
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. Dunaújváros Óvoda

2019. április 2.

(kedd)

9:00-12:00 óra

Csillagvirág 

Tagóvoda 

(Széchenyi utca 

3/b) 

Tornaterem - Klub 

helyiség

Angol nyelvhez szoktatás 

az óvodában. 

Bemutatkozik az óvoda 

évszakvarázs 

munkaközössége.

Bemutató foglalkozás

Előadás - konzultáció

Műhelymunka

Óvodapedagógusok

Speciális nyelvi és kommunikációs 

készség- és képességfejlesztés a 

személyiség sokoldalú fejlesztése 

érdekében, az óvodás korú gyermekek 

életkori sajátosságaikhoz 

alkalmazkodva, az e korban meglévő 

fogékonyság kiaknázásával. 

2019. március 28. 

(csütörtök) 

Hertzné Jankovics 

Gabriella

06-25/423-211

dunaujovoda@gmail.com

2019. április 4.

(csütörtök)

8:00-8:45 óra

Teaching local history in 

English lessons

A helytörténeti ismeretek 

tanításának lehetőségei 

az angol nyelvórán

Bemutató óra angol 

nyelv

7. évfolyam 

általános iskolai angol 

tanárok

 Az idegen nyelvi kompetenciák 

fejlesztését támogató módszerek

2019. április 3.

(szerda)

12:00 óra

hetvezer81@gmail.com

2019. április 4.

(csütörtök)

8:00-8:45 óra

Innovatív, spielerisch 

Grammatik lernen

Játékos tanulási 

módszerek lehetőségei a 

nyelvórán

Bemutató óra német 

nyelv

4. évfolyam

általános iskolai német 

tanárok

Idegen nyelvi kompetenciák 

fejlesztését támogató módszerek 

2019. április 3.

(szerda)

12:00 óra

hetvezer81@gmail.com

2019. április 4.

(csütörtök)

8:00-8:45 óra

Szólások és közmondások

Bemutató óra magyar 

nyelv és irodalom

6. évfolyam

általános iskolai 

magyar szakos tanárok

Anyanyelvi és szövegértési 

kompetenciák fejlesztése tanórán

2019. április 3.

(szerda)

12:00 óra

hetvezer81@gmail.com

2019. április 4.

(csütörtök)

8:45-9:30 óra

Innováció lehetőségei 

idegen nyelvi órán

Előadás, beszélgetés, 

ötletbörze

Idegen nyelv szakos 

általános iskolai 

tanárok

Bemutató, beszélgetés

2019. április 3.

(szerda)

12:00 óra

hetvezer81@gmail.com

2019. április 4.

(csütörtök)

8:45-9:30 óra

Szólások és közmondások 

című anyanyelvi óra 

megbeszélése 

Beszélgetés, 

ötletbörze

általános iskolai 

magyar szakos tanárok
Kötetlen beszélgetés

2019. április 3.

(szerda)

12:00 óra

hetvezer81@gmail.com
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Hétvezér Általános 

Iskola

Székesfehérvár

Hétvezér tér 1.

Hétvezér Általános 

Iskola
2.
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3.

Pápai SZC Jókai Mór 

Közgazdasági 

Szakgimnáziuma és 

Kollégiuma

2019. április 4. 

(csütörtök)

13:00- 16:00 óra

Pápai SZC Jókai 

Mór Közgazdasági 

Szakgimnáziuma és 

Kollégiuma

Pápa

Veszprémi út 45.

Szövegszerkezstés 

verseny
verseny

közgazdasági 

szakgimnáziumok 9-

14. évfolyamos tanulói

A versenyre jelentkezhetnek:  a 

közgazdasági szakgimnáziumok 9-12. 

évfolyamán tanuló diákok, illetve a 

szakképzésben résztvevő 13-14. 

évfolyamon tanulók. Három 

korosztályban kerül megredezésre a 

versenyt: a 9-10. évfolyam, a 11-12. 

évfolyam és a 13-14. évfolyam. 

Amennyiben egy adott korosztályban 

nincs elég jelentkező, úgy az 

összevonásra kerül más kategóriával. 

Egy korosztályból iskolánként 

maximum 2 fő jelentkezését várják. 

Kérjük, amennyiben több tanuló 

jelentkezne, vegye fel a kapcsolatot az 

iskolával!

2019. április 2.

(kedd)

16 óra

https://docs.google.com/forms/

d/14UdBMAtUL5xVgCw9ELr

Co8R9MJQe_89JCRbIviKCzn

U/edit

4.

Veszprém Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat

Tapolcai 

Tagintézménye

2019. április 10. 

(szerda)

9:00- 12:00 óra

VMPSZ Tapolcai 

Tagintézménye

Tapolca, Ady E. u. 

22.

Az autizmusról… Előadás, konzultáció
Óvodapedagógusok, 

pedagógusok
Tünetek, diagnózis, terápia

2019. április 5.

(péntek)

        

Fodorné Csöglei 

Erika

tapolca@mpisz.hu

5.

Veszprém Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Várpalotai 

Tagintézménye

2019. április 10. 

(szerda)

13.00-16.00 óra

VMPSZ Várpalotai 

Tagintézménye

Várpalota

Körmöcbánya u. 1.

Magatartási nehézség – 

magatartás zavarok; 

fejlesztés, kezelés 

lehetőségei az iskolában. 

A szakértői vizsgálatok 

kezdeményezésének 

eljárásrendje, a szakértői 

vélemények értelmezése.

Előadás - Geiszt 

Johanna kilnikai 

szakpszichológus;

Műhelymunka - Csaba 

Mercédesz igazgató

Általános iskolában 

dolgozó pedagógusok

Egyre növekvő számban jelennek meg 

az iskolában a beilleszkedési, 

magatartási problémával küzdő 

gyermekek. Ez első részben ezzel 

kapcsolatban kaphatnak gyakorlati 

javaslatokat az érdeklődők. A második 

részben a szakértői vélemények 

értelmezése, az abban foglalt 

javaslatok osztálytermi helyzetben 

való megvalósításának lehetséges 

bemutatása történik.

2019. április 10. 

(szerda)

10 óra

Csaba Mercédesz 

igazgató

88/471-119; 30-811-

8815

palotaszakszolg@gmail.com

6.

Fejér Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat

Móri Tagintézménye

2019. április 10. 

(szerda)

14:00-17:00 óra

Wekerle Sándor 

Szabadidőközpont 

uszodája

Mór

Táncsics M. u. 25.

Gyógyúszó verseny 

megszervezése 

lebonyolítása

Gyógytestnevelére 

járó tanulók 

úszóversenye

Érdeklődő 

tagintézmények, 

főállású és 

részmunkaidős és 

óraadó 

gyógytestnevelői 

pedagógusok

Gyógytestnevelére járó tanulók 

úszóversenye

2019. április 9.

(kedd)

Siteri Erika

intézményvezető

06/22-407-224

mor@fejermepsz.hu
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2019. április 10.

(szerda)

14:00-16:00 óra

Zichyújfalui 

Református 

Általános Iskola

Zichyújfalu

Iskola u. 6.

Memória-

bajnokság
Hospitálás

Tanítók, tanárok, 

gyógypedagógusok

A hospitálás során a résztvevők 

betekintést nyerhetnek a kifejezetten 

BTMN és SNI tanulók számára kiírt 

verseny menetébe.

2019. április 3.

(szerda)

16 óra

Gránitzné Kratancsik 

Rita

22/589 572

gardony@fejermepsz.hu

2019. április 10.

(szerda)

14:00-16:00 óra

Zichyújfalui 

Református 

Általános Iskola

Zichyújfalu

Iskola u. 6.

Memória-

bajnokság
Megbeszélés

Tanítók, tanárok, 

gyógypedagógusok

A megbeszélésen ismertetésre kerül a 

program fontossága, hagyományai, 

szervezésének menete, azzal a céllal, 

hogy máshol is megszervezzék a 

rendezvényt, melyhez minden 

segítséget biztosít a Fejér Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat

Gárdonyi Tagintézménye.

2019. április 3.

(szerda)

16 óra

Gránitzné Kratancsik 

Rita

22/589 573

gardony@fejermepsz.hu

8.
Veszprémi Vadvirág 

Körzeti Óvoda

2019. április 10.

(szerda)

14:00-17:00 óra

Vadvirág Óvoda

Veszprém

Avar u. 7/A.

„Kötelező tanügyi 

dokumentumok az 

óvodában”

Műhelymunka Óvodavezetők

A kötelező tanügyi dokumentumok 

bemutatása, jogszabályi háttérrel. 

Szakmai konzultáció, vezetői jó 

gyakorlatok megosztása 

2019. április 9.

(kedd)

16 óra

létszámkorlát: 20 fő

https://goo.gl/forms/ZX8PlAtH

Fm2x5OFg2

2019. április 11.

(csütörtök)

9:00-9:45 óra

Székesfehérvári 

Széna Téri 

Általános Iskola

Székesfehérvár, 

Széna tér  10.

Történelem tanítása 

másképpen, IKT eszköz 

használatával

Bemutató óra

(5. osztály)

Tanárok (történelmet 

tanítóknak)

Történelemi szemlélet alakítása az 

adott kor életmódjának bemutatása

2019.április 9.

(kedd)

 Rohovszky Rudolf

06-22-316-183

iskola@szenateri.hu;

2019. április 11.

(csütörtök)

10:00-11:45 óra

Székesfehérvári 

Széna Téri 

Általános Iskola

Székesfehérvár, 

Széna tér  10.

Programozás gyerkeknek 

Scratch alkalmazással a 

7. osztály

Bemutató óra

(7. osztály)

Tanárok (informatikát 

tanítóknak)

Az informatika oktatásának 

kiszélesítése a programozás felé.

2019.április 9.

(kedd)

 Rohovszky Rudolf

06-22-316-184

iskola@szenateri.hu;

Fejér Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat

Gárdonyi 

Tagintézménye

Székesfehérvári Széna 

Téri Általános Iskola

7.

9.
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10.

Veszprém Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Balatonfüredi 

Tagintézménye

2019. április 15.

(hétfő)

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. április 05.

(péntek)

16 óra

nevtanfured@gmail.com

balatonfured@mpisz.hu

11.
Arany János EGYMI 

Ezredéves Tagiskolája

2019. április 29.

(hétfő)

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 napon, 

egy hetes, 3-4 hetes vagy éves 

projektek megvalósításával segíti 

tanulóink oktatását.

2019. április 26. 

(péntek)

   Kováriné Bujdosó 

Lilla

22/504-968

titkar.ezredeves@gmail.com

kovarinelilla@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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