
Őszi Pedagógiai Szakmai Napok - 2019. október 10-22. Fejér megye Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ

Ssz. Program típusa
A program 
célcsoportja

A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k) Helyszín Időpont
Max. 

létszám

Bemutató óra
(2. évf.)

tanítók Itt van az ősz, itt van újra
KIP módszer alkalmazása 2. osztályos magyar
nyelv és irodalom órán

Matla-Balatoni Veronika
pedagógus

Bemutató óra
(2. évf.)

tanítók

A testmozgásalapú alprogram és 
a sakkpalota módszereinek 

alkalmazásával megvalósuló 
komplex óra

KIP módszer, testmozgásalapú alprogram,
sakkpalota módszereinek alkalmazásával

Tóth Anikó
pedagógus

Bemutató óra
(8. évf.)

általános és 
középiskolai 

történelem tanárok
"Nem, nem, soha!"

KIP módszer alkalmazásával, képességfejlesztő
óra

Tóthné Unyi Andrea
pedagógus

Bemutató óra
(7-8. évf.)

általános és 
középiskolai angol 

tanárok

Szókincsbővítés, 
szövegértésfejlesztés

KIP módszer alkalmazása az angol tanításban
Jankyné Sziklási Ágota

pedagógus

Bemutató óra 
(2. évf.)

tanítók Ősz a sakkpalotában Komplex matematika óra 2. osztályban
Darazsac Ágnes

pedagógus
Bemutató, 
fejlesztő 

foglalkozás
(több évf.)

fejlesztő 
pedagógusok, 

tanítók, 
gyógypedagógusok

Matematikai ismeretek 
gyakorlása, logikai és stratégiai 

gondolkodás fejlesztésével
KIP módszer és táblajátékok alkalmazása

Hauserné Nagy Éva
pedagógus

Tehetséggondozó 
komplex 

művészeti 
foglalkozás

(1. évf.)

tanítók
Komplex művészetalapú 

alprogrami foglalkozás az első 
osztályban

KIP módszer, művészetalapú alprogram
módszereinek, eszközeinek alkalmazása

Szabó Gyöngyi
pedagógus

Bemutató óra
(7. évf.)

általános és 
középiskolai 

testnevelő tanárok, 
testnevelést tanítók

Kosárlabda dobásfajták 
KIP módszer alkalmazása, egyéni, személyre
szabott feladatokkal

Kanczler Dániel
pedagógus

Konzultáció
Konzultáció az előző órákon 

látottakról
Konzultáció az előző órákon látottakról

Az órákat tartó pedagógusok 
részvételével

2019. október 10.
(csütörtök)

11:00-11:45 óra

KIEMELT SZAKMAI PROGRAMOK

KIP (Komplex Instrukciós Program) az István Királyban

1.

István Király Általános 
Iskola

Székesfehérvár
Kelemen Béla út 30/a

2019. október 10.
(csütörtök)

9:00-9:45 óra

20-20 fő

2019. október 10.
(csütörtök)

10:00-10:45 óra

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: titkarsag@istvaniskola.hu
Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)



Őszi Pedagógiai Szakmai Napok - 2019. október 10-22. Fejér megye Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ

Ssz. Program típusa
A program 
célcsoportja

A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k) Helyszín Időpont
Max. 

létszám

középiskolai 
matematika tanárok

(112-es tanterem)

MaTech Kreatív Matematika 
Csapatversenyek 2017-2019

Egy új, a Klebelsberg Központ szervezésében zajló
kreatív matematikaverseny eddigi történetének
bemutatása, a tapasztalatok megosztása

Fábián István
matematika-fizika-filozófia 
szakos középiskolai tanár

5-12. évfolyamon 
tanító magyar 

tanárok
(212-es tanterem)

A kreativitás fejlesztése és 
élményközpontú tanítás a 

magyarórákon

Kitekintéssel az Angliában megismert
drámapedagógia jógyakorlatokra

Péntek Klára
magyar nyelv és irodalom-orosz 

nyelv-tánc és dráma szakos 
középiskolai tanár

középiskolai 
matematika és 

informatika tanárok

(112-es tanterem)

MaTech verseny a zsűri és 
résztvevők szemszögéből

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.

Dr. Kővári Attila
tanszékvezető, egyetemi docens
Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika 

PhD.
oktatási és általános 

rektorhelyettes, főiskolai docens
Dr. Nagy Bálint

tanszékvezető, egyetemi docens
Dunaújvárosi Egyetem

középiskolai tanárok

(212-es tanterem)

Szövegértő feladatsorok 
készítésének lehetőségei

Módszertani tippek különbőző típusú és nehézségi
fokú szövegértési feladatok elkészítéséhez
(konkrét példák alapján, kész feladatsorok
átadásával) 

Szücsné Dr. Harkó Enikő
kutatótanár

Előadás

középiskolai 
pedagógus, fejlesztő 

pedagógus

(112-es tanterem)

"Tanulóból hallgató…" 

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.

Dr. Bacsa-Bán Anetta
egyetemi docens

Dunaújvárosi Egyetem 
Tanárképző Központ

2019. október 10.
(csütörtök)

14:00-14:45

Előadás, 
konzultáció

középiskolai tanárok

(303-as tanterem)

Az ifjúsági irodalom beillesztése az 
irodalomtanításba

Mit olvassunk a kötelezőkön kívül?

Hutvágnerné Róth Éva
történelem- magyar nyelv és 
irodalom szakos középiskolai 

tanár, mesterpedagógus

2019. október 10.
(csütörtök)

14:00-14:45

Előadás, 
gyakorlati 
bemutató

középiskolai 
tanárok, az online 
képzésekre nyitott 

szakemberek

(112-es tanterem)

E-learning eszközök 
használatának bemutatása a 

középfokú oktatásban

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.

Czifra Sándor
Online fejlesztési vezető – 

Üzletágvezető
Dunaújvárosi Egyetem - Ecotech 

Nonprofit Zrt.

2019. október 10.
(csütörtök)

15:00-15:45

Színes módszertan

2.

Előadás, 
konzultáció

Dunaújvárosi Széchenyi 
István Gimnázium és 

Kollégium
Dunaújváros

Dózsa Gy. út 15/A

2019. október 10.
(csütörtök)

12:00-12:45

40-40 fő

2019. október 10.
(csütörtök)

13:00-13:45

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: szharkoe@szig-dujv.hu
Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)
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Ssz. Program típusa
A program 
célcsoportja

A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k) Helyszín Időpont
Max. 

létszám

A fenntarthatóságra nevelés és az 
ökoiskolák 

Miért bír kiemelt fontossággal napjainkban a
környezettudatos magatartás? Mit tehet az iskola a
fenntarthatóságra nevelés érdekében? Milyen
lehetőségek vannak a pedagógus
mindennapjaiban?

Galambos Zsuzsanna
főosztályvezető

Székesfehérvári Pedagógiai 
Oktatási Központ

2019. október 14.
(hétfő)  

14:00-14:20 óra

"Green szív " a Vetésiben 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.

Vetési Albert Gimnázium tanárai 
és diákjai

2019. október 14.
(hétfő)

14:20-15:10 óra  

Színezd zöldre!

A pályázatírás és fenntarthatóságra nevelés
lehetőségei az általános iskolában.
Bemutatkozik a Balatonkenesei Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

Sellei Abigél
intézményvezető

Pusztayné Nemes Beáta
pedagógus

2019. október 14. 
(hétfő)  

15:25-15:50 óra

Fenntarthatóságra nevelés a 
Veszprémi kistérségben. 10 éves 

a Veszprémi Zöld Diákparlament.

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.

2019. október 14.
(hétfő)

15:50-16:20 óra

Fenntarthatóságra nevelés a 
pedagógusminősítésben. 

A 7. kompetencia.

7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott
jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles
képviselete és a környezettudatossághoz
kapcsolódó attitűdök átadásának módja. A
környezeti nevelés önálló pedagógus-
kompetenciaként először a 2020. évben jelenik
meg a pedagógusminősítésekben. Új kihívás, vagy
lehetőség a pedagógusi munka bemutatásához és
megbecsüléséhez? 

2019. október 14.
(hétfő)  

16:20-16:50 óra

A fenntarthatóságra nevelés és az ökoiskolák 

3.
Előadás, 

beszámoló

óvodapedagógus, 
tanító, általános 

iskolai pedagógus, 
középiskolai 
pedagógus

50 fő

Vetési Albert Gimnázium
Veszprém

Kemecse utca 1. 

kávészünet

Vetési Albert Gimnázium
Veszprém

Kemecse utca 1. 
Szűcs Attila

szaktanácsadó  

Herendi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola

Regisztrálni az alábbi linken lehet: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/fenntarthatosag_okoiskolak_szekesfehervar
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Ssz. Program típusa
A program 
célcsoportja

A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k) Helyszín Időpont
Max. 

létszám

Előadás
Hátránykompenzáció vagy 

méltányos oktatás? Lehetőségek 
és adottságok a szakképzésben

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.

Kulcsár Szilvia
főigazgató

Székesfehérvári Szakképzési 
Centrum

2019. október 15. 
(kedd)

10:00-10:30 óra

Előadás

Érzékenyítő, szemléletformáló 
gondolatok a korai iskolaelhagyás 

témájának intézményi 
kezeléséhez. 

Hogyan is álljunk neki a lemorzsolódási veszély
megelőzésének? Kényelmetlenség vagy feladat? -
Milyen segítséget adhat ebben egy szaktanácsadó?
Beszélgessünk róla!

Árvai Gyöngyi
igazgatóhelyettes

szaktanácsadó
Dunaújvárosi Petőfi Sándor 

Általános Iskola

2019. október 15.
(kedd)

10:30-11:00 óra

Előadás
Hátránykompenzáció a Devecseri 

Általános Iskolában

A pedagógiai munka fortélyai hátrányos helyzetű,
roma környezetben. Avagy, hogyan működik a
"devecseri modell"?

Mayer Gábor
intézményvezető

Devecseri Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és AMI

2019. október 15.
(kedd)

11:00-11:45 óra

Előadás

(H + H + H) x SZ = E
(hozzáférés + 

hátránykompenzáció + 
hivatástudat) x szeretet = esélyek

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.

Török Szabolcs
tankerületi igazgató

Székesfehérvári Tankerületi 
Központ

2019. október 15.
(kedd)

12:15-12:45 óra

Hátrányból előny…
Lemorzsolódás megelőzése, 

szociokulturális 
hátránykompenzáció

Informális és nem formális tanítási és tanulási
módszerek hatékonysága napjaink oktatási
rendszerében.

Fornai Marietta
intézményvezető, szakértő

Ady Endre Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és 

AMI

2019. október 15.
(kedd)

12:45-13:30 óra

Ki segíti a segítőt?

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.

Fodor Gábor 
mentálhigiénés szakember

tankerületi igazgató
Ceglédi Tankerületi Központ

2019. október 15.
(kedd)

13:30-14:45 óra

Jó hely a suli!
Szakmai nap a lemorzsolódással való veszélyeztetettség megelőzése érdekében

intézményvezetők, 
pedagógusok, 

óvodapedagógusok, 
gyógypedagógusok

Székesfehérvári József 
Attila Középiskolai 

Kollégium
Székesfehérvár
Széchenyi u. 13.

150 fő

Szünet

intézményvezetők, 
pedagógusok, 

óvodapedagógusok, 
gyógypedagógusok

Székesfehérvári József 
Attila Középiskolai 

Kollégium
Székesfehérvár
Széchenyi u. 13.

Előadás

4.

Regisztrálni az alábbi linken lehet: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/szfvpok_szakmai_nap_lemorzsolodas
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Ssz. Program típusa
A program 
célcsoportja

A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k) Helyszín Időpont
Max. 

létszám

5. Előadás
óvodavezetők, 

óvodapedagógusok
óvodatitkárok

Új kihívás: a GDPR alkalmazása 
az óvodai munkában

Adatvédelmi feladatok az óvodában, különös
tekintettel a hátránycsökkentéssel kapcsolatos
tevékenység során.

Bosnyák Istvánné
óvodavezető, szaktanácsadó

Ercsi Napfény Óvoda 
Ercsi

Dózsa György tér 2.

2019. október 10.
(csütörtök)

9:00-11:00 óra
20 fő

Bemutató 
foglalkozás

Érzelmi intelligencia fejlesztése 
kiskamasz közösségben

ENABLE Anti-bullying program iskolánkban
2019. október 14.

(hétfő)
9:00-9:45 óra

Műhelymunka
A foglalkozáson látottak 

megbeszélése

Lehetőség lesz kérdések, észrevételek
megfogalmazására a látott foglalkozással
kapcsolatban.

2019. október 14.
(hétfő)

10:00-10:45 óra

7.
Előadás, 

műhelymunka

óvodapedagógus, 
tanító, 

gyógypedagógus

Az olvasási és szövegértelmező 
készségek gyakorlatorientált 

fejlesztése

Rövid elméleti áttekintésre épülő gyakorlatorientált
műhelymunka az anyanyelvi kompetencia két
meghatározó területének alapozásáról,
fejlesztésének lehetőségeiről óvodás és kisiskolás
korban.

Lugosiné Neumann Márta
intézményvezető-helyettes, 

szaktanácsadó
Pothárnné Gárdonyi Ágnes
intézményvezető-helyettes, 

szaktanácsadó           

Arany János Óvoda, 
Általános Iskola, 

Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola és 

EGYMI
Székesfehérvár
Szekfű Gy. u. 6. 

2019. október 14. 
(hétfő)

14:00-16:00 óra
25 fő

8.
Bemutató 

tevékenység, 
konzultáció

Óvodapedagógusok
Állatasszisztált tevékenység 

lehetőségei az óvodában
Élő kisállat jelenléte, pozitív hatása az óvodás korú
gyermekekre.

Szabó Tibor Zsoltné
óvodapedagógus

Dunaújvárosi Óvoda 
Aprók Háza Tagóvodája

Dunaújváros
Gábor Áron u. 2-4.

2019. október 15.
(kedd)

9:00-11:00 óra
15 fő

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: iskola@szenateri.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: dunaujovoda@gmail.com
Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)

JÓ GYAKORLATOK, BEMUTATÓ ÓRÁK, SZAKMAI MŰHELYMUNKÁK

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: napfeny.ovoda@upcmail.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: aranyszfvar@gmail.com
Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)

6.
5-8. évfolyamon 

tanító pedagógusok
Füzékné Jenei Ágnes

tanár, osztályfőnök

Székesfehérvári Széna 
Téri Általános Iskola

Székesfehérvár 
Széna tér 10.

10 fő 
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Ssz. Program típusa
A program 
célcsoportja

A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k) Helyszín Időpont
Max. 

létszám

9.
Előadás gyakorlati 

bemutatóval
óvodapedagógusok

A "Nyugi Ovi" módszer 
alkalmazása az óvodai 

csoportokban. Korszerű módszer 
a konfliktuskezelésre, az 

áldozattá válás megelőzésére.

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. 

Rudniczai Rudolfné
óvodavezető  

Kovács Györgyné
Nyugi Ovi mentor

Sárkeresztúri Napraforgó 
Óvoda

Sárkeresztúr
Szent István utca 50/B. 

2019. október 15.
(kedd)

13:00-16.00 óra
40 fő

Bemutató óra
(3. évfolyam)

Kompetenciafejlesztés komplex 
szemlélettel

Bemutató óra 3. évfolyamon, melyben komplex
módon jelennek meg a különböző tantárgyak.

2019. október 16. 
(szerda)

 8:00-8:45 óra

Műhelymunka
A foglalkozáson látottak 

megbeszélése

Lehetőség lesz kérdések, észrevételek
megfogalmazására a látott foglalkozással
kapcsolatban.

2020. október 16.
(szerda)

 8:45-9:30 óra

Bemutató 
foglalkozás

óvodapedagógusok, 
tanítók, logopédusok

Anyanyelvi nevelés

Az anyanyelvi nevelés lehetőségei az óvodában, a
nagycsoportos korú gyermekekkel. Az
óvodapedagógus és a logopédus együttműködése,
tevékenysége a fejlesztés során.

Nagy Éva
óvodapedagógus

2019. október 16.
(kedd)

9:00-10:00 óra
20 fő

Könyvbemutató
óvodapedagógusok, 
tanítók, logopédusok

Kovács Ágnes: Beszédépítő c. 
könyvének bemutatója

A logopédus jelenléte az óvodai mindennapokban
Kovács Ágnes

logopédus

2019. október 16.
(kedd)

10:15-11:15 óra
20 fő

12.

Bemutató 
foglalkozás, 

műhelymunka
 (6-16 éves 
gyerekek)

gyógytestnevelő,
testnevelő

Családi úszásfoglalkozás - 
gyógytestnevelés 

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.

Lőrincz Péter, Pitka Veronika
gyógytestnevelők

Wekerle Sándor 
Szabadidő-központ 

Uszodája 
Mór

Táncsics Mihály u. 25.

2019. október 16.
(szerda)

14:00-15:00 óra
50 fő

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)

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)

10. tanító
Medgyesi Karina

tanító

Hétvezér Általános Iskola
Székesfehérvár
Hétvezér tér 1.

20 fő

11.

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: ovilak@invitel.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: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)

Dunaújvárosi Óvoda 
Aranyalma Tagóvodája

Dunaújváros
Gagarin tér 1.
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Ssz. Program típusa
A program 
célcsoportja

A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k) Helyszín Időpont
Max. 

létszám

13.

Bemutató óra és 
megbeszélése
4. évfolyam, 
tanulásban 

akadályozottak 

gyógypedagógusok, 
tanítók, tanárok

A Blue bot robot használata 
tanulásban akadályozott tanulók 

tanóráján

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. 

Csányiné Guszter Lídia
gyógypedagógus

Móra Ferenc Általános 
Iskola és EGYMI

Dunaújváros
Fáy András utca 14.

2019. október 17.
(csütörtök)

8:55-11:00 óra
6 fő

Bemutató 
foglalkozás

(2. évfolyam)

Tanítók
délutáni 

foglalkoztatást tartó 
pedagógusok

Differenciálás tanórán kívüli 
tanulási időben

Felzárkóztatás és a tehetséggondozás lehetőségei 
Vargáné Csontos Zsuzsa

tanító
2019. október 17. 

(csütörtök)
14:00-14:45 óra

15 fő

Tanító
Terápiás kutya az általános 

iskolában

Az előadás hallgatója betekintést nyerhet egy
innovatív módszerbe mely garantált örömöt és
sikert hoz tanítványai számára egyúttal egy
merőben új fejlesztési lehetőséget.

Hostyánszki Katalin
fejlesztő pedagógus

2019. október 17. 
(csütörtök)

14:00-15:30 óra 
15 fő

Tanítók 
Hátránycsökkentő testnevelésóra 
a gyógytestnevelés eszközeivel

Hogyan lehet a mozgás eszközeivel segíteni
tanítványainkat.

Tiringer László
testnevelő tanár

15 fő

Műhelymunka Tanítók 

Tevékenységek, eszközök az 
integráltan nevelődő SNI tanulók 
kommunikációs képességeinek 

fejlesztéseire

A sikeres felzárkóztatás egyik fontos eleme a
kommunikációs képességek javítása. A
műhelymunka során órarészletek elemzésével
ötleteket nyújtunk az SNI tanulok ilyen irányú
fejlesztéséhez.

Szoboszlai Imre
gyógypedagógus

16 fő

15. Előadás
Tanítók, tanárok, 

gyógypedagógusok

Pályázati munka keretében folyó 
Önismereti és konfliktuskezelés 

az értelmileg akadályozottak 
iskolájában című programunk 

bemutatása

Konfliktuskezelés elősegítése az értelmileg
akadályozott tanulók iskolájában 

Papp Éva
Márkus Annamária

Orbánné Molnár Anikó
Lukács Imre

gyógypedagógusok

Pápay Ágoston Általános 
Iskola, Készségfejlesztő 

Iskola és Kollégium
Martonvásár

Bajcsy-Zs. u. 32. 

2019. október 17.
(csütörtök)

14:00-15:30 óra
20 fő

16.
Bemutató 

foglalkozás, 
konzultáció

óvodapedagógusok
A gyógytestnevelés lehetséges 

formái Freinet elemekkel óvodás 
korú gyermekeknél

A Freinet pedagógia mozzanatait, elemeit milyen
módon lehet beépíteni a mozgásos
tevékenységekbe

Ködmön-Hajcsik Anett
óvodapedagógus, 
gyógytestnevelő

Kántorné Péterffy Judit
óvodapedagógus, 

Freinet munkaközösségvezető

Dunaújvárosi Óvoda 
Bóbita Tagóvodája 

Dunaújváros
Földes Ferenc Liget 1.

2019. október 22.
(kedd)

9:00-11:00 óra
15 fő

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)

Székesfehérvári II. 
Rákóczi Ferenc Magyar-

Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: szucs.peterne03@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: nora.viszt@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: iskola@mora-duj.sulinet.hu
Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe)

14.

Bemutató 
foglalkozás

(Alsó tagozat)

2019. október 17. 
(csütörtök)

14:45-15:30 óra


