
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. Arany János EGYMI

2019. november 04. 

14:00-16:00 óra

Arany János 

EGYMI 

Székesfehérvár 

Szekfű Gy. u. 6. 

Forrásszoba

Ismerj meg! Fogadj 

el!          Fogadj be!                                          

érzékenyítő tréning - 

mozgássérült 

gyermekek, tanulók 

integrációja

előadás 

tréning

integráló óvoda-

pedagógus, tanító, 

tanár, fejlesztő 

pedagógus, gyógy- 

pedagógus 

A mozgássérült gyermekek, tanulók 

bemutatása diagnózisok, szükségletek 

szerint, sikeres integrációjuk 

pedagógiai, környezeti feltételei

2019. november 4. 
aranyszfvar@gmail.com 

 

22/504-674

2. Arany János EGYMI

2019. november 06. 

14:00-16:00 óra

Arany János 

EGYMI 

Székesfehérvár 

Szekfű Gy. u. 6. 

Forrásszoba

Ismerj meg! Fogadj 

el!          Fogadj be!                                          

érzékenyítő tréning - 

hallássérült 

gyermekek, tanulók 

integrációja

előadás 

tréning

integráló óvoda-

pedagógus, tanító, 

tanár, fejlesztő 

pedagógus, gyógy- 

pedagógus 

A hallássérült gyermekek, tanulók 

bemutatása diagnózisok, szükségletek 

szerint, sikeres integrációjuk 

pedagógiai, környezeti feltételei

2019. november 6. 

aranyszfvar@gmail.com 

 

22/504-675

3.

Fejér Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Gárdonyi 

Tagintézménye

2019. november 07.

8:00-8:45 óra

Gárdonyi Óvoda 

Dinnyési 

Tagóvodája

2485 Dinnyés, 

Vörösmarty u. 1.

Óvodás korúak 

olvasás- és 

íráskészültség 

fejlesztésének 

terápiája

Hospitálás
Óvodapedagógusok

 gyógypedagógusok

A hospitálás során az érdeklődő 

szakemberek betekintést nyerhetnek a 

terápia folyamatába.

2019. november  25. 

  10:00 óra
gardony@fejermepsz.hu

4.
FMPSZ Gárdonyi 

Tagintézménye

2019. november 07.

9:00-10:00 óra

Gárdonyi Óvoda 

Dinnyési 

Tagóvodája

2485 Dinnyés, 

Vörösmarty u. 1.

Óvodás korúak 

olvasás- és 

íráskészültség 

fejlesztésének 

terápiája

Műhelymunka
Óvodapedagógusok

 gyógypedagógusok

A műhelymunka során ismertetésre 

kerül a terápia programja, lehetőség 

nyílik kérdések feltevésére a terápiás 

foglalkozást vezető szakember felé.

2019. november  25. 

  10:00 óra
gardony@fejermepsz.hu

5. Arany János EGYMI

2019. november 11.

14:00-16:00 óra

Arany János 

EGYMI 

Székesfehérvár 

Szekfű Gy. u. 6. 

Forrásszoba

Arany Hétfő 

Integrációt segítő 

szakmai műhely 

keretében: 

Grafomotorium - 

íráskészség 

fejlődése, fejlesztése

előadás

műhely-munka

integráló óvoda-

pedagógus, tanító, 

tanár, fejlesztő 

pedagógus, gyógy- 

pedagógus 

Az iskolai sikeresség, beválás 

szempontjából fontos képességterület  

fejlesztésének lehetőségei

2019. november 8. 

aranyszfvar@gmail.com 

 

22/504-676
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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
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6.

2019. november 12.  

9:55-10:40 óra

„A tanulás 

támogatása 

mozgásfejlesztés 

segítségével!”

Bemutató óra

7.

2019.november 12. 

10:45-11:30 óra

„A tanulás 

támogatása 

mozgásfejlesztés 

segítségével!”

Workshop

8. Arany János EGYMI

2019. november 20.   

14:00-16:00 óra

Arany János 

EGYMI 

Székesfehérvár 

Szekfű Gy. u. 6. 

Forrásszoba

Ismerj meg! Fogadj 

el!          Fogadj be!                                          

érzékenyítő tréning -  

beszéd-fogyatékos 

gyermekek, tanulók 

integrációja

előadás

tréning

integráló óvoda-

pedagógus, tanító, 

tanár, fejlesztő 

pedagógus, gyógy- 

pedagógus 

A beszédfogyatékos gyermekek, 

tanulók bemutatása diagnózisok, 

szükségletek szerint, sikeres 

integrációjuk pedagógiai, környezeti 

feltételei

2019. november 18.

aranyszfvar@gmail.com 

 

22/504-677

9.

Fejér Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat Móri 

Tagintézménye

2019. november 21.

 

14.00 - 15.00 óra

Wekerle Sándor 

Szabadidőközpont 

Uszodája 8060 

Mór, Táncsics M. 

u. 25. 

dietetikus előadása az 

elhízás (obesitas) 

kapcsán / napjaink 

egyik leggyakoribb 

problémája az 

elhízás: óvodás és 

kisiskolás korban

előadás, szakmai 

műhelymunka

gyógytestnevelő, 

testnevelő

dietetikus előadása az elhízás 

(obesitas) kapcsán, tekintettel arra, 

hogy napjaink egyik leggyakoribb 

problémája az elhízás óvodás és 

kisiskolás korban

2019. november 20. 

Siteri Erika 

intézményvezető

mor@fejermepsz.hu

06 22 407 224

10. Arany János EGYMI

2019. november 25.

14:00-16:00 óra

Arany János 

EGYMI 

Székesfehérvár 

Szekfű Gy. u. 6. 

Forrásszoba

Ismerj meg! Fogadj 

el! Fogadj be!                                          

érzékenyítő tréning -   

-látássérült 

gyermekek, tanulók 

integrációja

előadás

tréning

integráló óvoda-

pedagógus, tanító, 

tanár, fejlesztő 

pedagógus, gyógy- 

pedagógus 

A látássérült gyermekek, tanulók 

bemutatása diagnózisok, szükségletek 

szerint, sikeres integrációjuk 

pedagógiai, környezeti feltételei

2019. november 22.
aranyszfvar@gmail.com 

 

22/504-678

11.

Veszprém Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Tapolcai 

Tagintézménye

2019. november 27. 

13:00-15:00 óra

VMPSZ

Tapolcai 

Tagintézénye

Tapolca Kossuth u. 

2/1

A kisiskoláskor 

fejlődési jellemzői

előadás, azt 

követően 

konzultáció

alsó tagozatban 

tanító pedagógusok 

A kisiskoláskorú gyermekek 

személyiségfejlődésével kapcsolatos 

ismeretek átadása 

2019. november 25. 

Fodorné Csöglei 

Erika

06/87-414-187 

Balatonkenesei 

Pilinszky János 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola

Balatonkenese, 

Bajcsy-Zsilinszky 

Endre utca 10.

Az újfajta mozgásfejlesztési terv 

segítséget nyújt a különböző mozgási 

és tanulási zavarral küzdő diákok 

hatékonyabb oktatásához is.

2019. november 8.

Álich Klára 

intézményvezető 

helyettes

alich.klara@pilinszkyiskola.

hu

tanítók, testnevelés 

szakos tanárok

Balatonkenesei 

Pilinszky János 

Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola
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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
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12.

Veszprém Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Várpalotai 

Tagintézménye

2019.november 27. 

13:00-16:00 óra

VMPSZ Várpalotai 

Tagintézménye  

Várpalota 

Körmöcbánya u.1.

Tartalomba ágyazott 

olvasásfejlesztés felső 

tagozaton 

Előadó: Sipos Zsóka  

gyógypedagógus-

logopédus 

(Meixner Alapítvány)

előadás

általános iskolai 

pedagógusok (felső 

tagozat)

Az olvasástanítás során hogyan lehet 

tananyagi tartalmat tanítani 

funkcionális analfabéta felső tagozatos 

tanulóknak, illetve hogyan lehet a  

tanórába beépítve az olvasásukat 

fejleszteni. Az előadás a Meixner-

módszertan  eszköztárát mutatja be, 

melyet az olvasási gyengeséggel 

küzdő tanulókkal foglalkozó 

gyógypedagógusok már 35 éve  

használnak munkájuk során.

2019. november 25. 

Fodorné Csöglei 

Erika

varpalota@mpisz.hu

30/811-8815

88/471-119

13.

Székesfehérvári II. 

Rákóczi Ferenc 

Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola

2019. november 27. 

14:00-15:30 óra

Székesfehérvári II. 

Rákóczi Ferenc 

Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola

Székesfehérvár, 

Szekfű Gyula utca 

4.

Irodalmi nevelés alsó 

tagozaton

műhelymunka 

tanítók részére
tanítók

Hogyan láttassuk meg tanulóinkkal a 

humor szerepét az irodalmi 

alkotásokban? 

2019.november 23. 

Szűcs Péterné

szucs.peterne03@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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