tagintézmény

2018. december 13.

9:00 - 12:30 óra

Balatonfüred, 

Kossuth u. 3. 

(Közösségi Ház)

Mozgással a kognitív 

képességek 

fejlődéséért.

bemutató foglalkozás,

előadás - konzultáció

óvodapedagógus, 

tanító, 

általános iskolai 

testnevelőtanár, 

gyógypedagógus

 A kognitív képességek fejlődésének 

alapja a megfelelő idegrendszeri 

érettség, melynek fejlődését, 

szükséges differenciálódását, a 

mozgásfejlődést, koordinációt, 

finommotorika fejlődését, tér-időbeli 

tájékozódást stb. az alapozó 

mozgásfejlesztésen keresztül tudjuk 

segíteni. 

Megalapozzuk az olvasás-írás 

elsajátításhoz szükséges készségek 

megfelelő (ki)alakulását.   A 

foglalkozás látogatásával összekötött 

előadásunk -  összességében 

figyelemfelkeltő, egyes részei pedig a 

mindennapi pedagógiai munkában 

hasznosítható anyagrészből áll.  

2018. december 5. nevtanfured@gmail.com
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