
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

2019. február 6.

9:00-12:00 óra

VMPSZ Tapolcai 

Tagintézménye

Tapolca, Ady Endre 

u. 22. 

Az autizmusról… Előadás, konzultáció

pedagógiai szak-

szolgálatban dolgozó 

kollégák,

pedagógusok

Tünetek, diagnózis, terápia

2019. február 4.

16.00 óra

Fodorné Csöglei 

Erika

tanacsado@nevelesi-

tapolca.sulinet.hu

2.

Arany János 

EGYMI Ezredéves 

Tagiskolája

2019. február 20.

13:00-15:00 óra   

Székesfehérvár             

Havranek J. u. 4. 

A projekt, mint 

módszer
Műhelymunka gyógypedagógusok

Napjaink divatos kifejezése a projekt, 

de hogyan lehet alkalmazni értelmileg 

akadályozott gyerekek, fiatalok 

esetében. Ezt szeretnénk bemutatni az 

érdeklődő kollégáknak. Iskolánkban a 

2009/2010-es tanév óta használják ezt 

a módszert, mely rövid, egy napos, 

egy hetes, 3-4 hetes vagy éves 

projektek megvalósításával segíti 

tanulóink oktatását.

2019. február 18.

16.00 óra

 22/504 968               

 Kovariné Bujdosó 

Lilla        

titkar.ezredeves@gmail.com     

kovarinelilla@gmail.com    

3.

Fejér Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Gárdonyi 

Tagintézménye

2019. február 21.

10:00-11:00 óra

Nyitnikék Óvoda

Pákozd,

Hősök tere 9.

Verbális-téri vizuális 

munkaemlékezet és 

figyelemfejlesztés 

terápia

Hospitálás
Óvodapedagó-gusok, 

gyógypedagó-gusok

A program olyan fejlesztő 

tevékenységbe enged betekintést, 

amely azon  5-6 éves óvodások 

esetében alkalmazható, akiknél lassú a 

fejlődés, illetve pszichés fejlődés 

zavara áll fenn.

2019. február 15.

16:00 óra

22/589-572

Gránitzné Kratancsik 

Rita

gardony@fejermepsz.hu

4.

Fejér Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Gárdonyi 

Tagintézménye

2019.február 21.

11:00-12:00 óra

Nyitnikék Óvoda

Pákozd,

Hősök tere 9.

Verbális-téri vizuális 

munkaemlékezet és 

figyelemfejlesztés 

terápia

Műhelymunka
Óvodapedagó-gusok, 

gyógypedagó-gusok

A műhelymunka során sor kerül a 

terápia céljainak, feladatainak 

ismertetésére, valamint a látott óra 

elemzésére. Ezen kívül lehetőség 

nyílik kérdések feltevésére a 

terápiával kapcsolatosan.

2019. február 15.

16:00 óra

22/589-572

Gránitzné Kratancsik 

Rita

gardony@fejermepsz.hu
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5.

Veszprém Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat

Balatonfüredi 

Tagintézmény

2019. február 21. 

 

 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.

2019. február 14.

16.00 óra
nevtanfured@gmail.com

6.

Arany János 

EGYMI 

autizmussal élő 

gyermekek, 

tanulók intézmény-

egysége

2019. február 26. 

9:30-10:00 óra

Székesfehérvár 

Ligetsor 1. 

Szociális és 

kommunikációs 

készségek fejlesztése 

a babzsák program 

segítségével

Bemutató foglalkozás

Integráló óvoda-

pedagógusok, óvoda-

pedagógusok, gyógy-

pedagógusok

Babzsák, mint eszköz és program 

bemutatása a gyakorlatban 

autizmussal érintett gyermekek óvodai 

foglalkozásán. 

2019. február 22.

16.00 óra
rabajudithelga@gmail.com

7.

Arany János 

EGYMI 

autizmussal élő 

gyermekek, 

tanulók intézmény-

egysége

2019. február 26.

 

10:00-10:30 óra

Székesfehérvár 

Ligetsor 1. 

Konzultáció a látott 

foglalkozás kapcsán 

az óvodás korú, 

autizmussal érintett 

gyermekekkel való 

foglalkozás speciális 

módszertanáról

Konzultáció, szakmai 

megbeszélés

Integráló óvoda-

pedagógusok, óvoda-

pedagógusok, gyógy-

pedagógusok

Babzsák, mint eszköz és program 

használatának szakmai-módszertani 

lehetőségei a  szociális és 

kommunikációs készségek 

fejlesztésében.

2019. február 22.

16.00 óra
rabajudithelga@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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