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Ssz. Program típusa
A program 

célcsoportja
A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k) Helyszín Időpont

Max. 

létszám

Előadás
A személyiségfejlődés 

nyomonkövetése az óvodában

A nyomonkövetés szerepének hangsúlyozása, helye az 

óvodai nevelésben. A személyiségnapló tartalmi 

elemeinek áttekintése, a képességterületek felosztása, 

jellemzői, módszertani háttere. A nyomonkövetés 

folyamatának bemutatása, a folyamat elemeinek 

ismertetése. Az óvoda mint intézmény, az óvodás 

gyermekek és a szülői háttér összefüggésrendszerének 

ábrázolása a vizsgált téma szempontjából

Balogh Beáta

intézményvezető

Debreceni Egyetem Gyakorló 

Óvodája

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési 

és Gyógypedagógiai Kar 

oktató

2019. március 19. 

(kedd)

9:30-10:15 óra

Előadás A kreatív iskola

A szervezeti kultúra megváltoztatásához kreatív iskola 

szükséges, mert az egyéni alkotás, legyen az a 

legkreatívabb tanuló vagy pedagógus részéről való, még 

érdemi változást nem eredményez a hagyományos 

iskolában. Ahhoz, hogy a diákok és tanáraik 

kreativitáskapacitása növekedjék, komoly szervezeti 

változások szükségesek. 

Dr. Vass Vilmos

habilitált egyetemi docens

Budapesti Metropolitan Egyetem

2019. március 19. 

(kedd)

10:15-11:45 óra

Előadás

Módszertani szemléletváltás a 

köznevelésben - Komplex 

Alapprogram

A Komplex Alapprogram egyik fontos célja a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás mérséklését lehetővé tévő 

prevenciós stratégiák megvalósítása.  A másik cél a 

módszertani és szervezeti kultúra adaptív szemléletű 

fejlesztése a köznevelésben, amelyben az indirekt, 

tanulóközpontú, a diákokat aktívan foglalkoztató 

pedagógiai módszerek kerülnek előtérbe. A program 

központi eleme, a differenciált fejlesztés.

Révész László

docens, szakmai vezető

Eszterházy Károly Egyetem

2019. március 19. 

(kedd)

12:15-13:00 óra

Sipos Imre

főigazgató

EKE-OFI

Globális tanulási válság

Globális tanulási válság egyes elemeinek bemutatása,

külföldi megoldások áttekintése. Milyen lehetőségek

állnak hazánk elött?

Pintér Gergely

szakmai vezető

EKE-OFI

EFOP-3.2.2-VEKOP/15-2016-00001

Lapozástól a kattintásig
Tananyagfejlesztés lehetséges útja digitális oktatási térben

és hasznosulása a tantermekben.

Tímár Anetta

témavezető

Tankönyv nélkül a digitális térben
Tankönyvfüggetlen, konkrét digitális pedagógiai

megoldások bemutatása és a visszajelzések fontossága.

Földvári István

témavezető

EKE-OFI

Okosportál újratöltve
Biztonságos oktatási platform a pedagógusok

szolgálatában. Gondoljuk tovább, együtt!

Gábor Béla

alprojekt vezető

EKE-OFI

KIEMELT SZAKMAI PROGRAMOK

Innovációk a köznevelés rendszerében

intézményvezetők, 

pedagógusok, 

óvodapedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

Székesfehérvári József Attila 

Középiskolai Kollégium

Székesfehérvár

Széchenyi u. 13.

Szünet

1.

150 fő

intézményvezetők, 

pedagógusok, 

óvodapedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

Székesfehérvári József Attila 

Középiskolai Kollégium

Székesfehérvár

Széchenyi u. 13.

Előadás

 Bemutató

Gutenberg-galaxis és Neumann univerzum

2019. március 19. 

(kedd)

13:00-15:00 óra

Regisztrálni az alábbi linken lehet: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/innovaciok_a_kozneveles_rendszereben
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2. Előadás

óvodapedagógusok

tanítók

általános és 

középiskolai tanírok

gyógypedagógusok

A pedagógus hivatás lelki 

személyisége, egészséggondozás 

A pedagóguspálya „személyiségfogyasztó” hatású. A

fokozott interakció-sűrűség és a foglalkozás magánya

(tanításban önálló felelősségű jelenlét) fokozza a distressz

hatásokat. A kiégés (burn out) krónikus emocionális

megterhelések hatására előálló érzelmi, fizikai, mentális

és cselekvéses szintű kimerülés megjelölésére szolgál. 

Prof. Dr. Bagdy Emőke

klinikai szakpszichológus, 

pszichoterapeuta, szupervízor, a 

pszichológiatudomány kandidátusa, 

professor emeritus

Székesfehérvári József Attila 

Középiskolai Kollégium

Székesfehérvár

Széchenyi u. 13.

2019. március 26.

(kedd)

14:00-15:30 óra

160 fő

Regisztrálni az alábbi linken lehet: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/pedhivatas_egeszseg_SzfehervarPOK
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Campanari-Talabér Márta

Várpalota polgármestere
09:00-09:45 óra

Előadás

Óvodapedagógusok, 

általános és 

középiskolai 

pedagógusok, 

fejlesztőpedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

pszichológusok

TEST(betű, szó)KÖZELBEN A 

DISZLEXIÁS GYERMEK!

A kognitív képességek megközelítése tanulási zavarral

küzdő gyermekeknél, a neuropszichológus szemével.

dr. Donauer Nándor

Szent János Kórház és Észak-budai 

Egyesített Kórházak Epilepszia 

neurológiai Szakambulancia Budai 

Gyermekkórház Telephely

09:45-10:30 óra

Előadás Neurodiverzitás az osztályteremben

A neurodiverzitás egy olyan elképzelés, amely szerint a

neurológiai eltéréseket ugyanúgy kell kezelni, mint

bármilyen más jellegű eltérést. Ezek közé az eltérések

közé tartozik pl. a diszlexia, az hiperaktivitás, a

figyelemzavar, a diszkalkulia, az autizmus-

spektrumzavarok, stb. Ez egy sokat vitatott felfogás,

amely az atipikus agyi fejlődést természetes emberi

különbségnek tekinti. Az előadásban az osztálytermi

környezetben megjelenő jellegzetességekről is szó esik.

Prof. Dr. Csépe Valéria

kutatóprofesszor, kutatócsoport-

vezető

MTA Természettudományi 

Kutatóközpont Agyi Képalkotó 

Központ 

10:45-11:30 óra

Előadás
Nyelvi képességek - iskolai 

teljesítmények

Az előadás aktualitása, hogy a sajátos nevelési igényű

diszlexiás és a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek

oktatását vállaló pedagógusoknak korszerű tudással kell

rendelkezniük a gyermekek képességeinek

sajátosságairól, azok változásának lehetőségeiről, a

változás üteméről és arról, hogy a változásokat szélesebb

körűen, a környezeti feltételek hatékonyságát elemző

szempontok szerint is szükséges megismerni.

Mohai Katalin PhD.

gyógypedagógus, pszichológus

egyetemi adjunktus

Gyógypedagógiai Pszichológiai 

Intézet

ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar

11:30-12:15 óra

Kerekasztal-

beszélgetés

dr. Donauer Nándor, Prof. Dr. 

Csépe Valéria, Mohai Katalin PhD.
12:15-12:50 óra

Kognitív képességek rendszere és fejlesztési lehetőségei

Jubileumi konferencia - 2019. március 27. (szerda)

Regisztráció: 08:15-08:50 óra

100 fő

KÁVÉSZÜNET: 10:30-10:45 óra

THURY-VÁR 

Rendezvényközpont

Várpalota

Hunyadi Mátyás tér 1.

Megnyitó, köszöntők, elismerések átadása

THURY-VÁR 

Rendezvényközpont

Várpalota

Hunyadi Mátyás tér 1.

Óvodapedagógusok, 

általános és 

középiskolai 

pedagógusok, 

fejlesztőpedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

pszichológusok

Beszélgetés, kérdések megfogalmazása, megválaszolása a délelőtti előadók részvételével az 

elhangzott témákban.

Ebédszünet: 12.50-14.00 óra

3.
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Óvodapedagógusok, 

általános és 

középiskolai 

pedagógusok, 

fejlesztőpedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

pszichológusok

Figyelemhiányos hiperaktivitás zavar 

felismerése és kezelési lehetőségei 

óvodásoknál, iskolásoknál

A téma régóta időszerű, de még mindig nem áll elég

információ rendelkezésre ahhoz, hogy kellőképpen

értelmezni tudjuk a fogalmat. A probléma felismerésén

túl az előadás/beszélgetés gyakorlati javaslatokkal is

igyekszik segíteni a fejlesztés terén a pedagógusok

munkáját.

dr. Balázs Judit

orvos, egyetemi oktató, gyermek-, 

ifjúság és felnőtt pszichiáter 

szakorvos

tanszékvezető egyetemi tanár

ELTE, PPK, Pszichológia Intézet 

Fejlődés- és Klinikai 

Gyermekpszichológia Tanszék

kutatási- és oktatási igazgató

Vadaskert Gyermekpszichiátriai 

Kórház és Szakambulancia 

100 fő

Elsősorban általános- és 

középiskolai 

nyelvtanárok

Kétnyelvű gyermekek az egynyelvű 

iskolában: előnyök és hátrányok

Az előadás érinti a kétnyelvűség pszicholingvisztikai

vonatkozásait, a második nyelvelsajátítás

jellegzetességeit. Napjainkban egyre gyakrabban

találkozhatunk az oktatási-nevelési intézményekben

kétnyelvű gyermekekkel. Arra próbálunk válaszokat

keresni, milyen előnyökkel és hátrányokkal jár mindez a

tanuló és a pedagógusok szempontjából.

Prof. Navracsics Judit

dékán, egyetemi tanár

Panon Egyetem MFTK 

50 fő

Elsősorban óvónők 

jelentkezését várjuk
Fejlesztési lehetőségek az óvodában

A kollégák az iskolába készülő gyermekek számára

szeretnének megosztani néhány ötletes gyakorlatot,

amelyekkel segíteni lehet óvodai keretek között a

gyermekek iskolába lépésének felkészülését. A

megcélzott területek között szerepelnek többek között a

nyelvi képességek, a matematikai gondolkodás, a mozgás

és egyéb részképességek (figyelem, emlékezet,

finommotorika stb.).

Szőke Veronika

gyógypedagógus, alapozó 

mozgásterapeuta

Czinderiné Nagy Katalin

gyógypedagógus, tiflopedagógus

Horváth Aliz

tagintézményvezető-helyettes, 

logopédus

Pávitsné Vági Erika

gyógypedagógus, logopédus

Milánkovicsné Szakács Eszter

fejlesztőpedagógus, tanító

20 fő

Regisztrálni az alábbi linken lehet: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/POK_szkfvr_kognitiv_kepessegek_konferencia

A műhelymunkák közül a 14:00-16:00 óra között megrendezésre kerülő Fejlesztési lehetőségek az óvodában című programra jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet 2019. március 25-ig: palotaszakszolg@gmail.com

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, születéskori neve, anyja neve, születési hely, születési idő, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)

Műhelymunkák

THURY-VÁR 

Rendezvényközpont

Várpalota

Hunyadi Mátyás tér 1.

14:00-16:00 óra3.
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Interaktív előadás

szakiskolai oktatók

középiskolai tanárok

általános iskolai 

pedagógusok

Játék szerepe, lehetőségei a 

szakiskolai oktatásban

Előadás a játék, mint módszertani eszköz felhasználásáról 

a tanórai foglalkozásokon és gyakorlati képzésben

Sebestyénné Oroszi Ágnes

intézményegység-vezető

gyógypedagógus

2019. március 18. 

(hétfő)

9:00-10:00 óra

30 fő

Bemutató óra

(9. évf.)

Játék szerepe a magyar nyelv és 

irodalom tantárgy tanításában

A játék, mint módszertani eszköz alkalmazása a tanulói 

motiváció és a hatékonyabb tananyag-elsajátítás 

szempontjából

Némethné Csentei Gabriella

gyógypedagógus

magyar nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár

2019. március 18. 

(hétfő)

10:00-11:00 óra

Bemutató óra

(10. évf.)

Játék szerepe a gyakorlati képzésben

Növényismeret gyakorlati tantárgy

Szakmai ismeretek, készségek, képességek fejlesztése 

játékos formában a gyakorlati oktatás során

Szabó Tünde

dísznövény termesztő kertészmérnök

agrármérnök tanár

2019. március 18. 

(hétfő)

11:00-12:00 óra

Bemutató óra

(10. évf.)

Játék szerepe a magyar nyelv és 

irodalom tantárgy tanításában

Észtekergető - a magyar nyelv mélyebb rétegeinek 

elsajátítása és hétköznapi alkalmazása

Sziklai Zoltán

gyógypedagógus

középiskolai  tanár 

2019. március 18. 

(hétfő)

12:00-12:45 óra

Játékgyűjtemény 

bemutatása - 

Konzultáció a látott 

foglalkozásokról, 

szakiskolai 

képzésről

A játék, mint módszertani lehetőség a 

szakiskolai oktatásban

A bemutatott játékok alkalmazásának lehetőségei a 

közismereti tantárgyak oktatása, elméleti és gyakorlati 

foglalkozások során 

Sebestyénné Oroszi Ágnes

gyógypedagógus,

intézményegység-vezető

Megyerné Fodor Zsuzsanna

gyógypedagógus-logopédus

Arany János EGYMI 

Szakiskolai 

intézményegysége

Székesfehérvár

Seregélyesi u 123.

I. emelet 121. terem

2019. március 18. 

(hétfő)

13:00-13:45 óra

30 fő

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

Regisztrációhoz kérjük megadni: program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)

JÓ GYAKORLATOK, BEMUTATÓ ÓRÁK, SZAKMAI MŰHELYMUNKÁK

FEJÉR MEGYE PROGRAMJAI

4.

Arany János EGYMI 

Szakiskolai 

intézményegysége

Székesfehérvár

Seregélyesi u 123.

I. emelet 120. terem

tanulásban 

akadályozottakat 

integráló pedagógusok

szakiskolai oktatók 

20-20 fő
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Előadás
A pedagógus feladatai és örömei a 

tehetséges diák életében

Bemutatásra kerül az intézményben zajló komplex 

tehetséggondozó munka gyakorlata, a tehetséges tanulók 

fejlődési lehetőségei az általános iskolában.

Molnárné dr. László Andrea

kutatótanár
35 fő

Tehetséggondozó 

szakkör

(alsó tagozat)

Elmetorna-

képességfejlesztés táblajátékokkal

A foglalkozáson indirekt módon, a gyerekekkel együtt

játszva ismerkedhetnek az érdeklődők az Elmetorna

játékaival, amelyek a logikai és stratégiai gondolkodáson

kívül a szociális kompetenciák fejlesztését is segítik.

Mentes Zoltánné

tanító

Bemutató 

foglalkozás

(3. évf.)

Anyanyelvi kompetenciafejlesztés a 

Szitakötő folyóirat segítségével

A mesék, versek, ismeretterjesztő szövegek, és a

Szitakötő folyóirat minden számhoz kapcsolódó

képzőművészeti alkotások segítenek megérteni, hogy a

látszólag különböző témák is összefűzhetők egy

vezérfonal mentén. 

Urfi Piroska

tanító

Árkovics Miklósné

könyvtáros

Tehetséggondozó 

szakkör

(alsó tagozat)

Kíváncsiak Klubja

A szakköri foglalkozáson előtérbe kerül az IKT eszközök

használata, a modellezés, a kísérletezés, a kézművesség és

az élményszerű tanulás.

Duró Ágota

tanító

Tehetséggondozó 

szakkör

(felső tagozat)

Természettudományos érdeklődés 

fejlesztése a Szitakötő folyóirat 

segítségével

A mesék, versek, ismeretterjesztő szövegek, és a

Szitakötő folyóirat minden számhoz kapcsolódó

képzőművészeti alkotások segítenek megérteni, hogy a

látszólag különböző témák is összefűzhetők egy

vezérfonal mentén. 

Mátyus Marianna

rajz/biológia szakos tanár

Műhelymunka
Jobb veled a világ! Boldogság óra 

program

Műhelymunka keretében, a hónap aktuális témáján

keresztül ötletek, módszerek megismerése kerül sor a

foglalkozáson a reális énkép kialakításához iskolás

korban.

Szücs Péterné

tanító

6.

Bemutató 

foglalkozás, 

szakmai 

műhelymunka

testnevelők, 

gyógytestnevelők
Családi úszásfoglalkozás - 

gyógytestnevelés 

Családi úszás-foglalkozás – a gyerekek együtt úsznak a

szüleikkel a meghatározott diagnózis-feladatok szerint

Bemutató foglalkozás a család bevonásával, valamint

szakmai műhelymunka (5-16 éves korosztályú gyerekek

vízi gyógytestnevelés órája)

Lőrincz Péter

Pitka Veronika

gyógytestnevelők

Wekerle Sándor Szabadidő-

központ Uszodája

Mór

Táncsics Mihály utca 25.

2019. március 20. 

(szerda)

14:00-16:00 óra

50 fő

7.
Bemutató 

foglalkozás

tanítók, tanárok, 

fejlesztő pedagógusok, 

gyógypedagógusok

A tükörtábla terápia bemutatása, 

fejlesztéssel elért eredmények 

ismertetése.

Foglalkozás megtekintése, beszélgetés, tábla kipróbálása.
Törökné Nagy Zsuzsanna

gyógypedagógus

Móra Ferenc Általános Iskola 

és EGYMI

Dunaújváros

Fáy András utca 14.

2019. március 20.

(szerda)

14:00-15:30 óra

10 fő

15-15 fő

2019. március 20.

(szerda)

14:00-14:45 óra

15-15 fő

5.

Tehetséggondozás a gyakorlatban

óvodapedagógus

tanító

általános iskolai 

pedagógus

fejlesztő pedagógus

könyvtáros

Székesfehérvári II. Rákóczi 

Ferenc Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola

Székesfehérvár

Szekfű Gy. u. 4.

2019. március 20.

(szerda)

13:00-13:45 óra

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: kcsilla39@gmail.com

Regisztrációhoz kérjük megadni: program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)

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

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: iskola@mora-duj.sulinet.hu

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)
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8.

Bemutató 

foglalkozás, 

kiscsoportos 

műhelymunka

 Gyógypedagógusok

pedagógusok

Önismeret fejlesztés és 

konfliktuskezelés készségfejlesztő 

iskolás fiatalok körében

Értelmileg akadályozott fiatalok körében kipróbált

módszerek eredményességének bemutatása.

Litkei Pálné

Lukács Imre

Márkus Annamária

Orbánné Molnár Anikó

Papp Éva

gyógypedagógusok

Pápay Ágoston Általános 

Iskola, Készségfejlesztő 

Iskola és Kollégium

Martonvásár

Bajcsy-Zs. u. 32.

2019. március 21.

(csütörtök)

13:30-15:30 óra

15-20 fő

Bemutató 

foglalkozás

(nagycsoport)

Óvodapedagógus

tanító

Számfogalom elsajátítása akusztikus 

úton

Matematika és az anyanyelvi nevelés összekapcsolása

játékos úton.

Balázs Mária

óvodapedagógus

2019. március 21.

(csütörtök)

9:00-10:15 óra    

Bemutató 

foglalkozás 

(felvételről), 

konzultáció

(nagycsoport)

Óvodapedagógus

fejlesztő pedagógusok

A BTMN gyermekek komplex 

fejlesztésének lehetséges módszerei

Az előadó által gyakorlatban alkalmazott módszerek

ismertetése a komplex fejlesztést előtérbe helyezve

(mozgás, érzékelés, észlelés, figyelem...)

Lakatos Gyöngyi

óvodapedagógus, fejlesztő 

óvodapedagógus

2019. március 21.

(csütörtök)

10:30-12:00 óra    

A kiskondás nyomában

A nyári iskolai élménytáborban alkalmazott

élménypedagógiai foglalkozás a hagyományőrzés

jegyében

Bódi Réka Ágnes

Lugossy Éva

pedagógusok

Shrek és a szamár, a két jóbarát
Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi

szerepvállalás élménypedagógia alkalmazásával

Kulcsár Eszter

pedagógus

Előadás Életrevaló 7 szokás
Életvezetési és társas kompetenciák fejlesztése az

iskolakultúra és tehetséggondozás dimenziójában

Dr. Gerberné Farkas Zsuzsanna

kuratóriumi elnök

Kiváló Nevelési Kultúráért 

Alapítvány

2019. március 21.

(csütörtök)

14:45-15:30 óra

25 fő

Bemutató 

foglalkozások

Tanítók

tanárok

Székesfehérvári Széna Téri 

Általános Iskola

Székesfehérvár

Széna tér 10.

15-15 fő

2019. március 21.

(csütörtök)

14:00-14:45 óra

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

Regisztrációhoz kérjük megadni: program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)

10.

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

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)

9.

Ercsi Napfény Óvoda

Ercsi

Dózsa György tér 2.

10-10 fő

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

Regisztrációhoz kérjük megadni: program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)
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Bemutató óra

(4. évf.)

Kognitív képességek fejlesztése a 

természetimeret órán

A tanulásban akadályozott tanulók ismeretszerzése,

kognitív képességek fejlesztése, kiemelten az érzékelés,

észlelés területei - tapasztalatszerzésbe ágyazott tanulással

Poczik Vera

gyógypedagógus

2019. március 22.

(péntek)

 8:00-8:45 óra

Bemutató óra

(6. évf.)

"Képes vagyok!" - a tanulásban 

akadályozott tanulók anyanyelvi 

kompetenciáinak fejlesztése

Egységesség és differenciálás az anyanyelvi fejlesztés

során. Információszerzés és átadás az infokommunikációs

eszközök segítségével

Almási Gabriella

gyógypedagógus

intézményegység vezető

2019. március 22.

(péntek) 

9:00-9:45 óra

Bemutató óra

(8. évf.)

Geometria: nevezetes szögek 

szerkesztése a tanulásban akadályozott 

tanulók matematika tanóráján

A tanulásban akadályozott tanulók geometriai

ismereteinek elmélyítése, finommotorika fejlesztése,

mértani eszközök helyes használata

Bakonyiné Lajtos Andrea

gyógypedagógus

inkluzív nevelés okleves tanára

Arany János Óvoda, 

Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és  

EGYMI

Székesfehérvár

Szekfű Gy. u. 6.

37. terem

2019. március 22.

(péntek)

10:00-10:45 óra

Konzultáció

A Képes vagyok!, a Kognitív 

képességek fejlesztése a 

természetimeret órán, valamint a 

Geometria című bemutató órákat 

követő konzultáció

Megbeszélés a látott foglalkozást követően.

Almási Gabriella

gyógypedagógus

intézményegység vezető

Poczik Vera

gyógypedagógus

Bakonyiné Lajtos Andrea

gyógypedagógus

inkluzív nevelés okleves tanára

Arany János Óvoda, 

Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és  

EGYMI

Székesfehérvár

Szekfű Gy. u. 6.

forrászoba

2019. március 22.

(péntek)

 11:00-12:00 óra

12.

Előadás, 

konzultáció, 

műhelymunka

óvodapedagógusok
Környezettudatos nevelés az óvodában 

- Zöld világunk munkaközösség 

bemutatkozása

A fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyos a

környezettudatos magatartásformálás alapozása, alakítás

az óvodában. Az Óvoda célja természeti és társadalmi

környezettel való harmónikus együttélés képességének

alakítása. A műhelyfoglalkozás során a Pet palackok

újrahasznosításához ötletek adása.

Az óvoda kéri, hogy a résztvevők vigyenek magukkal 2-3

db bármilyen színű és méretű Pet palackot!

Kojó Györgyné

óvodapedagógus, munkaközösség-

vezető

Dunaújvárosi Óvoda Aprók 

Háza Tagóvodája

Dunaújváros

Gábor Áron utca 2-4.

2019. március 25. 

(hétfő)

9:30-12:00 óra

20 fő

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

Regisztrációhoz kérjük megadni: program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)

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

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)

11.

gyógypedagógusok

fejlesztő pedagógusok

tanulásban akadályozott 

tanulókat integráló 

pedagógusok 

Arany János Óvoda, 

Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és  

EGYMI

Székesfehérvár

Szekfű Gy. u. 6.

34. terem

6-6 fő
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Bemutató óra

(3. évf.)
alsós tanítók

Matematikai kompetenciafejlesztés 

alsó tagozaton

Bemutató, ötletbörze az alsó tagozaton matematika órán

kompetenciafejlesztésre használható eszközök,

módszerek lehetőségeinek a bemutatása

Pósta Gáborné

tanító

2019. március 25.

(hétfő)

10:00-11:00 óra

20 fő

Bemutató 

foglalkozás

(1. évf.)

alsós tanítók, fejlesztő 

pedagógusok 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

kompetencia fejlesztésének 

lehetőségei

Örömteli tanulás. Fejlesztő foglalkozás a részképesség

zavarral küzdő első évfolyamosok tanulásának

megsegítésére.

Susánszkiné Makár Andrea 

tanító, fejlesztőpedagógus 

2019. március 25.

(hétfő)

11:00-12:00 óra

15 fő

14. Érzékenyítő tréning

óvodapedagógus, 

tanító, általános iskolai 

pedagógus

Ismerj meg! Fogadj el! Fogadj be! - 

autizmussal érintett gyermekek, 

tanulók együttnevelése

A tréning az autizmussal érintett gyermekek, tanulók

integrációjához nyújt módszertani és viselkedésrendezési

ismereteket

Baranyai Mónika 

pszichológus

Berzsák Katalin

Faragó Csilla

Hüll-Balajthy Lilla

Lugosiné Neumann Márta

Minárikné Bruzsa Dóra

Rába Judit Helga

Székely Judit

gyógypedagógusok

Arany János Óvoda, 

Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és 

EGYMI

Székesfehérvár

Szekfű Gy. u. 6.

(forrásszoba)

2019. március 25. 

(hétfő)

14:00-16:00 óra

35 fő

15. Előadás

általános iskolai 

pedagógus,

középiskolai pedagógus

Kihívás vagy probléma?

Lehetőségek a lemorzsolódással való 

veszélyeztetettség megelőzésére

Lehet-e jó az az iskola, ahol magas a lemorzsolódással 

való veszélyeztetettség? Ellentmondás, vagy ez a realitás? 

Az előadók segítséget nyújtanak az adatok elemzéséhez, a 

lemorzsolódás csökkentéséhez jó gyakorlatokat, 

tapasztalatokat osztanak meg matematika, történelem, 

szakmai elmélet tantárgyakból.

Bukorné Bamberger Zsuzsanna

pedagógiai referens

Kolics Gábor

mesterpedagógus szakértő

Marton Anikó

matematika szaktanácsadó

Gyöngyössy Csaba

történelem szaktanácsadó

Székesfehérvári SZC 

Széchenyi István 

Szakgimnáziuma

Székesfehérvár

Budai út 45.

2019. március 27.

(szerda)

14:00-16:00 óra

30 fő

16. Műhelymunka

óvodapedagógus, 

szakszolgálati 

szakember

Szülőklub

"Az óvoda kapujában"

Beszélgetés a 3 éves kor körüli gyermekek mozgás,

beszéd és pszichés fejlettségéről szülők, védőnők,

óvodapedagógusok valamint szakszolgálati szakemberek

részvételével.

Németh Mária

konduktor

Vargáné Thiess Ágnes

pszichológus

Farkas Éva

logopédus

Gyermekorvosi rendelő

Velence

Balatoni út 65.

2019. március 28.

(csütörtök)

14:00-16:00 óra

15 fő

13.

Hétvezér Általános Iskola

Székesfehérvár

Hétvezér tér 1.

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: kocsis.katalin@oh.gov.hu

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)

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

Regisztrációhoz kérjük megadni: program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)

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

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe

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

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)
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Előadás Miért nem akar tanulni?
Az előadás a nyelvtanulás motivációs hátterét világítja

meg, ötleteket ad ennek serkentésére.

Kollár-Seregélyes Nóra

angol tanár és kommunikációs tréner

2019. március 28.

(csütörtök)

8:15-9:15 óra

35 fő

Előadás
Két tanítási nyelvű program a 

Rákócziban

Rendhagyó módon kerül bemutatásra az intézmény két

tanítási nyelvű programja, annak eredményei,

tapasztalatai.

Viczináné Németh Timea

pedagógus

2019. március 28.

(csütörtök)

9:15-9:45 óra

35 fő

Bemutató órák

Történelem-6. évfolyam

Környezetismeret- 2. évfolyam

Angol nyelv- 8. évfolyam

Királyné Duna Gabriella

Németh Mónika

Viczináné Németh Timea

pedagógusok

2019. március 28.

(csütörtök)

10:00-10:45 óra

Bemutató órák

Célnyelvi civilizáció- 8. évfolyam

Földrajz-7. évfolyam

Angol nyelv-3. évfolyam

Caterine Takács

Ozsváth Éva

Pénzes Naomi

pedagógusok

2019. március 28.

(csütörtök)

11:00-11:45 óra

Szakmai 

beszélgetés

Szakmai beszélgetés a nap 

tapasztalatai alapján a nyelvtanítás 

módszertanáról

Szakmai beszélgetés a nap tapasztalatai alapján a

nyelvtanítás módszertanáról

A bemutató órákat és az előadást 

tartó pedagógusok

2019. március 28.

(csütörtök)

12:00-12:45 óra

35 fő

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: kcsilla39@gmail.com

Regisztrációhoz kérjük megadni: program címe; jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)

17.

tanító angol 

műveltségterülettel,

angoltanár

célnyelven 

szaktantárgyat tanító 

pedagógusok

Székesfehérvári II. Rákóczi 

Ferenc Magyar- Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola

Székesfehérvár

Szekfű Gy. u. 4.

Angol nyelvű bemutató órák alsó és 

felső tagozaton
15-15 fő

A nyelvtanítás lehetőségei és kihívásai


