
Őszi Pedagógiai Szakmai Napok - 2019. október 10-22. Veszprém 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

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)

KIEMELT SZAKMAI PROGRAMOK

KIP (Komplex Instrukciós Program) az István Királyban
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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

50 fő

Vetési Albert Gimnázium
Veszprém

Kemecse utca 1. 

3.

Szűcs Attila
szaktanácsadó  

Herendi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola

Vetési Albert Gimnázium
Veszprém

Kemecse utca 1. 

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

Előadás, 
beszámoló

A fenntarthatóságra nevelés és az ökoiskolák 

kávészünet
óvodapedagógus, 
tanító, általános 

iskolai pedagógus, 
középiskolai 
pedagógus
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Ssz. Program típusa
A program 
célcsoportja

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

létszám

4. 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

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

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
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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

óvodapedagógus, 
tanító, általános 

iskolai pedagógus, 
középiskolai 

pedagógus, fejlesztő 
pedagógus

A szakértői vizsgálatok tartalma,  
a szakvélemények értelmezése 
(tapasztalatok megbeszélése)

A szakértői vizsgálatok folyamatának ismertetése.
Az elvégzendő vizsgálatok kijelölésének
szempontjai. A vizsgálat menete. A vizsgálati
eredmények összegzése, az eredmények
értelmezése. Az intézmény kötelezettségei. 

Fülöp Tamás
pszichológus

Kalmár Katalin
pszichopedagógus

Pálfiné Pummer Réka
logopédus

Szekeresné Bucsy Piroska
gyógypedagógus-logopédus

VMPSZ Balatonfüredi 
Tagintézménye 
Balatonfüred
Kossuth u. 3. 

2019.október 11. 
(péntek)  

14:00-16:00 óra
25 fő

Előadás- bemutató Kokas Módszer

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. 

Demel Eszter
zeneiskolai tanár

2019. október 14. 
(hétfő)

10:00-10:45 óra

Előadás
Szakmai tagozat - tehetség 
program a 6-10 évfolyamon

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. 

Erdélyi Ágnes
zeneiskolai tanár

2019. október 14. 
(hétfő)

10:45-11:15 óra

Előadás
Zeneiskolák - az együttműködés 

mesterei

Hogyan mélyítheti a zeneoktatás eredményességét a
zeneiskolák közötti kapcsolattartás? A XXI. századi
zeneoktatás megújulási lehetőségeinek kérdése. A
szociokulturális változások megjelenése a
zeneoktatásban.

Gál Csilla
intézményvezető-helyettes

zeneiskolai tanár

2019. október 14. 
(hétfő)

11:15-11:45 óra

Előadás- bemutató
IKT eszközök a 

művészetoktatásban

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.

Uher Bertalan
intézményvezető
zeneiskolai tanár

2019. október 14. 
(hétfő)

11:45-12:15 óra

Előadás
Lélegzet és párbeszéd a barokk és 

a klasszikus zenében
A historikus zeneművek korhű interpretációs
gyakorlatának kérdése az alapfokú művészetoktatásban.

Kővári Péter 
zeneiskolai tanár

2019. október 14. 
(hétfő)

12:15-12:45 óra

JÓ GYAKORLATOK, BEMUTATÓ ÓRÁK, SZAKMAI MŰHELYMUNKÁK

6. 60 fő

alapfokú 
művészetoktatásban 

dolgozó 
pedagógusok

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

Csermák Antal 
Zeneiskola - Alapfokú 

Művészeti Iskola
Veszprém

Megyeház tér 5.

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: titkarsag@zenede.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. Veszprém megye Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ

Ssz. Program típusa
A program 
célcsoportja

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

létszám

7.
Szakmai előadás, 

konzultáció
óvodavezetők

óvodapedagógusok

A beiskolázás új eljárásrendje az 
óvoda és a pedagógiai 

szakszolgálat szemszögéből 

Gyakorlati, szervezési tudnivalók a beiskolázással
kapcsolatos új jogszabály alapján. Az elmúlt
években használt iskolaérettségi vizsgálat és az új
szemléletű eljárásrend összevetése. 

Nagy Emília
gyógypedagógus

Fodorné Csöglei Erika
igazgató

VMPSZ Tapolcai 
Tagintézménye

Tapolca
Kossuth u. 2/1.

2019. október 16. 
(szerda)

 9:00-11:00 óra
20 fő

8. Előadás
gyógypedagógusok, 

logopédusok

A végrehajtó funkciók és a 
szómegnevezési zavar lehetséges 

összefüggései az egyes 
afáziatípusokban

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.

Csaba Mercédesz 
igazgató

meghívott előadó:
Kiss Annamária

VMPSZ Várpalotai 
Tagintézménye 

Várpalota
Körmöcbánya u. 1.

2019. október 16. 
(szerda)

14:00-16:00 óra
20 fő

Bemutató óra
6. osztály

(matematika)

matematika szakos 
tanár

általános iskolai 
tanár

Nevezetes szögek szerkesztése, 
szögmásolása 

Informális és nem formális módszerek
hatékonysága a tanítási órákon

Borainé Rozner Kinga
pedagógus

2019. október 17. 
(csütörtök) 

9:00-9:45 óra  
20 fő 

Bemutató óra
4. osztály

(magyar nyelv és 
irodalom) 

tanító
Játékosan a főnevek világában. 

Gyakorló óra
Informális és nem formális módszerek
hatékonysága a tanítási órákon

Slemmer Edina
pedagógus

2019. október 17. 
(csütörtök) 

10:00-10:45 óra  
20 fő 

Műhelymunka pedagógusok
Szakmai megbeszélés a bemutató 

órákon látottakról
Napjaink szociokulturális
hátránykompenzációjának lehetőségei...

Fornai Marietta
intézményvezető, szakértő
Borainé Rozner Kinga

pedagógus
Slemmer Edina

pedagógus

2019. október 17. 
(csütörtök) 

11:00-12:00 óra  
50 fő

10.
Műhelymunka, 

jó gyakorlat 
bemutatása

Óvodapedagógusok

Különleges bánásmód, SNI 
gyermekek nevelése az óvodában - 
Együtműködés szülőkkel, egyéb 

partnerekkel

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. 

Lattenstein Jánosné
óvodapedagógus, szaktanácsadó

Veszprémi Vadvirág 
Körzeti Óvoda

Veszprém
Avar u. 7/A

2019. október 17. 
(csütörtök) 

14:00-17:00 óra
20 fő

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

Regisztrálni az alábbi linken lehet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9PRUPLYEesRkJ8F0B5Z96L--nd1xaLxnnZbuA1bANY1A3Kw/viewform

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

9.

Ady Endre Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola és AMI

Berhida
Kossuth u 11. 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: tapolca@mpisz.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. Veszprém 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
6. évf.

fejlesztő 
foglalkozás

általános iskolai 
tanár

gyógypedagógus

Gyógypedagógusok szerepe 
hátrányos helyzetű környezetben

Gyógypedagógus által megtartott fejlesztő
foglalkozás

Halász Lászlóné
 szaktanácsadó

2019. október 18.
(péntek)

9:00-9:45 óra

Bemutató óra
6. évf.

természetismeret

általános iskolai 
tanár

gyógypedagógus

Pedagógiai asszisztensek 
munkája hátrányos helyzetű 

környezetben
Pedagógiai asszisztenssel támogatott tanóra.

Dr. Lennerné Magvas Andrea
pedagógus

2019. október 18.
(péntek)

10:00-10:45 óra

12. Műhelymunka Óvodapedagógusok
„Zöld Manók kertje”

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!

Jagaditsné Bajczi Erika
óvodapedagógus, környezeti 

nevelő

Ajka Városi Óvoda- 
Hétszínvirág Óvodája

Ajka
Béke u. 6/a

2019. október 18.
(péntek)

9:30-11:30 óra
15 fő

11. 15 fő

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

Devecseri Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti 
Iskola

Devecser
Várkert 1.


