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Célcsoport Képzés formája Képzés óraszáma

1.
Egészségfejlesztés és tanulás összefüggései          
Mozgás és táplálkozás hatásai a 
tehetséggondozásban

Az integrált oktatás keretében a különleges bánásmódot igénylő tanulók 
(kiemelten tehetséges és BTMN) tehetségfejlesztése.

Bereginé Simon Ágnes általános és középiskolai pedagógusok kontakt 10

2.

Figyelem, éberség és koncentráció 
fokozása. Relaxáció beillesztése a tanítás 
folyamatába. Tanulási problémák és 
stresszek oldása.

 Hogyan kezeljem a hirtelen megváltozott helyzeteket? Tanórán is bevethető 
módszerek az éberség, és koncentráció fokozására. Tanulási és tanítási 
stresszek oldása: 

Bereginé Simon Ágnes általános és középiskolai pedagógusok kontakt 5

3.
Kooperatív tanulási technikák alkalmazása 
SNI-s tanulók körében(lemorzsi)

A képzés célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának speciális 
szükségleteihez a kooperatív módszertan alkalmazásával nyújtson tanulás és 
tanítás módszertani ismereteket, tanulásszervezési, értékelési eljárásokat a 
digitális technika adta lehetőségek kihasználásával

Lugosiné Neumann Márta általános iskolai pedagógusok kontakt 6 

4.
Módszertani megújító képzés 
alsótagozaton matematikát tanítóknak

A képzés során a résztvevők olyan, a kerettantervben ajánlott eszközöket, 
tevékenységeket ismernek meg, melyek segítik a matematikai kompetencia 
fejlesztését, a matematikai ismeretek elsajátítását.

Pribékné Kazi Erika, Kovács 
Zoltánné

tanítók kontakt 5

5.
A komplex természettudomány oktatása a 
szakképző iskolákban

A résztvevők ízelítőt kapnak a komplex természettudomány oktatásához 
eredményesen használható módszerekből és technikákból. A kollégák jó 
gyakorlatokra tehetnek szert az interaktív foglalkozáson, vaamint a tantárgy 
témaköreinek jelenség alapú feldolgozásához kapnak ötleteket.

Dr. Szalainé Tóth Tünde középiskolai pedagógusok kontakt 10

6.
Tevékenységközpontú tanítási-tanulási 
stratégiák a magyar nyelv és irodalom 
órákon a fejlesztési feladatok tükrében

 A tananyag feldolgozához alternatív megoldásokat kínál: a  drámapedagógia 
gazdag eszköztárát, munkaformáit, a kooperatív tanulás technikáit, 
vitatechnikákat, grafikai szervezőket. Alkalmazásaik a  tanítási-tanulási 
folyamatban teret engednek a tanulói kreativitának, fejlesztik az önállóságát.

Pucsek Zsuzsanna általános és középiskolai pedagógusok kontakt 10

7.
A kommunikáció és a drámapedagógia 
lehetséges eszközei az iskolában előforduló 
agresszió kezelésében

Az agresszió megnyilvánulási formái, jelenléte az emberi kapcsolatokban, az 
iskolában, hatása a mindennapokban. A drámajátékok, gyakorlatok lehetséges 
szerepe. Kérdések, válaszok, elemzés.  A képzés tevékenységközpontú, a 
gyakorlati tevékenységek alapján történik az elméleti tudnivalók 
rendszerezése. 

Pucsek Zsuzsanna általános és középiskolai pedagógusok kontakt 5

8. Kommunikáció- Retorika minikurzus

A résztvevők elméleti és gyakorlati feladatok során felelevenítik a 
kommunikációs alapismereteiket, áttekintik a pedagógus kommunikációjának 
lehetőségeit nevelő-nevelő, nevelő - diák, nevelő és szülő között; felfrissítik a 
nyilvános kommunikáció lépéseit, a beszéd részeit, a beszédszerkesztés 
menetét, 
a kommunikáció és a retorika helyét a tantervben, tantárgykapcsolati szinten 
is. 

Dr. Árgyelán Dánielné általános és kőzépiskolai pedagógusok kontakt 10

9.
Különleges bánásmód, SNI gyermekek 
nevelése az óvodában. Együttműködés a 
szülőkkel, egyéb partnerekkel.

 A sikeres SNI gyermek integráció megvalósítása, pedagógus kompetenciák 
fejlesztése.
 Ismeretszerzés a partnerekkel való együttműködés formáiról, tartalmáról, 
széleskörű gyakorlatáról, lehetőségeiről.  Szemléletformálás az 
együttműködés problémáinak feltárása során.

Lattenstein Jánosné óvodapedagógusok kontakt 6
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