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Bevezető 

Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Pedagógusok! Kedves Kollégák! 

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja 2019. október 10. – 2019. 

október 22. között rendezi meg az Őszi Pedagógiai Szakmai Napok rendezvénysorozatát, 

bázisintézményeink hálózatos tudásmegosztására helyezve a hangsúlyt. 

A lemorzsolódással való veszélyeztetteség csökkentését segítő (ESL) programokon (lásd 

Tartalomjegyzék: Lemorzsolódással való veszélyeztetettség csökkentését segítő programok) 

való részvételük esetén ez rögzítésre kerül a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

támogatásához kapcsolódó korai jelző- és támogató pedagógiai rendszer intézményi felületén! 

Szeretném külön is szíves figyelmükbe ajánlani „Jó hely a suli! Szakmai nap a lemorzsolódással 

való veszélyeztetettség megelőzése érdekében” című konferenciánkat, melyről a pedagógus-

továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a rendezvényen résztvevők részére 

látogatási igazolás kerül kiállításra, mely a hétévenkénti 120 órás továbbképzésbe beszámítható! 

Az Őszi Pedagógiai Napok keretében tervezett programok térítésmentesen látogathatók, azonban 

a helyszínek vendéglétszáma korlátozott, ezért regisztrációhoz kötött a részvétel, melyet kérünk 

az adott program kezdete előtt két munkanappal megtenni a jelölt elérhetőségeken! 
 

Köszönöm bázisintézményeink vezetőinek, kapcsolattartóinak, a bemutatkozásra felkért 

intézmények nevelőtestületeinek, hogy kiemelkedő szakmai munkájukkal hozzájárulnak az Őszi 

Pedagógiai Napok magas színvonalú tartamához és megrendezéshez! 

Kedves Kollégák!  

A bázisintézmények és a bemutatkozó intézmények nevelőtestületei, a magam és munkatársaim 

nevében is tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket programjaikon!  

 Galambos Zsuzsanna 

 főosztályvezető 
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KIEMELT SZAKMAI PROGRAMOK 
KIP (Komplex Instrukciós Program) az István Királyban 

Időpont: 2019. október 10. (csütörtök) 

Helyszín: István Király Általános Iskola – Székesfehérvár, Kelemen Béla út 30/a 

Terem befogadóképessége: 20-20 fő 

 Itt van az ősz, itt van újra 
Program típusa: Bemutató óra (2. évfolyam) 

Célcsoport: tanítók 

Időpont: 9:00-9:45 óra 

Előadó: Matla-Balatoni Veronika  pedagógus 

További információk: KIP módszer alkalmazása 2. osztályos magyar nyelv és irodalom 

órán. 

 A testmozgásalapú alprogram és a sakkpalota módszereinek alkalmazásával 

megvalósuló komplex óra 
Program típusa: Bemutató óra (2. évfolyam) 

Célcsoport: tanítók 

Időpont: 9:00-9:45 óra 

Előadó: Tóth Anikó  pedagógus 

További információk: KIP módszer, testmozgásalapú alprogram, sakkpalota módszereinek 

alkalmazásával. 

 "Nem, nem, soha!" 
Program típusa: Bemutató foglalkozás (8. évfolyam) 

Célcsoport: általános és középiskolai történelem tanárok 

Időpont: 9:00-9:45 óra 

Előadó: Tóthné Unyi Andrea  pedagógus 

További információk: KIP módszer alkalmazásával, képességfejlesztő óra. 

 Szókincsbővítés, szövegértésfejlesztés 
Program típusa: Bemutató óra (7-8. évfolyam) 

Célcsoport: általános és középiskolai angol tanárok 

Időpont: 9:00-9:45 óra 

Előadó: Jankyné Sziklási Ágota  pedagógus 

További információk: KIP módszer alkalmazása az angol tanításban. 

 Ősz a sakkpalotában 
Program típusa: Bemutató óra (2. évfolyam) 

Célcsoport: tanítók 

Időpont: 10:00-10:45 óra 

Előadó: Darazsac Ágnes  pedagógus 

További információk: Komplex matematika óra 2. osztályban. 
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 Matematikai ismeretek gyakorlása, logikai és stratégiai gondolkodás 

fejlesztésével 
Program típusa: Bemutató, fejlesztő foglalkozás (több évfolyam) 

Célcsoport: fejlesztő pedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok 

Időpont: 10:00-10:45 óra 

Előadó: Hauserné Nagy Éva  pedagógus 

További információk: KIP módszer és táblajátékok alkalmazása. 

 Komplex művészetalapú alprogrami foglalkozás az első osztályban 
Program típusa: Tehetséggondozó komplex művészeti foglalkozás (1. évfolyam) 

Célcsoport: tanítók 

Időpont: 10:00-10:45 óra 

Előadó: Szabó Gyöngyi  pedagógus 

További információk: KIP módszer, művészetalapú alprogram módszereinek, eszközeinek 

alkalmazása. 

 Kosárlabda dobásfajták 
Program típusa: Bemutató óra (7. évfolyam) 

Célcsoport: általános és középiskolai testnevelő tanárok, testnevelést tanítók 

Időpont: 10:00-10:45 óra 

Előadó: Kanczler Dániel  pedagógus 

További információk: KIP módszer alkalmazása, egyéni, személyre szabott feladatokkal. 

 Konzultáció az előző órákon látottakról 
Program típusa: Konzultáció 

Időpont: 11:00-11:45 óra 

Előadó: Az órákat tartó pedagógusok részvételével 

További információk: Konzultáció az előző órákon látottakról. 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: titkarsag@istvaniskola.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe, a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, 

telefonszáma; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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Színes módszertan 

Időpont: 2019. október 10. (csütörtök) 12:00-15:45 

Helyszín: Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium 

Dunaújváros, Dózsa Gy. út 15/A 

Terem befogadóképessége: 40-40 fő 

 MaTech Kreatív Matematika Csapatversenyek 2017-2019 

Program típusa: Előadás, konzultáció 

Célcsoport: Középiskolai matematika tanárok 

Időpont: 12:00-12:45 óra 

Helyszín: 112-es tanterem 

Előadó: Fábián István 

matematika-fizika-filozófia szakos középiskolai tanár 

További információk: Egy új, a Klebelsberg Központ szervezésében zajló kreatív 

matematikaverseny eddigi történetének bemutatása, a tapasztalatok megosztása. 

 A kreativitás fejlesztése és élményközpontú tanítás a magyarórákon 

Program típusa: Előadás, konzultáció 

Célcsoport: 5-12. évfolyamon tanító magyar tanárok 

Időpont: 12:00-12:45 óra 

Helyszín: 212-es tanterem 

Előadó: Péntek Klára 

magyar nyelv és irodalom-orosz nyelv-tánc és dráma szakos 

középiskolai tanár 

További információk: Kitekintéssel az Angliában megismert drámapedagógia 

jógyakorlatokra. 

 MaTech verseny a zsűri és résztvevők szemszögéből 

Program típusa: Előadás, konzultáció 

Célcsoport: Középiskolai matematika és informatika tanárok 

Időpont: 13:00-13:45 óra 

Helyszín: 112-es tanterem 

Előadók: Dr. Kővári Attila  tanszékvezető, egyetemi docens 

Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika PhD.  oktatási és általános 

rektorhelyettes, a közgazdaság-tudományok doktora, főiskolai docens 

Dr. Nagy Bálint  tanszékvezető, egyetemi docens 

Dunaújvárosi Egyetem 

További információk: Az országos MaTech verseny harmadik évada a 2019/2020 tanévben 

kerül megrendezésre. Az első két évad tapasztalatai kerülnek összefoglalásra a zsűri és a 

résztvevők szemszögéből. 
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 Szövegértő feladatsorok készítésének lehetőségei 

Program típusa: Előadás, konzultáció 

Célcsoport: Középiskolai tanárok 

Időpont: 13:00-13:45 óra 

Helyszín: 212-es tanterem 

Előadó: Szücsné Dr. Harkó Enikő  kutatótanár 

További információk: Módszertani tippek különböző típusú és nehézségi fokú szövegértési 

feladatok elkészítéséhez (konkrét példák alapján, kész feladatsorok átadásával) 

 "Tanulóból hallgató…" 

Program típusa: Előadás 

Célcsoport: középiskolai pedagógus, fejlesztő pedagógus 

Időpont: 14:00-14:45 óra 

Helyszín: 112-es tanterem 

Előadó: Dr. Bacsa-Bán Anetta  egyetemi docens 

Dunaújvárosi Egyetem Tanárképző Központ 

További információk: A felsőoktatásban a hallgatói lemorzsolódás egyre nagyobb 

problémát jelent, a sikeres hallgatói életpálya előkészítése, elősegítése azonban már a 

középiskolákban megkezdődik. S hogy milyen szerepet játszhatnak ebben a folyamatban a 

középiskolák?- az előadó előadásában erre keresi a választ. 

 Az ifjúsági irodalom beillesztése az irodalomtanításba 

Program típusa: Előadás, konzultáció 

Célcsoport: középiskolai tanárok 

Időpont: 14:00-14:45 óra 

Helyszín: 303-as tanterem 

Előadó: Hutvágnerné Róth Éva 

történelem- magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 

drámatanár, mesterpedagógus 

További információk: Mit olvassunk a kötelezőkön kívül? 

 E-learning eszközök használatának bemutatása a középfokú oktatásban 

Program típusa: Előadás, gyakorlati bemutató 

Célcsoport: középiskolai tanárok, az online képzésekre nyitott szakemberek 

Időpont: 14:00-14:45 óra 

Helyszín: 112-es tanterem 

Előadó: Czifra Sándor 

Online fejlesztési vezető – Üzletágvezető 

Dunaújvárosi Egyetem - Ecotech Nonprofit Zrt. 

További információk: A közoktatásban leginkább elterjedt Moodle rendszerre épülő online 

tanulási-tanítási eszközök ismertetése, a kollaborációs lehetőségek, valamint a játék alapú 

megközelítésre koncentrálva. Az előadás az elméleti alapokra, valamint a gyakorlatban is 

alkalmazott jó példákra koncentrál. 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: szharkoe@szig-dujv.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe, a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, 

telefonszáma; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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A fenntarthatóságra nevelés és az ökoiskolák 

Program típusa:  Előadás, beszámoló 

Célcsoport: óvodapedagógus, tanító, általános iskolai pedagógus, középiskolai pedagógus 

Helyszín: Vetési Albert Gimnázium  Veszprém, Kemecse utca 1. 

Időpont: 2019. október 14. (hétfő) 14:0016:50 óra 

Terem befogadóképessége: 50 fő 

 A fenntarthatóságra nevelés és az ökoiskolák 

Időpont: 14:00-14:20 óra 

Előadó: Galambos Zsuzsanna  főosztályvezető 

 Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ 

További információk: Miért bír kiemelt fontossággal napjainkban a környezettudatos 

magatartás? Mit tehet az iskola a fenntarthatóságra nevelés érdekében? Milyen lehetőségek 

vannak a pedagógus mindennapjaiban? 

 "Green szív " a Vetésiben 

Időpont: 14:20-15:10 óra 

Előadók: Vetési Albert Gimnázium tanárai és diákjai 

További információk: A Vetési Albert Gimnázium először 2005-ben nyerte el az Ökoiskola 

címet, ill. 2014 óta az Örökös Ökoiskolai cím birtokosa. Az érdeklődők megláthatják, milyen 

eredményeket ért el az iskola az elmúlt időszakban a környezeti nevelés terén, hogyan 

szépítették környezetüket, milyen programokon vettek részt tanulóik. Az iskola tanárai, 

alkalmazottai mennyire érzik szívügyüknek a fenntarthatóság pedagógiáját, a természet és a 

környezet védelmét. 

 Színezd zöldre! 

Időpont: 15:25-15:50 óra 

Előadók: Sellei Abigél  intézményvezető 

 Pusztayné Nemes Beáta  pedagógus 

További információk: A pályázatírás és fenntarthatóságra nevelés lehetőségei az általános 

iskolában. 

Bemutatkozik a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola. 

 Fenntarthatóságra nevelés a Veszprémi kistérségben. 10 éves a Veszprémi Zöld 

Diákparlament 

Időpont: 15:50-16:20 óra 

Előadók: Szűcs Attila  szaktanácsadó 

 Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

További információk: Veszprém minden óvodája Zöld Óvoda, az iskolák többsége az 

Ökoiskola cím birtokosa. A város kiemelt kistérségi rendezvénye az idén 10 éves Zöld 

Diákparlament. Melyek a legkiemelkedőbb eredményeink? Miért érdemes Zöld 

Koordinátori hálózatunkba tartozni? Ötletek, együttműködési lehetőségek, közösségépítés a 

köznevelésben. 
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 Fenntarthatóságra nevelés a pedagógusminősítésben. A 7. kompetencia. 

Időpont: 16:20-16:50 óra 

Előadók: Szűcs Attila  szaktanácsadó 

 Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

További információk: 7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a 

fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó 

attitűdök átadásának módja. A környezeti nevelés önálló pedagóguskompetenciaként 

először a 2020. évben jelenik meg a pedagógusminősítésekben. Új kihívás, vagy lehetőség 

a pedagógusi munka bemutatásához és megbecsüléséhez? 

Regisztrálni az alábbi linken lehet:  

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/fenntarthatosag_okoiskolak_szekesfe

hervar 

 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/fenntarthatosag_okoiskolak_szekesfehervar
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/fenntarthatosag_okoiskolak_szekesfehervar
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Jó hely a suli! 

Szakmai nap a lemorzsolódással való veszélyeztetettség megelőzése érdekében 

Program típusa:  Előadás 

Célcsoport: intézményvezetők, pedagógusok, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok 

Helyszín: Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 

Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 

Időpont: 2019. október 15. (kedd) 9:3014:45 óra 

Terem befogadóképessége: 150 fő 

 Hátránykompenzáció vagy méltányos oktatás? 

Lehetőségek és adottságok a szakképzésben 

Időpont: 10:00-10:30 óra 

Előadó: Kulcsár Szilvia  főigazgató 

 Székesfehérvári Szakképzési Centrum 

További információk: A méltányos oktatás nem azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanazt az 

eredményt kell elérnie, de az sem következik belőle, hogy ugyanazt a tananyagot kell 

mindenkinek megtanítani, vagy ugyanazokat az erőforrásokat kell minden tanuló számára 

biztosítani. 

 Érzékenyítő, szemléletformáló gondolatok a korai iskolaelhagyás témájának 

intézményi kezeléséhez 

Időpont: 10:30-11:00 óra 

Előadó: Árvai Gyöngyi  igazgatóhelyettes, szaktanácsadó 

 Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola 

További információk: Hogyan is álljunk neki a lemorzsolódási veszély megelőzésének? 

Kényelmetlenség vagy feladat? - Milyen segítséget adhat ebben egy szaktanácsadó? 

Beszélgessünk róla! 

 Hátránykompenzáció a Devecseri Általános Iskolában 

Időpont: 11:00-11:45 óra 

Előadó: Mayer Gábor  intézményvezető 

  Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI 

További információk: A pedagógiai munka fortélyai hátrányos helyzetű, roma 

környezetben. Avagy, hogyan működik a "devecseri modell"? 

 (H + H + H) x SZ = E 

(hozzáférés + hátránykompenzáció + hivatástudat) x szeretet = esélyek 

Időpont: 12:15-12:45 óra 

Előadó: Török Szabolcs  tankerületi igazgató 

  Székesfehérvári Tankerületi Központ 

További információk: A pedagógiai munka fókuszában áll az esélyegyenlőség biztosítása, 

amely feladatot a Székesfehérvári Tankerületi Központ több irányból is támogatja. Az 

előadásban szó lesz a Tankerületi Tanács munkájáról, az Antiszegregációs Munkacsoport 

feladatairól, valamint az intézményi munka fenntartói támogatásának lehetséges formáiról. 
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 Hátrányból előny… 

Lemorzsolódás megelőzése, szociokulturális hátránykompenzáció 

Időpont: 12:45-13:30 óra 

Előadó: Fornai Marietta  intézményvezető, szakértő 

  Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI 

További információk: Informális és nem formális tanítási és tanulási módszerek 

hatékonysága napjaink oktatási rendszerében. 

Ki segíti a segítőt? 

Időpont: 13:30-14:45 óra 

Előadó: Fodor Gábor  mentálhigiénés szakember, tankerületi igazgató 

Ceglédi Tankerületi Központ 

További információk: A lemorzsolódás csökkentésének sikeressége összefügg a 

pedagógusok személyiségével. Nemcsak segítenünk kell módszertanilag a pedagógust, 

hanem vigyáznunk is kell rá. A kiégés megelőzése legalább olyan fontos, mint a módszertani 

felkészítés. 

Regisztrálni az alábbi linken lehet:  

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/szfvpok_szakmai_nap_lemorzsolodas 

 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/szfvpok_szakmai_nap_lemorzsolodas


Oktatási Hivatal 

Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 2019 

 ~ 13 ~   

 

FEJÉR MEGYE 

Jó gyakorlatok, 

bemutató órák, 

szakmai 

műhelymunkák 
 
 

 

 

 

 

 

 

JÓ GYAKORLATOK, BEMUTATÓ ÓRÁK, 

SZAKMAI MŰHELYMUNKÁK 

 

 



Oktatási Hivatal 

Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 2019 

 ~ 14 ~   

Óvoda 

Új kihívás: a GDPR alkalmazása az óvodai munkában 

Program típusa:  Előadás 

Célcsoport: óvodavezetők, óvodapedagógusok, óvodatitkárok 

Helyszín: Ercsi Napfény Óvoda – Ercsi, Dózsa György tér 2. 

Időpont: 2019. október 10. (csütörtök) 9:0011:00 óra 

Előadók: Bosnyák Istvánné  óvodavezető, mesterpedagógus, szaktanácsadó 

További információk: Adatvédelmi feladatok az óvodában, különös tekintettel a 

hátránycsökkentéssel kapcsolatos tevékenység során. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: napfeny.ovoda@upcmail.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

 

Az olvasási és szövegértelmező készségek gyakorlatorientált fejlesztése 

Program típusa:  Előadás, műhelymunka 

Célcsoport: óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus 

Helyszín: Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 

EGYMI – Székesfehérvár Szekfű Gy. u. 6. 

Időpont: 2019. október 14. (hétfő) 14:00-16:00 óra 

Előadók: Lugosiné Neumann Márta 

intézményvezető-helyettes, mesterpedagógus, szaktanácsadó 

Pothárnné Gárdonyi Ágnes 

intézményvezető-helyettes, mesterpedagógus, szaktanácsadó 

További információk: Rövid elméleti áttekintésre épülő gyakorlatorientált műhelymunka az 

anyanyelvi kompetencia két meghatározó területének alapozásáról, fejlesztésének lehetőségeiről 

óvodás és kisiskolás korban. 

Terem befogadóképessége: 25 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: aranyszfvar@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

file://///okev.hu/OH_FS/KE/POK/Szekesfehervari_POK/Dokumentumok/A%20KOLLÉGÁK/Gesztesi%20Vali/PedNapok_2019_Tavasz/napfeny.ovoda@upcmail.hu
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Állatasszisztált tevékenység lehetőségei az óvodában 

Program típusa:  Bemutató tevékenység, konzultáció 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Helyszín: Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodája 

Dunaújváros, Gábor Áron utca 2-4. 

Időpont: 2019. október 15. (kedd) 9:00-11:00 óra 

Előadó: Szabó Tibor Zsoltné  óvodapedagógus 

További információk: Élő kisállat jelenléte, pozitív hatása az óvodás korú gyermekekre. 

Terem befogadóképessége: 15 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: dunaujovoda@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

A "Nyugi Ovi" módszer alkalmazása az óvodai csoportokban. Korszerű 

módszer a konfliktuskezelésre, az áldozattá válás megelőzésére 

Program típusa:  Előadás gyakorlati bemutatóval 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Helyszín: Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 

Sárkeresztúr, Szent István utca 50/B. 

Időpont: 2019. október 15. (kedd) 13:00-16.00 óra 

Előadók: Rudniczai Rudolfné  óvodavezető 

Kovács Györgyné  Nyugi Ovi mentor 

További információk: A programra látogatók megismerik a módszer elméleti és gyakorlati 

elemeit. 

A te csoportodba járó gyerekek el/be tudják fogadni minden társukat? 

Képes-e érzelmeiket elmondani szorongás és agresszió helyett? 

Tudják-e konfliktusaikat bántalmazás nélkül kezelni? Merik/akarják-e társaikat megvédelmezni a 

bántalmazóktól? 

Ha valaki bajban van jelzik-e? 

Erre az 5 szabályra tanítja meg a Nyugi Ovi a gyerekeket a konfliktuskezelés során az áldozattá 

válás prevenciójaként. 

Terem befogadóképessége: 40 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: ovilak@invitel.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

file://///okev.hu/OH_FS/KE/POK/Szekesfehervari_POK/Dokumentumok/A%20KOLLÉGÁK/Gesztesi%20Vali/PedNapok_2019_Tavasz/dunaujovoda@gmail.com
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Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodája programjai 

Időpont: 2019. október 16. (szerda) 

Helyszín: Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodája 

Dunaújváros, Gagarin tér 1. 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, logopédusok 

 Anyanyelvi nevelés 
Program típusa:  Bemutató foglalkozás 

Időpont: 9:00-10:00 óra 

Előadók: Nagy Éva  óvodapedagógus 

További információk: Az anyanyelvi nevelés lehetőségei az óvodában, a nagycsoportos 

korú gyermekekkel. Az óvodapedagógus és a logopédus együttműködése, tevékenysége a 

fejlesztés során. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

 Kovács Ágnes: Beszédépítő c. könyvének bemutatója 
Program típusa:  Könyvbemutató 

Időpont: 10:15-11:15 óra 

Előadó: Kovács Ágnes  logopédus 

További információk: A logopédus jelenléte az óvodai mindennapokban. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: dunaujovoda@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

A gyógytestnevelés lehetséges formái Freinet elemekkel óvodás korú 

gyermekeknél 

Program típusa:  Bemutató foglalkozás, konzultáció 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Helyszín: Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodája 

Dunaújváros, Földes Ferenc Liget 1. 

Időpont: 2019. október 22. (kedd) 9:00-11:00 óra 

Előadók: Ködmön-Hajcsik Anett  óvodapedagógus, gyógytestnevelő 

Kántorné Péterffy Judit  óvodapedagógus, Freinet munkaközösségvezető 

További információk: A Freinet pedagógia mozzanatait, elemeit milyen módon lehet beépíteni a 

mozgásos tevékenységekbe. 

Terem befogadóképessége: 15 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: dunaujovoda@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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Általános iskola 

Érzelmi intelligencia fejlesztése kiskamasz közösségben 

Program típusa:  Bemutató foglalkozás és azt követő műhelymunka 

Célcsoport: 5-8. évfolyamon tanító pedagógusok 

Helyszín: Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola 

Székesfehérvár, Széna tér 10. 

Időpont: 2019. október 14. (hétfő) 9:00- 9:45 óra, majd műhelymunka: 10:00 - 10:45 óra 

Előadó: Füzékné Jenei Ágnes  tanár, osztályfőnök 

További információk: ENABLE Anti-bullying program iskolánkban. A bemutató foglalkozást 

követően lehetőség lesz kérdések, észrevételek megfogalmazására a látott foglalkozással 

kapcsolatban. 

Terem befogadóképessége: 10 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: iskola@szenateri.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

Az olvasási és szövegértelmező készségek gyakorlatorientált fejlesztése 

Program típusa:  Bemutató foglalkozás (felvételről), konzultáció - nagycsoport 

Célcsoport: óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus 

Helyszín: Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 

EGYMI – Székesfehérvár Szekfű Gy. u. 6. 

Időpont: 2019. október 14. (hétfő) 14:00-16:00 óra 

Előadók: Lugosiné Neumann Márta 

intézményvezető-helyettes, mesterpedagógus, szaktanácsadó 

Pothárnné Gárdonyi Ágnes 

intézményvezető-helyettes, mesterpedagógus, szaktanácsadó 

További információk: Rövid elméleti áttekintésre épülő gyakorlatorientált műhelymunka az 

anyanyelvi kompetencia két meghatározó területének alapozásáról, fejlesztésének lehetőségeiről 

óvodás és kisiskolás korban. 

Terem befogadóképessége: 25 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: aranyszfvar@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

file://///okev.hu/OH_FS/KE/POK/Szekesfehervari_POK/Dokumentumok/A%20KOLLÉGÁK/Gesztesi%20Vali/PedNapok_2019_Tavasz/iskola@szenateri.hu
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Kompetenciafejlesztés komplex szemlélettel 

Program típusa:  Bemutató óra és megbeszélése (3. évfolyam) 

Célcsoport: tanító 

Helyszín: Hétvezér Általános Iskola  Székesfehérvár, Hétvezér tér 1. 

Időpont: 2019. október. 16. (szerda) 8:00 – 8:45 óra,  

majd műhelymunka: 8:45 - 9:30 óra 

Előadók: Medgyesi Karina  tanító 

További információk: Bemutató óra 3. évfolyamon, melyben komplex módon jelennek meg a 

különböző tantárgyak. A bemutató foglalkozást követően lehetőség lesz kérdések, észrevételek 

megfogalmazására a látott foglalkozással kapcsolatban. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: hetvezer81@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

Családi úszásfoglalkozás - gyógytestnevelés 

Program típusa:  Bemutató foglalkozás a család bevonásával és szakmai műhelymunka (6-16 

éves korosztályú gyerekek) 

Célcsoport: gyógytestnevelő, testnevelő 

Helyszín: Wekerle Sándor Szabadidőközpont, Uszoda 

Mór, Táncsics Mihály u. 25. 

Időpont: 2019. október 16. (szerda) 14:0015:00 óra 

Előadók: Pitka Veronika és Lőrincz Péter  gyógytestnevelők 

További információk: Az érdeklődők bekapcsolódhatnak az órába, saját élmény alapján részt 

vehetnek a vízi foglalkozáson, bemutatón, így a gyerekek együtt úsznak a szüleikkel a 

meghatározott diagnózis-feladatok szerint. 

Terem befogadóképessége: Uszoda lelátó: 50 fő; vízben (saját élmény): 25 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: mor@fejermepsz.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

file://///okev.hu/OH_FS/KE/POK/Szekesfehervari_POK/Dokumentumok/A%20KOLLÉGÁK/Gesztesi%20Vali/PedNapok_2019_Tavasz/hetvezer81@gmail.com
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Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola programjai 

Időpont: 2019. október 17. (csütörtök) 14:00 - 15:30 óra 

Helyszín: Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola  Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 4. 

Célcsoport: Tanítók, délutáni foglalkoztatást tartó pedagógusok 

Terem befogadóképessége: 15-15 fő  

 Differenciálás tanórán kívüli tanulási időben 

Program típusa:  Bemutató foglalkozás (2. évfolyam) 

Időpont: 14:00-14:45 óra 

Előadó: Vargáné Csontos Zsuzsa  tanító 

További információk: Felzárkóztatás és a tehetséggondozás lehetőségei. 

 Terápiás kutya az általános iskolában 

Program típusa:  Bemutató foglalkozás (Alsó tagozat) 

Időpont: 14:00-15:30 óra 

Előadó: Hostyánszki Katalin  fejlesztő pedagógus 

További információk: Az előadás hallgatója betekintést nyerhet egy innovatív módszerbe 

mely garantált örömöt és sikert hoz tanítványai számára egyúttal egy merőben új fejlesztési 

lehetőséget. 

 Hátránycsökkentő testnevelési óra a gyógytestnevelés eszközeivel 

Program típusa:  Bemutató foglalkozás (Alsó tagozat) 

Időpont: 14:45-15:30 óra 

Előadók: Tiringer László  testnevelő tanár 

További információk:  Hogyan lehet a mozgás eszközeivel segíteni tanítványainkat. 

 Tevékenységek, eszközök az integráltan nevelödő SNI tanulók kommunikácios 

képességeinek fejlesztéseire 

Program típusa:  Műhelymunka 

Időpont: 14:45-15:30 óra 

Előadók: Szoboszlai Imre  gyógypedagógus 

További információk: A sikeres felzárkóztatás egyik fontos eleme a kommunikációs 

képességek javítása. A műhelymunka során órarészletek elemzésével ötleteket nyújtunk az 

SNI tanulok ilyen irányú fejlesztéséhez. 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: szucs.peterne03@gmail.com 
Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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Középiskola 

KIP (Komplex Instrukciós Program) az István Királyban 

(Részletek: Kiemelt szakmai programok között a Programfüzet 5-6. oldalán) 

 

Színes módszertan 

(Részletek: Kiemelt szakmai programok között a Programfüzet 7-8. oldalán) 
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Gyógypedagógia 

Az olvasási és szövegértelmező készségek gyakorlatorientált fejlesztése 
Program típusa:  Bemutató foglalkozás (felvételről), konzultáció - nagycsoport 

Célcsoport: óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus 

Helyszín: Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 

EGYMI – Székesfehérvár Szekfű Gy. u. 6. 

Időpont: 2019. október 14. (hétfő) 14:00-16:00 óra 

Előadók: Lugosiné Neumann Márta – intézményvezető-helyettes, szaktanácsadó 

Pothárnné Gárdonyi Ágnes – intézményvezető-helyettes, szaktanácsadó 

További információk: Rövid elméleti áttekintésre épülő gyakorlatorientált műhelymunka az 

anyanyelvi kompetencia két meghatározó területének alapozásáról, fejlesztésének lehetőségeiről 

óvodás és kisiskolás korban. 

Terem befogadóképessége: 25 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: aranyszfvar@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodája programjai 
Időpont: 2019. október 16. (szerda) 

Helyszín: Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodája 

Dunaújváros, Gagarin tér 1. 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, logopédusok 

 Anyanyelvi nevelés 

Program típusa:  Bemutató foglalkozás 

Időpont: 9:00-10:00 óra 

Előadók: Nagy Éva  óvodapedagógus 

További információk: Az anyanyelvi nevelés lehetőségei az óvodában, a nagycsoportos 

korú gyermekekkel. Az óvodapedagógus és a logopédus együttműködése, tevékenysége a 

fejlesztés során. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

 Kovács Ágnes: Beszédépítő c. könyvének bemutatója 

Program típusa:  Könyvbemutató 

Időpont: 10:15-11:15 óra 

Előadó: Kovács Ágnes  logopédus 

További információk: A logopédus jelenléte az óvodai mindennapokban. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: dunaujovoda@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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A Blue bot robot használata tanulásban akadályozott tanulók tanóráján 

Program típusa:  Bemutató óra és megbeszélése 

4. évfolyam, tanulásban akadályozottak 

Célcsoport: gyógypedagógusok, tanítók, tanárok 

Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI 

Dunaújváros, Fáy András utca 14. 

Időpont: 2019. október 17. (csütörtök) 8:55-11:00 óra 

Előadó: Csányiné Guszter Lídia  gyógypedagógus 

További információk: A Blue bot robot használatának bemutatása tanulásban akadályozott 

tanulók óráján. A bemutató óra után műhelymunka keretében konzultációs lehetőség biztosított. 

A kolléganő beszámol eddigi tapasztalatairól, elért eredményeiről, távlati céljairól a robot 

használata terén. Lehetőség lesz a robot kipróbálására is. 

Terem befogadóképessége: 6 fő 

Regisztrálni az alábbi linken lehet: iskola@mora-duj.sulinet.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

Pályázati munka keretében folyó Önismereti és konfliktuskezelés az 

értelmileg akadályozottak iskolájában című programunk bemutatása 

Program típusa:  Előadás 

Célcsoport: Tanítók, tanárok, gyógypedagógusok 

Helyszín: Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 32. 

Időpont: 2019. október 17. (csütörtök) 14:0015:30 óra 

Előadók: Papp Éva, Márkus Annamária, Orbánné Molnár Anikó, Lukács Imre 

gyógypedagógusok 

További információk: Konfliktuskezelés elősegítése az értelmileg akadályozott tanulók 

iskolájában. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

Regisztrálni az alábbi linken lehet: nora.viszt@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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Lemorzsolódással való veszélyeztetettség csökkentését 

segítő programok (ESL) 

KIP (Komplex Instrukciós Program) az István Királyban 
(Részletek: Kiemelt szakmai programok között a Programfüzet 5-6. oldalán) 

 

Színes módszertan 
(Részletek: Kiemelt szakmai programok között a Programfüzet 7-8. oldalán) 

 

Érzelmi intelligencia fejlesztése kiskamasz közösségben 

Program típusa:  Bemutató foglalkozás és azt követő műhelymunka 

Célcsoport: 5-8. évfolyamon tanító pedagógusok 

Helyszín: Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola 

Székesfehérvár, Széna tér 10. 

Időpont: 2019. október 14. (hétfő) 9:00- 9:45 óra, majd műhelymunka: 10:00 - 10:45 óra 

Előadó: Füzékné Jenei Ágnes  tanár, osztályfőnök 

További információk: ENABLE Anti-bullying program iskolánkban. A bemutató foglalkozást 

követően lehetőség lesz kérdések, észrevételek megfogalmazására a látott foglalkozással 

kapcsolatban. 

Terem befogadóképessége: 10 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: iskola@szenateri.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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Az olvasási és szövegértelmező készségek gyakorlatorientált fejlesztése 

Program típusa:  Bemutató foglalkozás (felvételről), konzultáció - nagycsoport 

Célcsoport: óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus 

Helyszín: Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 

EGYMI – Székesfehérvár Szekfű Gy. u. 6. 

Időpont: 2019. október 14. (hétfő) 14:00-16:00 óra 

Előadók: Lugosiné Neumann Márta 

intézményvezető-helyettes, mesterpedagógus, szaktanácsadó 

Pothárnné Gárdonyi Ágnes 

intézményvezető-helyettes, mesterpedagógus, szaktanácsadó 

További információk: Rövid elméleti áttekintésre épülő gyakorlatorientált műhelymunka az 

anyanyelvi kompetencia két meghatározó területének alapozásáról, fejlesztésének lehetőségeiről 

óvodás és kisiskolás korban. 

Terem befogadóképessége: 25 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: aranyszfvar@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

Jó hely a suli! 

Szakmai nap a lemorzsolódással való veszélyeztetettség megelőzése érdekében 
(Részletek: Kiemelt szakmai programok között a Programfüzet 11-12. oldalán) 

 

 

Kompetenciafejlesztés komplex szemlélettel 

Program típusa:  Bemutató óra és megbeszélése (3. évfolyam) 

Célcsoport: tanító 

Helyszín: Hétvezér Általános Iskola  Székesfehérvár, Hétvezér tér 1. 

Időpont: 2019. október. 16. (szerda) 8:00 – 8:45 óra,  

majd műhelymunka: 8:45 - 9:30 óra 

Előadók: Medgyesi Karina  tanító 

További információk: Bemutató óra 3. évfolyamon, melyben komplex módon jelennek meg a 

különböző tantárgyak. A bemutató foglalkozást követően lehetőség lesz kérdések, észrevételek 

megfogalmazására a látott foglalkozással kapcsolatban. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: hetvezer81@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola programjai 

Időpont: 2019. október 17. (csütörtök) 14:00 - 15:30 óra 

Helyszín: Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola  Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 4. 

Célcsoport: Tanítók, délutáni foglalkoztatást tartó pedagógusok 

Terem befogadóképessége: 15-15 fő  

 Differenciálás tanórán kívüli tanulási időben 

Program típusa:  Bemutató foglalkozás (2. évfolyam) 

Időpont: 14:00-14:45 óra 

Előadó: Vargáné Csontos Zsuzsa  tanító 

További információk: Felzárkóztatás és a tehetséggondozás lehetőségei. 

 Terápiás kutya az általános iskolában 

Program típusa:  Bemutató foglalkozás (Alsó tagozat) 

Időpont: 14:00-15:30 óra 

Előadó: Hostyánszki Katalin  fejlesztő pedagógus 

További információk: Az előadás hallgatója betekintést nyerhet egy innovatív módszerbe 

mely garantált örömöt és sikert hoz tanítványai számára egyúttal egy merőben új fejlesztési 

lehetőséget. 

 Hátránycsökkentő testnevelési óra a gyógytestnevelés eszközeivel 

Program típusa:  Bemutató foglalkozás (Alsó tagozat) 

Időpont: 14:45-15:30 óra 

Előadók: Tiringer László  testnevelő tanár 

További információk:  Hogyan lehet a mozgás eszközeivel segíteni tanítványainkat. 

 Tevékenységek, eszközök az integráltan nevelödő SNI tanulók kommunikácios 

képességeinek fejlesztéseire 

Program típusa:  Műhelymunka 

Időpont: 14:45-15:30 óra 

Előadók: Szoboszlai Imre  gyógypedagógus 

További információk: A sikeres felzárkóztatás egyik fontos eleme a kommunikációs 

képességek javítása. A műhelymunka során órarészletek elemzésével ötleteket nyújtunk az 

SNI tanulok ilyen irányú fejlesztéséhez. 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: szucs.peterne03@gmail.com 
Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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VESZPRÉM MEGYE 

Jó gyakorlatok, 

bemutató órák, 

szakmai 

műhelymunkák 

 

 

 

 

 

 

 

JÓ GYAKORLATOK, BEMUTATÓ ÓRÁK, 

SZAKMAI MŰHELYMUNKÁK 
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Óvoda 

A szakértői vizsgálatok tartalma, a szakvélemények értelmezése 

(tapasztalatok megbeszélése) 

Program típusa: Előadás 

Célcsoport: Óvodapedagógus, tanító, általános iskolai pedagógus, középiskolai pedagógus, 

fejlesztő pedagógus 

Helyszín: Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balatonfüredi Tagintézménye 

Balatonfüred, Kossuth u. 3. 

Időpont: 2019. október 11. (péntek) 14:00-16:00 óra 

Előadó: Fülöp Tamás  pszichológus 

Kalmár Katalin  pszichopedagógus 

Pálfiné Pummer Réka  logopédus 

Szekeresné Bucsy Piroska  gyógypedagógus-logopédus 

További információk: A szakértői vizsgálatok folyamatának ismertetése. Az elvégzendő 

vizsgálatok kijelölésének szempontjai. A vizsgálat menete. A vizsgálati eredmények összegzése, 

az eredmények értelmezése. Az intézmény kötelezettségei. 

Terem befogadóképessége: 25 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: nevtanfured@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

A beiskolázás új eljárásrendje az óvoda és a pedagógiai szakszolgálat 

szemszögéből 

Program típusa:  Szakmai előadás, konzultáció 

Célcsoport: óvodavezetők, óvodapedagógusok 

Helyszín: VMPSZ Tapolcai Tagintézménye – Tapolca, Kossuth u. 2/1. 

Időpont: 2019. október 16. (szerda) 9:0011:00 óra 

Előadók: Nagy Emília  gyógypedagógus 

 Fodorné Csöglei Erika  igazgató 

További információk: Gyakorlati, szervezési tudnivalók a beiskolázással kapcsolatos új 

jogszabály alapján. Az elmúlt években használt iskolaérettségi vizsgálat és az új szemléletű 

eljárásrend összevetése. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: tapolca@mpisz.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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Különleges bánásmód, SNI gyermekek nevelése az óvodában - Együtműködés 

szülőkkel, egyéb partnerekkel 
Program típusa: Műhelymunka, jó gyakorlat bemutatása 

Célcsoport: Óvodapedagógusok 

Helyszín: Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda  Veszprém, Avar u. 7/A. 

Időpont: 2019. október 17. (csütörtök) 14:00-17:00 óra 

Előadók: Lattenstein Jánosné  óvodapedagógus, szaktanácsadó 

További információk: Műhelymunka keretében szeretnénk tovább foglalkozni a különleges 

bánásmódot igénylő gyermekek óvodai nevelésével: hogyan kommunikáljunk a szülőkkel, 

kollégákkal? Esetelemzések, konkrét megoldási javaslatokkal való segítségnyújtás a 

kommunikációhoz. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

Regisztrálni az alábbi linken lehet: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9PRUPLYEesRkJ8F0B5Z96L--

nd1xaLxnnZbuA1bANY1A3Kw/viewform 

 

„Zöld Manók kertje” 
Program típusa: Műhelymunka 

Célcsoport: Óvodapedagógusok 

Helyszín: Ajka Városi Óvoda- Hétszínvirág Óvodája 

Ajka, Béke u. 6/a 

Időpont: 2019. október 18. (péntek) 9:30-11:30 óra 

Előadó: Jagaditsné Bajczi Erika  óvodapedagógus, környezeti nevelő 

További információk: A műhelymunka célja, hogy hogyan lehet rávezetni a gyerekeket egy 

olyan szemléletű viselkedésmódra, melyek a környezet megóvásához és az óvodakertben végzett 

munka megbecsüléséhez szükségesek. Hogyan építhetők be az óvodakertben végzett 

tevékenységek, tapasztalatok a nevelőmunkákba a korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazásával. 

Kérjük a programon résztvevőket, hogy váltócipőt hozzanak magukkal! 

Terem befogadóképessége: 15 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: hetszinviragajka@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9PRUPLYEesRkJ8F0B5Z96L--nd1xaLxnnZbuA1bANY1A3Kw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9PRUPLYEesRkJ8F0B5Z96L--nd1xaLxnnZbuA1bANY1A3Kw/viewform
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Általános iskola 

A szakértői vizsgálatok tartalma, a szakvélemények értelmezése 

(tapasztalatok megbeszélése) 

Program típusa: Előadás 

Célcsoport: Óvodapedagógus, tanító, általános iskolai pedagógus, középiskolai pedagógus, 

fejlesztő pedagógus 

Helyszín: Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balatonfüredi Tagintézménye 

Balatonfüred, Kossuth u. 3. 

Időpont: 2019. október 11. (péntek) 14:00-16:00 óra 

Előadó: Fülöp Tamás  pszichológus 

Kalmár Katalin  pszichopedagógus 

Pálfiné Pummer Réka  logopédus 

Szekeresné Bucsy Piroska  gyógypedagógus-logopédus 

További információk: A szakértői vizsgálatok folyamatának ismertetése. Az elvégzendő 

vizsgálatok kijelölésének szempontjai. A vizsgálat menete. A vizsgálati eredmények összegzése, 

az eredmények értelmezése. Az intézmény kötelezettségei. 

Terem befogadóképessége: 25 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: nevtanfured@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

Csermák Antal Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola programjai 

(Részletek: Alapfokú Művészetoktatás programok között a Programfüzet 33. oldalán) 
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Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI 

programjai 

Időpont: 2019. október 17. (csütörtök) 

Helyszín: Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI 

Berhida, Kossuth u 11. 

Célcsoport: matematika szakos tanár, általános iskolai tanár 

 Nevezetes szögek szerkesztése, szögmásolása 

Program típusa:  Bemutató óra 6. osztály (matematika) 

Időpont: 9:00-9:45 óra 

Előadók: Borainé Rozner Kinga  pedagógus 

További információk: Informális és nem formális módszerek hatékonysága a tanítási 

órákon. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

 Játékosan a főnevek világában. Gyakorló óra 

Program típusa:  Bemutató óra 4. osztály (magyar nyelv és irodalom) 

Időpont: 10:00-10:45 óra 

Előadó: Slemmer Edina  pedagógus 

További információk: Informális és nem formális módszerek hatékonysága a tanítási 

órákon. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

 Szakmai megbeszélés a bemutató órákon látottakról 

Program típusa:  Műhelymunka 

Időpont: 11:00-12:00 óra 

Előadó: Fornai Marietta  intézményvezető-mesterpedagógus-szakértő 

Borainé Rozner Kinga  pedagógus 

Slemmer Edina  pedagógus 

További információk: Napjaink szociokulturális hátránykompenzációjának lehetőségei... 

Terem befogadóképessége: 50 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: fornaimarietta@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

programjai 

Időpont: 2019. október 18. (péntek) 9:00-10:45 óra 

Helyszín: Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Devecser, Várkert 1. 

Célcsoport: általános iskolai tanár, gyógypedagógus 

Terem befogadóképessége: 15-15 fő  

 Gyógypedagógusok szerepe hátrányos helyzetű környezetben 

Program típusa:  Bemutató óra (6. évfolyam - fejlesztő foglalkozás) 

Előadó: Halász Lászlóné  mesterpedagógus szaktanácsadó 

Időpont: 9:00-9:45 óra 

További információk: Gyógypedagógus által megtartott fejlesztő foglalkozás 

 Pedagógiai asszisztensek munkája hátrányos helyzetű környezetben 

Program típusa:  Bemutató óra (6. évfolyam - természetismeret) 

Előadó: Dr. Lennerné Magvas Andrea  pedagógus 

Időpont: 10:00-10:45 óra 

További információk: Pedagógiai asszisztenssel támogatott tanóra 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: devecser@papaitk.hu 
Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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Középiskola 

A szakértői vizsgálatok tartalma, a szakvélemények értelmezése 

(tapasztalatok megbeszélése) 

Program típusa: Előadás 

Célcsoport: Óvodapedagógus, tanító, általános iskolai pedagógus, középiskolai pedagógus, 

fejlesztő pedagógus 

Helyszín: Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balatonfüredi Tagintézménye 

Balatonfüred, Kossuth u. 3. 

Időpont: 2019. október 11. (péntek) 14:00-16:00 óra 

Előadó: Fülöp Tamás  pszichológus 

Kalmár Katalin  pszichopedagógus 

Pálfiné Pummer Réka  logopédus 

Szekeresné Bucsy Piroska  gyógypedagógus-logopédus 

További információk: A szakértői vizsgálatok folyamatának ismertetése. Az elvégzendő 

vizsgálatok kijelölésének szempontjai. A vizsgálat menete. A vizsgálati eredmények összegzése, 

az eredmények értelmezése. Az intézmény kötelezettségei. 

Terem befogadóképessége: 25 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: nevtanfured@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

Csermák Antal Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola programjai 

(Részletek: Alapfokú Művészetoktatás programok között a Programfüzet 33. oldalán) 
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Alapfokú Művészetoktatás 

Csermák Antal Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola programjai 

Időpont: 2019. október 14. (hétfő) 10:00 - 12:45 óra 

Helyszín: Csermák Antal Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola 

Veszprém, Megyeház tér 5. 

Program típusa: Előadás-bemutató 

Célcsoport: alapfokú művészetoktatásban dolgozó pedagógusok 

Terem befogadóképessége: 60-60 fő  

 Kokas Módszer 
Időpont: 10:00-10:45 óra 

Előadó: Demel Eszter  zeneiskolai tanár 

További információk: Dr.Kokas Klára módszere Kodály Zoltán nevelési koncepciójára építkezik. 

Lényege abban rejlik, hogy a zene totális befogadása a gyermekek esetében a mozgás, az alkotó 

cselekvés által indítható el igazán. A gyermekek életkori sajátosságaiból fakadó mozgásenergiát 

használja fel a zene aktív megéléséhez. 

 Szakmai tagozat - tehetség program a 6-10 évfolyamon 
Időpont: 10:45-11:15 óra 

Előadó: Erdélyi Ágnes  zeneiskolai tanár 

További információk: A szakmai tagozat célja sikeres felvételi vizsga előkészítése a 

felsőoktatásba a zeneiskolából. Erdélyi Ágnes tanárnő által kidolgozott rendszer erre kínál 

megoldást. A szakmai tagozaton tanuló növendék középiskolai tanulmányai mellett emelt szintű 

zenei képzést kap a zeneiskolában, kihasználva a zeneiskolai órakeret minden lehetőségét. 

 Zeneiskolák - az együttműködés mesterei 
Időpont: 11:15-11:45 óra 

Előadók: Gál Csilla  intézményvezető-helyettes, zeneiskolai tanár 

További információk: Hogyan mélyítheti a zeneoktatás eredményességét a zeneiskolák közötti 

kapcsolattartás? A XXI. századi zeneoktatás megújulási lehetőségeinek kérdése. A szociokulturális 

változások megjelenése a zeneoktatásban. 

 IKT eszközök a művészetoktatásban 
Időpont: 11:45-12:15 óra 

Előadók: Uher Bertalan  intézményvezető, zeneiskolai tanár 

További információk: A zeneoktatásban a tanórákon használható számítógépes és mobil 

(tablet/okostelefon) alkalmazások, az e-learning (online oktatás) web2.0 alkalmazások, a tanórai 

alkalmazások esetében az offline megoldások közül a számítógépes kottaírás (Finale, Sibelius, 

MusScore), zeneszerkesztő-, hangszerkesztő ismertetésére is kitérünk az előadásban érdeklődő tanár 

kollégák számára. 

 Lélegzet és párbeszéd a barokk és a klasszikus zenében 
Időpont: 12:15-12:45 óra 

Előadók: Kővári Péter  zeneiskolai tanár 

További információk: A historikus zeneművek korhű interpretációs gyakorlatának kérdése az 

alapfokú művészetoktatásban. 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: titkarsag@zenede.hu 
Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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Gyógypedagógia 

A szakértői vizsgálatok tartalma, a szakvélemények értelmezése 

(tapasztalatok megbeszélése) 
Program típusa: Előadás 

Célcsoport: Óvodapedagógus, tanító, általános iskolai pedagógus, középiskolai pedagógus, 

fejlesztő pedagógus 

Helyszín: Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balatonfüredi Tagintézménye 

Balatonfüred, Kossuth u. 3. 

Időpont: 2019. október 11. (péntek) 14:00-16:00 óra 

Előadó: Fülöp Tamás  pszichológus 

Kalmár Katalin  pszichopedagógus 

Pálfiné Pummer Réka  logopédus 

Szekeresné Bucsy Piroska  gyógypedagógus-logopédus 

További információk: A szakértői vizsgálatok folyamatának ismertetése. Az elvégzendő 

vizsgálatok kijelölésének szempontjai. A vizsgálat menete. A vizsgálati eredmények összegzése, 

az eredmények értelmezése. Az intézmény kötelezettségei. 

Terem befogadóképessége: 25 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: nevtanfured@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 

A végrehajtó funkciók és a szómegnevezési zavar lehetséges összefüggései az 

egyes afáziatípusokban 
Program típusa: Előadás 

Célcsoport: gyógypedagógusok, logopédusok 

Helyszín: Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Várpalotai Tagintézménye 

Várpalota, Körmöcbánya u. 1. 

Időpont: 2019. október 16. (szerda) 14:00-16:00 óra 

Előadó: Csaba Mercédesz  igazgató 

meghívott előadó: Kiss Annamária  pedagógus 

További információk: Az afáziakutatás területén az utóbbi években több tanulmány jelent meg a 

végrehajtó funkciók és a szómegnevezési zavar kapcsolatáról. A szakmai napon elhangzó előadás 

- felhasználva a legfrissebb szakirodalmi eredményeket - megpróbálja felvázolni az elméleti és a 

módszertani kereteket, valamint az ebben a témában folytatott magyarországi kutatás eredményeit. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: varpalota@mpisz.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

programjai 

Időpont: 2019. október 18. (péntek) 9:00-10:45 óra 

Helyszín: Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Devecser, Várkert 1. 

Célcsoport: általános iskolai tanár, gyógypedagógus 

Terem befogadóképessége: 15-15 fő  

 Gyógypedagógusok szerepe hátrányos helyzetű környezetben 

Program típusa:  Bemutató óra (6. évf. - fejlesztő foglalkozás) 

Előadó: Halász Lászlóné  mesterpedagógus szaktanácsadó 

Időpont: 9:00-9:45 óra 

További információk: Gyógypedagógus által megtartott fejlesztő foglalkozás 

 Pedagógiai asszisztensek munkája hátrányos helyzetű környezetben 

Program típusa:  Bemutató óra (6. évf. - természetismeret) 

Előadó: Dr. Lennerné Magvas Andrea  pedagógus 

Időpont: 10:00-10:45 óra 

További információk: Pedagógiai asszisztenssel támogatott tanóra 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: devecser@papaitk.hu 
Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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Lemorzsolódással való veszélyeztetettség csökkentését 

segítő programok (ESL) 

KIP (Komplex Instrukciós Program) az István Királyban 
(Részletek: Kiemelt szakmai programok között a Programfüzet 5-6. oldalán) 

 

Színes módszertan 
(Részletek: Kiemelt szakmai programok között a Programfüzet 7-8. oldalán) 

 

Jó hely a suli! 

Szakmai nap a lemorzsolódással való veszélyeztetettség megelőzése érdekében 
(Részletek: Kiemelt szakmai programok között a Programfüzet 11-12. oldalán) 

 

A végrehajtó funkciók és a szómegnevezési zavar lehetséges összefüggései az 

egyes afáziatípusokban 

Program típusa: Előadás 

Célcsoport: gyógypedagógusok, logopédusok 

Helyszín: Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Várpalotai Tagintézménye 

Várpalota, Körmöcbánya u. 1. 

Időpont: 2019. október 16. (szerda) 14:00-16:00 óra 

Előadó: Csaba Mercédesz  igazgató 

meghívott előadó: Kiss Annamária  pedagógus 

További információk: Az afáziakutatás területén az utóbbi években több tanulmány jelent meg a 

végrehajtó funkciók és a szómegnevezési zavar kapcsolatáról. A szakmai napon elhangzó előadás 

- felhasználva a legfrissebb szakirodalmi eredményeket - megpróbálja felvázolni az elméleti és a 

módszertani kereteket, valamint az ebben a témában folytatott magyarországi kutatás eredményeit. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: varpalota@mpisz.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének 

OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI 

programjai 

Időpont: 2019. október 17. (csütörtök) 

Helyszín: Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI 

Berhida, Kossuth u 11. 

Célcsoport: matematika szakos tanár, általános iskolai tanár 

 Nevezetes szögek szerkesztése, szögmásolása 

Program típusa:  Bemutató óra 6. osztály (matematika) 

Időpont: 9:00-9:45 óra 

Előadók: Borainé Rozner Kinga  pedagógus 

További információk: Informális és nem formális módszerek hatékonysága a tanítási 

órákon. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

 Játékosan a főnevek világában. Gyakorló óra 

Program típusa:  Bemutató óra 4. osztály (magyar nyelv és irodalom) 

Időpont: 10:00-10:45 óra 

Előadó: Slemmer Edina  pedagógus 

További információk: Informális és nem formális módszerek hatékonysága a tanítási 

órákon. 

Terem befogadóképessége: 20 fő 

 Szakmai megbeszélés a bemutató órákon látottakról 

Program típusa:  Műhelymunka 

Időpont: 11:00-12:00 óra 

Előadó: Fornai Marietta  intézményvezető-mesterpedagógus-szakértő 

Borainé Rozner Kinga  pedagógus 

Slemmer Edina  pedagógus 

További információk: Napjaink szociokulturális hátránykompenzációjának lehetőségei... 

Terem befogadóképessége: 50 fő 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: fornaimarietta@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 
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Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

programjai 

Időpont: 2019. október 18. (péntek) 9:00-10:45 óra 

Helyszín: Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Devecser, Várkert 1. 

Célcsoport: általános iskolai tanár, gyógypedagógus 

Terem befogadóképessége: 15-15 fő  

 Gyógypedagógusok szerepe hátrányos helyzetű környezetben 

Program típusa:  Bemutató óra (6. évf. - fejlesztő foglalkozás) 

Előadó: Halász Lászlóné  mesterpedagógus szaktanácsadó 

Időpont: 9:00-9:45 óra 

További információk: Gyógypedagógus által megtartott fejlesztő foglalkozás 

 Pedagógiai asszisztensek munkája hátrányos helyzetű környezetben 

Program típusa:  Bemutató óra (6. évf. - természetismeret) 

Előadó: Dr. Lennerné Magvas Andrea  pedagógus 

Időpont: 10:00-10:45 óra 

További információk: Pedagógiai asszisztenssel támogatott tanóra 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: devecser@papaitk.hu 
Regisztrációhoz kérjük megadni: a program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma; 

munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe) 

 


