
Őszi Pedagógia Szakmai  Napok

2018. október 08-18. FEJÉR MEGYE PROGRAMJAI
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, 

műhelymunka

12. évf.-matematika

IKT eszközök tanórai alkalmazása
Matematikai programok tanórai használata: Kahoot, 

Realika, GeoGebra, Maxima

Dr. Hartung Ferencné

mesterpedagógus szaktanácsadó 

2018. október 9.

(kedd) 

10:30-12:00 óra

15 fő

Bemutató óra, 

műhelymunka

10. évf.-történelem

Analóg és digitális ötletek a 

történelem oktatásban

A résztvevők gyakorlatban ismerhetnek meg egyszerű 

módszereket, melyekkel a tanulók érdeklődése, figyelme 

fenntartható, a tanóra élvezetesebbé tehető.

Grezsu Csaba

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. október 9.

(kedd) 

10:30-12:00 óra

10 fő

Előadás A digitális iskola

Milyen IKT eszközrendszer biztosítja a 21. századi 

digitális pedagógia hátterét?

Milyen digitális pedagógiai módszerek hatékonyak és 

ehhez milyen humán infrastruktúra kialakítása szükséges?

Milyen módon lehet üzemeltetni technikai szempontból a 

digitális iskolákat? Milyen külső technikai feltételek 

szükségesek?

Nagy Regina

alprojektvezető

Digitális Jólét Program

Digitális Pedagógiai Módszertani 

Központ

2018. október 9.

(kedd)

12:30-13:00 óra

50 fő

Előadás

Játékosított Oktatási KERetrendszer 

(JOKER) - a gyakorló pedagógus 

szemével és tapasztalatával

Miben új a játékosított pontrendszer?  Az iskolában 

kapott érdemjegyek és a játékosításban alkalmazott 

pontok között a fő különbség, hogy az érdemjegyeket 

átlagoljuk, a pontokat pedig összeadjuk: vagyis a 

játékosítás esetében a haladásról kapunk folyamatos 

visszacsatolást. A rendszer alapja, hogy a tanulók a 

videojátékokban megszokottaknak megfelelően pontokat 

gyűjtenek a félév/a tanév folyamán és a pontokból 

születnek az érdemjegyek.

Előnye, hogy a tanulók megtapasztalják, hogy a 

rendszeresen végzett kis mennyiségű munka eredménye 

egy idő után egy-egy jobb jegy.

Nyerkiné Alabert Zsuzsanna

pedagógus

dr. Táborosi Zsuzsa

pedagógus

2018. október 9.

(kedd)

13:00-14:00 óra

50 fő

Előadás
A digitális tanórák módszertani 

kultúrájának kérdései

A tanórák digitális elemeinek bemutatása mellett a tanórai 

digitális pedagógia módszereiről, a tantervekben 

meghatározott pedagógiai alapelvek érvényesítéséről is 

hallhatnak. Tanítási és tanulási terv, differenciálás, 

értékelés, online kommunikáció, közösségi oldalak 

alkalmazásának lehetőségei mellett számos jó gyakorlatot 

is bemutatásra kerül.

Dr. Dancsó Tünde

tudományos munkatárs

EKE-OFI

Tudásmenedzsment Igazgatóság

2018. október 9.

(kedd)

14:00-14:45 óra

50 fő

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: info.pokszekesfehervar@oh.gov.hu

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, születési neve, születési ideje, születési helye, anyja neve, levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve (amennyiben releváns tagintézmény neve), a látogatni kívánt 

bemutató óra.  Kérjük vegyék figyelembe, hogy a bemutató órák létszámkorláthoz kötöttek!

KIEMELT SZAKMAI PROGRAMOK

Motivációs lehetőségek a tanórán (megújuló értékelési rendszer, digitális eszköztár)

1.

Középiskolai tanárok, 

általános iskolai 

pedagógusok,

középiskolai 

matematika tanárok, 

középiskolai történelem 

tanárok

Veszprémi SZC Ipari 

Szakgimnáziuma

Veszprém

Iskola u. 4. 
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Ssz. Program típusa
A program 

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

Max. 

létszám

KIEMELT SZAKMAI PROGRAMOK

2. Előadás

pedagógusok, 

óvodapedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

intézményvezetők, 

köznevelésben 

dolgozók

„Túlélőcsomag” – a stressz-kezelés, a 

kiégés megelőzésének hatékony 

módszerei

Az előadás bemutatja a distressz káros következményeit, 

a stressz-kezelés, a tudatos jelenlét (mindfulness) 

elméletét és gyakorlatát. Rámutat arra is, hogyan tudjuk 

élményeinket, napi történéseinket ítélkezés mentesen, 

elfogadóan megélni. Az előadás kitér a kiégés tüneteire, a 

megelőzés hatékony módszereire, azok 

„használhatóságára” a pedagógiai gyakorlatban. Az 

előadó beépített gyakorlatokkal, önfeltáró 

állapotfelméréssel motiválni szeretné hallgatóságát a 

fokozott önreflexióra, a problémamegoldó megküzdés 

erősítésére, a tudatos jelenlét állapotának gyakori 

megélésére, amivel elégedettebbek lehetünk életünkkel, 

magasabb önbecsülés mellett elfogadóbbakká válhatunk 

önmagunk és mások iránt.

L. Stipkovits Erika

klinikai és mentálhigiéniai 

szakpszichológus, pszichoterapeuta,

a Személyiségfejlesztő Akadémia 

igazgatója

Székesfehérvári SZC Jáky 

József Szakgimnáziuma

Székesfehérvár

Deák Ferenc u. 11

2018. október 11.

(csütörtök)

14:00-16:30 óra

80 fő

Regisztrálni az alábbi linken lehet: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/tulelocsomag_szekesfehervariPOK
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Bemutató óra, 

(angol kéttannyelvű 

11. évf.)

Műhelymunka

angol szakos 

pedagógusok
American civilization

Két amerikai állam bemutatása projektmunkában 

amerikai civilizáció órán.

Bailey Travon Gary

angol anyanyelvű pedagógus

Bemutató óra 

(angol kéttannyelvű  

12. évf.) 

Műhelymunka

angol szakos 

pedagógusok
VIII. Henrik és a 6 "feleség"

Sokat tudunk a botrányairól hires VIII. Henrikről, de 

keveset a feleségeiről. A hat asszonyról, akik mind 

figyelemre méltó egyéniségek voltak. A tanóra egy 

kísérlet arra, hogyan lehet ötvözni az online lehetőségeket 

a kooperatív technikákkal, miközben a tanulók történelmi 

rálátásban és angol szókincsben is gazdagodnak. Teszik 

ezt úgy, hogy közben szórakoznak. 

Keczerné Szalai Éva 

mesterpedagógus szaktanácsadó

Bemutató óra 

(angol kéttannyelvű 

10. évf.)

Műhelymunka

angol szakos 

pedagógusok
Web pages and E-commerce

Informatikai szaknyelv tanítása angol kéttannyelvű 

tagozatos osztályban online kereskedelem témakörben.

Ring Renátó

Bartos Gaye

pedagógusok

Bemutató óra

(informatika 

szakmacsoport 11. 

évf.)

 Műhelymunka

angol szakos 

pedagógusok

Vásárlás és szolgáltatás témakör 

feldolgozása angol nyelven kooperatív 

technikák segítségével

Készségfejlesztés a Matura leader könyv segítségével. 

Vásárlás és szolgáltatások témakör feldolgozása angol 

nyelven kooperatív technikák alkalmazásával. 

Vidáné Moroz Szimóna Margaréta

mesterpedagógus szaktanácsadó

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

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

Angol kéttannyelvű osztályok bemutató órái a Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában

3.

Székesfehérvári SZC 

Széchenyi István Műszaki 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája

Székesfehérvár

Budai út 45.

2018. október 12. 

(péntek)

8:00-10:00 óra

15 fő

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

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

2018. október 12.

(péntek)

9:00-11:00 óra

15 fő

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

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

2018. október 12. 

(péntek)

10:00-12:00 óra

15 fő

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: ringrenato@yahoo.com

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

2018. október 12. 

(péntek)

12:00-14:00 óra

15 fő
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Köszöntő

„Nevelés és/vagy nevetés! Humorral a 

pedagógiában”

Dr. Varga László

 Habil Phd 

Soproni Egyetem Benedek Elek 

Pedagógiai Kar

„Az intézmények légköre és a 

felfedezés öröme”

Prof. Dr. Héjj Andreas

tanszékvezető egyetemi tanár 

Pécsi Tudományegyetem 

Kultúratudományi, Pedagógusképző 

és Vidékfejlesztési Kar

A pedagógus-szülő kapcsolat szerepe 

a gyermekbántalmazás megelőzésében

Tóth-Merza Katalin

tanársegéd

Soproni Egyetem Benedek Elek 

Pedagógiai Kar

Konfliktuskezelési elvek és technikák 

a pedagógus-szülő viszonyban

Mundy Péter 

tanársegéd

Soproni Egyetem Benedek Elek 

Pedagógiai Kar

Lájkoltalak a Facebookon

A hagyományos és újszerű 

kapcsolattartási formák helye és 

szerepe a család és az óvoda 

kapcsolatrendszerében

Kissné Dr. Zsámboki Réka Phd 

egyetemi docens

Soproni Egyetem Benedek Elek 

Pedagógiai Kar

Fenntarthatóság, környezeti nevelés 

pedagógiai kérdései

Dr. Molnár Katalin Phd. 

Intézményigazgató, egyetemi docens 

Soproni Egyetem Benedek Elek 

Pedagógiai Kar

IKT eszközök az óvodában

Horváth Tamásné

óvodapedagógus

Zuglói Óperenciás Óvoda, Budapest 

Nagy Ildikó Mária

mester óvodapedagógus, vezető 

szaktanácsadó

OH- Budapesti POK

2018. október 13.

(szombat)

13:30-15:30 óra

400 fő

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

Óvodapedagógiai szakmai nap
(szervező: Pápai Városi Óvodák Intézménye és a Pápa Város és Vonzáskörzete Óvodapedagógusainak Egyesülete)

4.

Unger Tamás - Pápa Város alpolgármestere

Egyházi Andrea - Páptai Tankerület - tankerületi Igazgató

Jókai Mór Művelődési és 

Szabadidő Központ 

Pápa

Erzsébet liget 1.

2018. október 13.

(szombat)

8:00-12:00 óra

400 fő

Előadás

Óvodapedagógusok, 

pedagógusok, 

gyógypedagógusok

Az érdeklődők ezen a napon az óvodában folyó 

pedagógiai munka különböző területeihez kapcsolódóan 

szerezhetnek új ismereteket

SZÜNET: 12:00-13:30

Délutáni szekciók

Előadás

Óvodapedagógusok, 

pedagógusok, 

gyógypedagógusok

Az érdeklődők ezen a napon az óvodában folyó 

pedagógiai munka különböző területeihez kapcsolódóan 

szerezhetnek új ismereteket

Jókai Mór Művelődési és 

Szabadidő Központ 

Pápa

Erzsébet liget 1.
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5. Előadás

általános iskolai és 

középiskolai 

magyartanárok

Élményközpontú irodalomtanítás, 

különös tekintettel Arany János és 

Ady Endre költészetére

Az élményközpontú irodalomtanítás az egyik lehetséges 

irány az újabb generációk könyvközelben tartására. A 

szerző tankönyveivel és A 12 legszebb magyar vers című 

programsorozatával igyekezett bizonyítani 

elgondolásainak jogosságát arról, hogy az élmény az egyik 

legfontosabb eszköze lehet az aktív olvasóvá nevelésnek. 

Ennek a folyamatnak két hegycsúcsa Arany János és Ady 

Endre költészete, akik addig nem látott radikalizmussal 

viszonyultak a magyar nyelvhez, s lettek annak teremtő 

apostolaivá.

Dr. Fűzfa Balázs

egyetemi docens 

Teleki Blanka Gimnázium

Székesfehérvár

Budai út 7. (A/3. terem)

2018. október 16.

(kedd)

15:00-16:30 óra

40 fő

6. Előadás

Pedagógusok, 

köznevelésben 

dolgozók

Az érzelmi intelligencia fejlesztési 

lehetőségei gyermekkorban és 

felnőttkorban.

Az életben való „beválásunk” nem csak értelmi 

képességeinken múlik. Az igazi sikereket csak akkor 

érhetjük el, ha képesek vagyunk felismerni a magunk és 

mások érzelmeit, kapcsolatokat teremteni, konfliktusokat 

kezelni, együttműködni...Vagyis, ha fejlett az érzelmi 

intelligenciánk. A jó hír az, hogy e képességünk szinte 

korlátlanul fejleszthető még felnőtt korban is.

Dr. Kádár Annamária

pszichológus, tréner

Veszprémi Zeneművészeti 

Szakgimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola

Veszprém

Megyeház tér 5. 

2018. október 18.

(csütörtök)

14:00-16:00 óra

60 fő

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: argyelandanielne@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://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/erzelmi_intelligencia_fejlesztes_szekesfehervariPOK
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7. Műhelymunka A gondolattérképtől a szófelhőig

IKT alkalmazásának lehetőségei bármely tantárgyi órán. 

A műhelymunka során a bemutatott IKT alkalmazások 

kipróbálására is lesz lehetőség. 

Szépné Holczer Piroska

mesterpedagógus szaktanácsadó 

2018. október 8.

(hétfő) 

9:00-9:30 óra

8 fő

8.
Bemutató óra

(12. évf.)
Biblia és a XXI. századi diákok

Szakgimnáziumi osztályban irodalom óra kooperációs, 

drámajáték módszerekkel a lemorzsolódás csökkentése 

érdekében.

Orsikné Mayer Ildikó 

pedagógus

2018. október 8.

(hétfő) 

9:45-10:30 óra

8 fő

9. Műhelymunka

általános iskolai, 

középiskolai és 

alapfokú művészeti 

oktatásban dolgozó 

pedagógusok

Törzsi selfi
Előadás a törzsi kultúrák testfestéseiről. A látottak 

kipróbálása páros arcfestés keretében, a végén fotózással. 

Szarka Tamás

mesterpedagógus szaktanácsadó 

Tóparti Gimnázium és 

Művészeti Szakgimnáziuma

Székesfehérvár

Fürdő sor 5.

2018. október 8.

(hétfő)

15:30-16:30 

15 fő

10.

Bemutató óra

1. osztály 

(tanulásban 

akadályozottak 

osztálya)

Tanulásban akadályozottak fejlesztése 

1. osztályában

Bemutató óra első osztályos, tanulásban akadályozott 

gyermekek osztályában, utána konzultációs lehetőség, 

beszélgetés a tanóráról

Szijjné Rátkai Zsuzsanna

gyógypedagógus

2018. október 9.

(kedd) 

8:55-10:30 óra

6 fő

11.

Bemutató óra

4. osztály 

(tanulásban 

akadályozottak 

osztálya)

Tanulásban akadályozottak fejlesztése 

4. osztályában

Bemutató óra tanulásban akadályozott gyermekek 4. 

osztályában, utána konzultációs lehetőség, beszélgetés a 

tanóráról

Virágh Viktória

gyógypedagógus

2018. október 9.

(kedd)  

8:55-10:30 óra

6 fő

12.

Bemutató óra: 

súlyos, halmozottan 

sérült tanulók 

csoportjában

Bemutató óra súlyos, halmozottan 

sérült tanulók csoportjában

Bemutató óra súlyos, halmozottan sérült tanulók 

csoportjában, speciális módszerek bemutatása. Utána 

műhelyfoglalkozás, konzultációs lehetőség, a látottak 

megbeszélése. 

Kovács Nikolett

gyógypedagógus

2018. október 9.

(kedd) 

8:55-10:30 óra

6 fő

JÓ GYAKORLATOK, BEMUTATÓ ÓRÁK, SZAKMAI MŰHELYMUNKÁK

Székesfehérvári SZC 

Vörösmarty Mihály Ipari 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája

Székesfehérvár

Balatoni út 143.

szakgimnáziumban, 

szakközépiskolában 

tanító pedagógusok

Móra Ferenc Általános Iskola 

és EGYMI

Dunaújváros

Fáy út 14. 

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

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

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: szarkatamas.budaors@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), a program címe

gyógypedagógusok, 

tanítók, tanárok, 

érdeklődő pedagógusok
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Ssz. Program típusa
A program 

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

Max. 

létszám

KIEMELT SZAKMAI PROGRAMOK

13.

Bemutató 

foglalkozás, 

konzultáció

Mozgásfejlesztés

Mozgáskotta

A Mozgáskotta módszer egy új szemléletet képvisel, mely 

játékos módon fejleszti a gyermekek testi, kognitív, 

affektív és viselkedési funkcióit. Gyakorlatában az 

érzelmek, az ismeret, a képzelet, a figyelem, a 

gondolkodás, az emlékezés dominál, természetesen a cél 

szerinti fizikai terhelés mellett.

Ambrusné Király Márta

óvodapedagógus

2018. október 9.

(kedd)

9:00-10:00 óra

25 fő

14.
Bemutató előadás, 

konzultáció

Mozgásfejlesztés a Kovács - módszer 

alkalmazásával

Játékos, örömteli, felszabadult mozgásformáival a 

gyermekek egész és komplex fejlesztését teszi lehetővé. 

Minden fejlesztési területre kiegészítő módszerként lehet 

új és alternatíva. Eszközei: lufi, labda, szék, ugráló kötél

Vargáné Kovacsik Marianna

óvodapedagógus

2018. október 9.

(kedd)

10:00-11:00 óra

25 fő

15. Kézműves műhely Ügyes Kezek - Kreatív Ötletek
Saját készítésű eszközök, tárgyak, dekorációs elemek 

készítése és alkalmazása a mindennapi gyakorlatban.

Munkácsiné Markovics Éva

Tagóvoda vezető

2018. október 9.

(kedd)

11:00-12:00 óra

25 fő

16.
Bemutató óra

(7. évf.)

Gyakorlati kezdő lépések a fizka 

tantárgy tanításánál 

A 7. évfolyamon számos természettudományos tantárgy 

jelenik meg. A kiemelt feladat a tanulók érdeklődésének a 

gyakorlat oldaláról történő felkeltése.

2018. október 10.

(szerda)

10:00-10:45 óra

20 fő

17. Műhelymunka
A fizika tantárgy taníthatóságának 

kérései 

A foglalkozás célja a látottak alapján és a várható 

változások tükrében történő tudásmegosztás

2018. október 10. 

(szerda)

11:00-11:45 óra

20 fő

18.

Élménypedagógiai 

foglalkozás a 

fenntarthatóság 

jegyében

(5-6. évf.)

általános iskolai 

pedagógusok 

(természetismeretet, 

biológiát tanítóknak)

Az vagy, amit megeszel

Játékos szemléletformoló foglalkozás egy társasjáték 

bemutatásával rendhagyó tanóra keretében.

(A foglalkozást elsődlegesen a szabadba tervezik. Az 

öltözködésnél ezt kérjük vegyék figyelembe.)

Kovácsné Koska Eszter

biológia-egészségtan tanár

2018. október 10. 

(szerda)

11:00-12:00 óra

15 fő 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai 

asszisztensek

Fizikát tanító 

pedagógusok

Székesfehérvári Széna Téri 

Általános Iskola

Székesfehérvár

Széna tér 10.

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), a program címe

Rohovszky Rudolf

innovatív mesterpedagógus

matematika-fizika 

Dunaújvárosi Óvoda 

Százszorszép Tagóvoda

Dunaújváros

Lajos király krt. 31.

(tornaterem)

(Kényelmes, sportos öltözet)

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), a program címe
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19.

Bemutató 

foglalkozás

 (2-3. évf.)

alsó tagozatos 

pedagógusok

A környezeti nevelés egy lehetősége 

alsó tagozaton

Alsó tagozatos tanulók számára tartott interaktív 

foglalkozás

Katona Horváth Réka

pedagógus, tanító

Pajorné Háklár Rozália

pedagógus, tanító

2018. október 10.

(szerda)

14:00-14:45 óra

25 fő

20.
Előadás, 

beszélgetés

környezeti neveléssel 

foglalkozó 

pedagógusok, 

ökoiskolavezetők

Egy jó gyakorlat: Ökohét Az iskola hagyományossá vált projekthetének bemutatása 

Némethné Nagy Irén

történelem-földrajz-biológia szakos 

tanár

Aranyné Szóka Rita

földrajz-biológia-német szakos tanár

2018. október 10.

(szerda)

14.45-15.30 óra

25 fő

21.

Bemutató 

foglalkozás (11. 

évf. történelem 

specializáció), 

műhelymunka 

középiskolai 

pedagógusok
Variációk forrásfeldolgozásra IKT eszközök használatával kombinált foglalkozás. 

Kis-Boda Ferenc

mesterpedagógus szaktanácsadó

Teleki Blanka Gimnázium

Székesfehérvár

Budai út 7. (14. terem)

2018. október 11. 

(csütörtök)

12:40-14:20 óra

20 fő

22.
Interaktív előadás, 

műhelymunka 

tanítók, általános 

iskolai pedagógusok 

gyógypedagógusok 

A sajátos nevelési igényű tanulók 

integrációja I.

     

A szakértői vélemény értelmezése, 

szerepe az egyéni fejlesztési terv 

elkészítésében

Az integrációban kötelező egyéni fejlesztési terv készítése 

közös műhelymunkában, a szakmai-módszertani 

elvárások alapján.

(Kérjük, hogy a résztvevők vigyenek magukkal saját 

intézményük sajátos nevelési igényű tanulóiról készült 

szakértői véleményeket)

Mernyeiné Tőke Gyöngyi

oligofrénpedagógia-

szurdopedagógia szakos 

gyógypedagógus

Lugosiné Neumann Márta

oligofrénpedagógia-

pszichopedagógia szakos 

gyógypedagógus mesterpedagógus 

szaktanácsadó 

Arany János EGYMI

Székesfehérvár

Szekfű Gy. u. 6. 

(Forrásszoba)

2018. október 12.

(péntek)

13:00-15:30 óra

30 fő

23. Bemutató óra Szövegértés fejlesztése
Szövegfeldolgozás változatos munkaformákkal a 8. a 

osztályban

2018. október 15. 

(hétfő)

12:50-13:35 óra

15 fő

24. Előadás Differenciálás - Mikor? Hol? Hogyan?
A differenciálás elmélete és gyakorlata, különös 

tekintettel az általános iskolai magyarórákra

2018. október 15. 

(hétfő)

14:00-14:45 óra

30 fő

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), a program címe

Kolics Gáborné

mesterpedagógus szaktanácsadó

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: kisfegya@freemail.hu

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

Hétvezér Általános Iskola

Székefehérvár

Hétvezér tér 1.

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)

általános iskolai magyar 

szakos pedagógus

Dunaújvárosi Vasvári Pál 

Általános Iskola

Dunaújváros

Petőfi liget 1.

(Földszint B/6. terem)

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

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); a program címe
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25.
Szakmaközi 

műhelymunka

gyógytestnevelők, 

testnevelők, 

óvodapedagógusok, 

intézményvezetők, 

pedagógusok, védőnők, 

iskolaorvosok

A gyógytestnevelésre járó tanulók 

úszásfoglalkozásának jelentősége

A szakmaközi műhelymunka meghívott vendégei 

gyermekorvosok, iskolaorvosok, védőnők, testnevelők, 

gyógytestnevelők, intézményvezetők. Az együttműködés 

és a műhelymunka célja: a szakterületek 

kompetenciájának figyelembe vételével, az intézményi 

lehetőségek maximális kihasználása mellett az orvosi 

diagnózis alapján gyógytestnevelési foglalkozást igénylő 

tanulók uszodai foglalkoztatásban való intenzív 

részvételre ösztönzése. A lehetőségek mellett szó esik 

majd a hátráltató tényezőkről, leküzdendő akadályokról és 

természetesen az elérhető, megvalósítható célokról is.

Siteri Erika

intézményvezető

FMPSZ Móri Tagintézménye

Mór

Kossuth Lajos u. 1.

2018. október 15. 

(hétfő)

14:00-16:00 óra

50 fő

26.

Bemutató 

foglalkozás, 

szakmai kerekasztal

általános iskolai 

pedagógusok
Inkluzív Centrum bemutatkozása

Az Inkluzív Centrum egy olyan központ, ahol 

koncentráltan biztosítanak helyet a fejlesztésre és a 

tehetséggondozásra. Egy időpontban 3 helyszínen lesznek 

bemutató foglalkozások. Két gyógypedagógus egy-egy 

óráján részképességek fejlesztését célzó játékokat, 

módszereket, eszközöket ismerhetnek meg a résztvevők, 

melyeket szakmai kerekasztal követ.           

A tehetséggondozás egyik területe az iskolában a 

sakkoktatás. A bemutató órán a logikus gondolkodás 

fejlesztésére vonatkozóan láthatnak példákat.

Szilágyiné Számely Szandra

gyógypedagógus

Jankovics Ildikó

gyógypedagógus

Némethné Bátai Ibolya

sakk-oktató

Dunaújvárosi Petőfi Sándor 

Általános Iskola

Dunaújváros

Római krt. 2.

2018. október 16.

(kedd) 

14:00-15:30 óra

5/5/8 fő

27.
Előadás, 

műhelymunka

angoltanárok, általános 

iskolai tanítók, tanárok
Erasmus program a Rákócziban

Az intézmény több alkalommal vett részt Erasmus 

programon. A sikeres pályázatírásról, a szervezés és 

megvalósítás nehézségeiről rövid előadást hallhatnak az 

érdeklődők. Ezt követően az Erasmus programon már 

részt vett kollégák műhelyfoglalkozások keretében 

mutatják be a kurzusokon megismert jó gyakorlatokat.

(Kérjük, hogy a résztvevők lehetőség szerint laptopot 

vigyenek magukkal.)

Molnárné dr László Andrea

kutatótanár

Duró Ágota

tanító

Viczináné Németh Tímea

Pénzes Naomi

Naghi Levente

Királyné Duna Gabriella

angoltanár

Székesfehérvári II. Rákóczi 

Ferenc Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola

Székesfehérvár

Szekfű Gyula utca 4.

2018. október 16.

(kedd)

14:00-16:30 óra

Előadás: 

30 fő

Műhely-

munka: 

10-10 fő

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: boszi.timi@67@gmail.com

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

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: figh@rakoczi-szfvar.hu

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

matematika

(3. évf.)

tanítók

2018. október 17.

(szerda)

8:55-9:40 óra

15 fő

29.
Műhelymunka

tanítók

2018. október 17.

(szerda)

9:55-10:40 óra

15 fő

30.

Bemutató 

foglalkozás, 

konzultáció

Mozgás-fejlesztés                    

Gyermekjóga

A gyermekjóga foglalkozások középpontjában a mozgás 

áll, ugyanakkor minden pillanatát átszövi a játékosság és a 

mese. Több ezeréves mozgásrendszer, mely a 

természetben alakult ki, gyakorlatai természetesek és 

egyszerűek. Állatutánzó mozgáselemek képezik alapját, 

erre épül ezen elemek sorozata és nehezített verziói.

Fenyvesiné Bognár Edit

óvodapedagógus

2018. október 17.

(szerda)

9:00-10:00 óra

15 fő

31.
Bemutató előadás, 

konzultáció

Mozgás-fejlesztés                       

Mozgás és mentálhigiénia

A testi egészségnevelés a mozgásigény felkeltéséből, a 

mozgás megszerettetéséből áll. A gyermekek 

mozgásigénye kielégítettlen, keveset vannak a szabad 

levegőn. Pedig a megfelelő fejlődésükhöz többet érne a 

szabad levegőn töltött játék, mozgás.

Kohl Jánosné

óvodapedagógus

2018. október 17.

(szerda)

10:00-11:00 óra

15 fő

32. Kézműves műhely Ügyes Kezek - Kreatív Ötletek
Saját készítésű eszközök, tárgyak, dekorációs elemek 

készítése és alkalmazása a mindennapi gyakorlatban.

Ács Attiláné

Tagóvoda vezető

2018. október 17.

(szerda)

11:00-12:00 óra

15 fő

33.
interaktív előadás, 

műhelymunka 

tanítók, általános 

iskolai pedagógusok 

gyógypedagógusok 

A sajátos nevelési igényű tanulók 

integrációja II. - Egyéni fejlesztési 

terv elkészítése a gyógypedagógus, 

konduktor együttműködésével    

Az integrációban kötelező egyéni fejlesztési terv készítése 

közös műhelymunkában, a szakmai-módszertani 

elvárások alapján 

(Kérjük, hogy a résztvevők vigyenek magukkal saját 

intézményük sajátos nevelési igényű tanulóiról készült 

szakértői véleményeket!) 

egyes sérülési területek 

gyógypedagógusai: 

Bartyik Katalin, Tőke Viktória, 

Várnagy Péterné Sereghy 

Fruzsina, Németh Marianna, 

Berzsák Katalin, Mátyás Gabriella, 

Lugosiné Neumann Márta

Nyiriné Godó Andrea

konduktor

Arany János EGYMI

Székesfehérvár

Szekfű Gy. u. 6.

Forrásszoba

2018. október 17.

(szerda)

13:00-15:30 óra

30 fő

Bemutató óra, és műhelymunka az órán alkalmazott 

módszerekről.

Mayer-Erhardt Mariann

tanító

Kovács Zoltánné

mesterpedagógus szaktanácsadó

Sárszentmiklósi Általános 

Iskola

Sárbogárd

Köztársaság út 171-173.

Dunaújvárosi Óvoda 

Napsugár Tagóvoda

Dunaújváros

Március 15-e tér 12. 

(tornaterem)

(Kényelmes, sportos öltözet)

óvodapedagógusok, 

pedagógiai 

asszisztensek

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

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

Hatékony tanulásszervezési eljárások 

alkalmazása interaktív tábla 

támogatásával matematika órán
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A program 

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

Max. 

létszám

KIEMELT SZAKMAI PROGRAMOK
34.

Bemutató 

foglalkozás (9.évf.)

Környezetünkben minden halad, ugrik, fut, növekszik;-de 

miért? És miért úgy? Mi ennek az oka? Jó gyakorlat 

bemutatása a komplex természettudományos tantárgy 

okatatásában.

2018. október 17.

(szerda)

13:15-14:00 óra

18 fő

35. Műhelymunka
A 9. évfolyamon oktatott természettudományos tantárgy 

komplexitásának bemutatása. A módszerek sokszínűsége.

2018. október 17.

(szerda)

14:00-15:00 óra

18 fő

36.
Bemutató óra, 

műhelymunka

történelem szakos 

középiskolai 

pedagógusok

IKT eszközök tanórai alkalmazása, 

Tanórakutatás

Filmrészletek, képek, használata a történelem órákon. A 

tanári szakmai kompetencia fejlesztésének egy új 

lehetősége (tanórakutatás).

Gyöngyössy Csaba

mesterpedagógus szaktanácsadó

Dunaújvárosi SZC Bánki 

Donát Gimnáziuma és 

Szakgimnáziuma

Dunaújváros

Táncsics M. u . 1.

2018. október 17. 

(szerda)

14:00-16:00 óra

15 fő

37. Előadás

Óvodapedagógusok, 

tanítók, tanárok, 

gyógypedagógusok

Tehetséggondozás az értelmi sérült 

tanulók esetében

Színvarázs Ulwila, és Harangvilág csengettyű zenekar 

tevékenységének bemutatása

Ragó Ferencné

pedagógus

Botos Imre

pedagógus

Pápay Ágoston Iskola

Martonvásár

Bajcsy-Zsilinszky u. 32. 

2018. október 18.

(csütörtök)

14:00-16:00 óra

20 fő

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

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

"Mozgó világ"-Projekt záró 

foglalkozás a komplex 

természettudományos tantárgy 

okatatásában.

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: bokocsi@gmail.com

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

Bökönyi Benedek Csilla

mesterpedagógus

vezető szaktanácsadó

Székesfehérvári SZC 

Hunyadi Mátyás 

Szakgimnáziuma

Székesfehérvár

Várkörút 35.

középiskolai 

pedagógusok 


