
  







 

 

 

  



Köszönt  

Tisztelt Pedagógusok! 
Kedves Érdekl d k! 
 
Ha tavasz, akkor Tavaszi Pedagógiai Napok! Legalábbis a Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ naptárában ezek a fogalmak így együtt rögzültek. A 
programfüzetünkben található b séges és változatos szakmai programokat látva 
örömmel állapítottuk meg, hogy az intézmények is jegyzik ezt az eseményt. 

Az el adások és bemutató foglalkozások között kitüntetett figyelmet kapnak a 
hátránnyal küzd k megsegítésének lehetséges módszerei, a XXI. századi 
digitális környezet adta lehet ségek, a környezeti nevelés és a m vészetek.  

Bázisintézményeink amellett, hogy szívesen fogadják az érdekl d ket az 
intézményekben, ezúttal egy szakmai fórum keretében ismertetik a számukra 
bevált jó gyakorlatokat, egyúttal a párbeszéd lehet ségét is kínálva. Kiváló 
lehet ség ez arra, hogy egy-egy szakmai napon az intézményi jó gyakorlatok 
széles tárházát megismerhessék az intézményvezet k. 

Célunk, hogy e két hét alatt a pedagógusok számára lehet séget biztosítsunk a 
szakmai felfrissülésre. Bízom benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan sokan 
szeretnének és tudnak élni a lehet séggel, hogy a szaktanácsadóink, 
bázisintézményeink és a tankerületek szakmai ajánlásával szerepet vállaló 
intézmények programjain részt vegyenek. 

A programok összeállításában és megvalósításában részt vállaló valamennyi 
pedagógus munkáját ezúton is hálásan köszönöm. 
 
 
 Szabó Róza 
 f osztályvezet  
Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A Szolnoki Pedagógiai Oktatási 
Központ által szervezett 
programok 

  



Bázisintézményi pedagógiai-módszertani jó gyakorlatok 
megosztása - Szakmai Nap I. 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 

Helyszín: Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara Szolnok,  

Tiszaligeti sétány 14. 026-os terem 

Id pont: 2018.04.16. 13:00-16:40 

A szakmai nap részletes programja a következ : 
 

 

 

További információk:  

A szakmai nap célja az iskolák pedagógiai-módszertani megújulásának segítése, 
valamint az iskolák hátránycsökkent  szerepének er sítése a bázisintézményi jó 
gyakorlatok bemutatásával, horizontális tudásmegosztással.  A szakmai nap 
keretében bemutatkozik hat középiskolai  feladatot ellátó bázisintézmény.  A 
résztvev k az elhangzó el adások során megismerhetik a bázisintézmények 
helyi módszertani jó gyakorlatait, és lehet ségük nyílik a World Café 
tudásmegosztó fórumon gondolataik és személyes tapasztalataik megosztására, 
felmerült kérdéseik megválaszolására. 

 

 

Kapcsolattartó neve: Oleár Lászlóné 

Telefon: 96/613402 

Jelentkezés a programra:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Jelentkezési határid : 2018.04.13. 

A résztvev k maximális száma: 80 f  

 

 

 

 

 

 

 

  



Bázisintézményi pedagógiai-módszertani jó gyakorlatok 
megosztása - Szakmai Nap II. 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 

Helyszín: Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara Szolnok,  

Tiszaligeti sétány 14. 026-os terem 

Id pont: 2018.04.17. 13:00-16:40 

A szakmai nap részletes programja a következ : 
 

 

  

 

További információk:  

A szakmai nap célja az iskolák pedagógiai-módszertani megújulásának segítése, 
valamint az iskolák hátránycsökkent  szerepének er sítése a bázisintézményi jó 
gyakorlatok bemutatásával, horizontális tudásmegosztással.  A szakmai nap 
keretében bemutatkozik öt általános iskolai feladatot ellátó bázisintézmény.  A 
résztvev k az elhangzó el adások során megismerhetik a bázisintézmények 
helyi módszertani jó gyakorlatait, és lehet ségük nyílik a World Café 
tudásmegosztó fórumon gondolataik és személyes tapasztalataik megosztására, 
felmerült kérdéseik megválaszolására. 

 

Kapcsolattartó neve: Oleár Lászlóné 

Telefon: 96-613402 

Jelentkezés a programra:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Jelentkezési határid : 2018.04.16. 

A résztvev k maximális száma: 80 f  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bázisintézményi pedagógiai-módszertani jó gyakorlatok 
megosztása - Szakmai Nap III. 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 

Helyszín: Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara Szolnok,  

Tiszaligeti sétány 14. 026-os terem 

Id pont: 2018.04.23. 13:00-16:40 

A szakmai nap részletes programja a következ : 
 

 

 

További információk:  

A szakmai nap célja az iskolák pedagógiai-módszertani megújulásának segítése, 
valamint az iskolák hátránycsökkent  szerepének er sítése a bázisintézményi jó 
gyakorlatok bemutatásával, horizontális tudásmegosztással.  A szakmai nap 
keretében bemutatkozik öt általános iskolai feladatot ellátó bázisintézmény.  A 
résztvev k az elhangzó el adások során megismerhetik a bázisintézmények 
helyi módszertani jó gyakorlatait, és lehet ségük nyílik a World Café 
tudásmegosztó fórumon gondolataik és személyes tapasztalataik megosztására, 
felmerült kérdéseik megválaszolására. 

 

Kapcsolattartó neve: Oleár Lászlóné 

Telefon: 96-613402 

Jelentkezés a programra:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Jelentkezési határid : 2018.04.19. 

A résztvev k maximális száma: 80 f  

 

 

 

 

 

 

 

  



Népmesekincstár a nevelés-oktatás szolgálatában 

Munkaforma: el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 

Helyszín: Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara Szolnok, Tiszaligeti 
sétány 14. II. el adó 

Id pont: 2018.04.18. 14:00-15:30 

El adó: Bajzáth Mária mesepedagógus, neveléstudományi bölcsész,  
 

További információk:  

A népmese híd szerepe az óvodai és iskolai hétköznapokban. Mit, mikor, kinek, 
miért, hogyan és hányszor meséljünk? A mesél  pedagógus. A mesehallgató 
gyerek. Mesemondás rítusai az intézményes nevelésben. A mese mint spontán 
válasz. A rendszeres mesehallgatás és a tanulási képességek kapcsolata. A 
népmese mint lelki útravaló. 

A programot ajánljuk óvodapedagógusok, tanítók és érdekl d  tanárok 
számára. 

Kapcsolattartó neve: Oleár Lászlóné 

Telefon: 96/613402 

Jelentkezés a programra:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Jelentkezési határid : 2018.04.17. 

A résztvev k maximális száma: 160 f  

  

Mozgásterápia a tanulási nehézségek megel zésére és 
oldására 

Munkaforma: szakmai el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 

Helyszín: Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara Szolnok,  

Tiszaligeti sétány 14. II. el adó 

Id pont: 2018.04.23. 15:30-17:30 

El adó: Kulcsár Mihályné Durkó Anna fejleszt pedagógus 

További információk:  

Napjainkban egyre több a tanulási, magatartási zavarral küzd  gyermek. A 
mozgásterápiás módszer nagyon jól használható az iskolások tanulási-
magatartási zavarainak korrekciójára, illetve óvodásoknál prevencióra. A 
módszernek nincs különleges eszközigénye. 

A programot ajánljuk óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok és 
érdekl d  szül k számára. 

Kapcsolattartó neve: Juhászné Zsákai Katalin 

Telefon: 96/613-406 

Jelentkezés a programra: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Jelentkezési határid : 2018.04.19. 

A résztvev k maximális száma: 160 f  

 

  



Az iskolai és online bántalmazás megel zése - 
Bemutatkozik az ENABLE program 

Munkaforma: el adás 
A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 
Helyszín: Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara Szolnok, Tiszaligeti 
sétány 14. 026-os terem 

Id pont: 2018.04.24. 13:00-14:00 

El adó: Lévainé Müller Katalin osztályvezet , Oktatási Hivatal Pedagógiai-
szakmai Szolgáltatások Koordinációs F osztálya Sulinet Osztály 

További információk:  

A kommunikációs eszközök fejl désével az iskolaudvarokról az online 
felületekre is áttev dtek az iskolai konfliktusok. Az online és a „hagyományos”, 
offline bántalmazás között vannak különbségek, ám gyakori, hogy szerepl i 
ugyanannak az iskolai kortárs közösségnek a tagjai. Ez azt is jelenti, hogy az 
iskolapszichológus, a tanárok és a tanulók együtt tehetnek mind az online, mind 
az offline megnyilvánuló bullying csökkentéséért, és kialakulhat egy jobb iskolai 
légkör. Az ENABLE egy iskolákban alkalmazható program, amelynek célja az 
online és offline jelentkez  bántalmazás és agresszív megnyilvánulások 
csökkentése a 12-16 éves fiatalok körében. A programot és annak eszközeit egy 
nemzetközi projekt során dolgozták ki 2015-2016-ban. Az Oktatási Hivatal 
jelenleg az eszközök és a módszertan adaptációját és kismintás kipróbálását 
végzi, hogy a kés bbiek során akár minden olyan iskolába eljuthasson a 
program, amely ezt szeretné.  

A programot ajánljuk: általános és középiskolai tanárok számára 

Kapcsolattartó neve: Oleár Lászlóné, Telefon: 96/613402 

Jelentkezés a programra: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Jelentkezési határid : 2018.04.23. 

A résztvev k maximális száma: 80 f  

Diákjogok és kötelességek 

Munkaforma: el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 

Helyszín: Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara Szolnok,  

Tiszaligeti sétány 14. 026-os terem 

Id pont: 2018.04.24. 14:00-15:30 

El adó: Dr. Jásper András a Diákközéletért Alapítvány elnöke 

 

További információk:  

Az interaktív el adás során a hatályos jogszabályok tükrében azokkal a 
kérdésekkel foglalkozunk, amelyek a gyakorlatban a leggyakrabban merülnek fel 
diákjogi kérdésként. Mit jelentenek a diák kötelességei? Milyen jogai vannak a 
tanulóknak és milyen határai vannak a jogoknak? Az el adás során kitérünk 
többek között az iskolai hiányzás, öltözködés, értékelés, bántalmazás és az 
intézményi szabályok kérdéseire. 

A programot ajánljuk általános és középiskolai tanárok, valamint érdekl d  
diákok számára. 

Kapcsolattartó neve: Oleár Lászlóné 

Telefon: 96/613402 

Jelentkezés a programra: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Jelentkezési határid : 2018.04.23. 

A résztvev k maximális száma: 80 f  

 

  



Prevenciós szakmai fórum Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében 

Munkaforma: el adások, szakmai fórum 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 

Helyszín: Szolnoki M szaki Szakképzési Centrum 

Szolnok, Baross u. 37. el adóterem 

Id pont: 2018.04.25. 12:00-16:00 

A szakmai fórum részletes programja a következ : 
 

  

 

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc 

Telefon: 96/613-409 

Jelentkezés a programra:  

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/preve
ncios_szakmai_forumok2018 

 

Jelentkezési határid : 2018.04.23. 

A résztvev k maximális száma: 100 f  

  



Prevenciós szakmai fórum Pest megyében 

Munkaforma: el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 

Helyszín: Ceglédi Tankerületi Központ el adóterme, Cegléd, Malom tér 3.  

Id pont: 2018. április 26. (csütörtök)  12.00 óra 

 
A szakmai fórum részletes programja a következ : 
 

 

  

 

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc 

Telefon: 96/613409 

Jelentkezés a programra:  

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/preve
ncios_szakmai_forumok2018 

 

Jelentkezési határid : 2018.04.23. 

A résztvev k maximális száma: 100 f  

 

 

 

  



Az eTwinning és néhány web2-es alkalmazás 

Munkaforma: szakmai el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 

Helyszín: Varga Katalin Gimnázium  

 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. informatika terem 

Id pont: 2018.04.25. 14:30-16:00 

El adó: Németh Zoltánné eTwinning nagykövet 

További információk:  

Az eTwinning egy olyan program, amely Európa különböz  országaiban 
található partneriskolák közös projektjeinek indítását, együttm ködését segíti 
különös tekintettel az Erasmus+ pályázatokra. A munka internet és IKT 
eszközök segítségével történik. Az el adásban kitérünk néhány hasznos web2-
es alkalmazásra: Kahoot, Socrative, Edmodo. Ezek a programok nemcsak az 
eTwinning használatában, de a mindennapos iskolai munkában is hasznosak. 

 

A programot ajánljuk általános és középiskolai tanárok számára 

Kapcsolattartó neve: Oleár Lászlóné 

Telefon: 96/613402 

Jelentkezés a programra: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Jelentkezési határid : 2018.04.24. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Óvodák által szervezett 
programok 

 

 

  



 

SNI gyermekek fejlesztése saját készítés  eszközökkel 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Lövész Utcai Óvoda 

Helyszín: 2700 Cegléd, Lövész utca 2. 

Id pont: 2018.04.16. 13:00-15:00 

El adó/foglalkozást tartó: Tatai Erika 

 

További információk:  

Két BTM-es gyermek fejlesztését láthatják a kollégák videofelvételr l. A 
fejlesztések f leg saját készítés  eszközökkel történnek. A felvétel megtekintése 
után lehet séget biztosítunk konzultációra, az eszközök megtekintésére. 

 

Kapcsolattartó neve: Tóth Péterné 

Telefon: 70/4254150, 53/311128 

Jelentkezés a programra: loveszovoda@t-online.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.13. 

A résztvev k maximális száma: 16 f  

 

 

 

Életre kelt képek 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnok Városi Óvodák Tündérkert M vészeti Tagintézmény 

Helyszín: 5000 Szolnok, Liget út 25. 

Id pont: 2018.04.17. 8:00-9:30 

El adó/foglalkozást tartó: Sipos Mária 

További információk:  

„Az életre kelt képek cím  foglalkozás a land art módszerrel történ  
környezettudatos szemléletformálást mutatja be az érdekl d knek. A 
drámajáték segítségével történ  ráhangolódást követ en a szabadban, a 
természet által elengedett dolgokból a gyermekek vizuális alkotást hoznak létre. 
Meggy z désünk, hogy ez a m vészeti tevékenység hozzásegíti a gyermekeinket 
ahhoz, hogy a természeti környezetük értékeit képesek lesznek rácsodálkozással 
felfedezni, és a környezet épségének megóvása igényükké válik.” 

 

Kapcsolattartó neve: Bagi Edit 

Telefon: 20/3588399 

Jelentkezés a programra: tunderkert@szolnokiovodak.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.12. 

A résztvev k maximális száma: 15 f  

 

  



 

"Logikuckó" logikai tehetséggondozó m hely foglalkozás 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Madarász Imre Egyesített Óvoda 

Helyszín: 5300  Karcag, Táncsics krt. 17. 

Id pont: 2018.04.17. 9:00-11:30 

El adó/foglalkozást tartó: Kovácsné Czigle Erika 

 

További információk:  

Logikai, matematikai tehetségígéretes,  nagycsoportos gyermekek 
tevékenykedtetése, fejlesztése  játékos feladatokon keresztül mikrocsoportos 
formában. 

 

Kapcsolattartó neve: Andrási Tiborné 

Telefon: 59/503323 

Jelentkezés a programra: madaraszimreovi@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.11. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

  

 

Land art gyakorlat- Él  környezetben- természeti képekkel 

Munkaforma: szakmai el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnok Városi Óvodák Tündérkert M vészeti Tagintézmény 

Helyszín: 5000 Szolnok, Liget út 25. 

Id pont: 2018.04.17. 10:30-11:00 

El adó: Bagi Edit 

 

További információk:  

„Az életre kelt képek cím  foglalkozás a land art módszerrel történ  
környezettudatos szemléletformálást mutatja be az érdekl d knek. A 
drámajáték segítségével történ  ráhangolódást követ en a szabadban, a 
természet által elengedett dolgokból a gyermekek vizuális alkotást hoznak létre. 
Meggy z désünk, hogy ez a m vészeti tevékenység hozzásegíti a gyermekeinket 
ahhoz, hogy a természeti környezetük értékeit képesek lesznek rácsodálkozással 
felfedezni, és a környezet épségének megóvása igényükké válik.” 

 

Kapcsolattartó neve: Bagi Edit 

Telefon: 20/3588399 

Jelentkezés a programra: tunderkert@szolnokiovodak.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.12. 

A résztvev k maximális száma: 15 f  

 

  



 

Erdei tábor   

Munkaforma: terepgyakorlat 

A programot szervez  intézmény:  

Csem i Nefelejcs Óvoda 

Helyszín: 2713 Csem , Pet fi Sándor u. 2. 

Id pont: 2018.04.17. 8:00-14:00 

A terepgyakorlatot vezeti: Pákozdi Lászlóné 

 

További információk:  

Gyakorlati tartalmakat kínál egy erdei tábor megvalósításához, ahol élményszer  
tapasztalatokkal b vül a gyermekek ismerete a növény és állatvilág 
témakörében, fej dik környezettudatos magatartásuk és a környezet iránti 
tiszteletük. Helyszíni terepgyakorlatként valósul meg egy közeli erd ben. 

 

Kapcsolattartó neve: Erdélyi Krisztina 

Telefon: 20/9237998 

Jelentkezés a programra: vezeto@csemoovika.t-online.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.13. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

  

 

Hátrányos helyzet  gyermekek esélyteremtése, egyéni 
bánásmód, differenciálás vegyes csoportban 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Madarász Imre Egyesített Óvoda 

Helyszín: 5300  Karcag, Zöldfa u. 32. 

Id pont: 2018.04.18. 9:00-11:30 

El adók/foglalkozást tartók: Harsányiné Szabó Ilona Kása Henrietta 

 

További információk:  

A projektpedagógia  alkalmazása  a hátrányok csökkentés, differenciálás, 
esélyteremtés megvalósulása érdekében, játékos tevékenykedtetésen keresztül. 

 

Kapcsolattartó neve: Harsányiné Szabó Ilona 

Telefon: 59/300238 

Jelentkezés a programra: zoldfa@karcagiovodak.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.12. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

 

  



 

"Okosító zene-bona" - Készség- és képességfejlesztés a 
zenei neveléssel 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Csem i Nefelejcs Óvoda 

Helyszín: 2713 Csem , Pet fi Sándor u. 2. 

Id pont: 2018.04.18. 09:00-12:00 

El adó/foglalkozást tartó: Almási Attiláné 

 

További információk:  

A zenei nevelés területén nyújt segítséget, valamint az óvodai hangszerek 
gyakorlati alkalmazására mutat be változatos lehet ségeket. A jó gyakorlat 
elemei kiválóan alkalmasak minden korosztály számára, akár játékid ben 
végzett differenciált fejlesztésre is. Komplex fejlesztési lehet séget hordoz. 

 

Kapcsolattartó neve: Erdélyi Krisztina 

Telefon: 20/9237998 

Jelentkezés a programra: vezeto@csemoovika.t-online.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.13. 

A résztvev k maximális száma: 15 f  

 

 

  

 

"Hogyan vagyunk mi pedagógusok az inklúzióban?" 

Munkaforma: szakmai nap 

A programot szervez  intézmény:  

Jászberény Város Óvodai Intézménye 

Helyszín: 5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. u. 10. 

Id pont: 2018.04.18. 10:00-12:00 

El adók/foglalkozást tartók: Bús Ágnes, Szántainé Barát Anita 

 

További információk:  

A program a hétköznapok elfogadásához kíván segítséget nyújtani.  
Cél: érzékenyebbé, fogékonyabbá tenni a pedagógusokat, azon 
gyermekek/tanulók iránt, akiknek a mindennapi pedagógiai folyamatok során 
speciális szükségleteik vannak. 

 

Kapcsolattartó neve: Papp Mária 

Telefon: 57/504261 

Jelentkezés a programra: ovintjb@pr.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.09. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

 

  



 

 „Gurulj labdám”játékos gerincmobilizálás labdával  

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Madarász Imre Egyesített Óvoda 

Helyszín: 5300  Karcag, Táncsics krt. 19. 

Id pont: 2018. 04.19. 9:00-11:30 

El adók/foglalkozást tartók: Gyulainé Nagy Zsuzsanna, Kovácsné Vadai 
Viktória 

További információk:  

Tartásjavító foglalkozás keretén belül a gyermekek gerincizomzatának er sítése, 
helyes testtartás kialakítását  célzó játékos feladatokon keresztül különböz  
méret  labdák segítségével. 

 

Kapcsolattartó neve: Kunné Nánási Mónika 

Telefon: 59/300045 

Jelentkezés a programra: t.19@karcagiovodak.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.13. 

A résztvev k maximális száma: 15 f  

 

 

  

A kora gyermekkorban szervezett játékos idegen nyelvvel 
való ismerkedés kérdései. „ Ich bin Hans Hase!” -  Deutsch 

mit Hans Hasedegen nyelvvel való játékos ismerkedés az 
óvodában 

Munkaforma: szakmai el adás 
A programot szervez  intézmény:  

Szolnok Városi Óvodák 

Helyszín: 5000 Szolnok, Baross u. 1.  2.em. tárgyaló terem 

Id pont: 2018.04.20. 9:00-11:00 

El adók: Ferenczné Teleky Éva, Kovácsné Bagó Erzsébet 

További információk:  

Pozitív érzelmi viszony kialakítása az idegen nyelv befogadása iránt. Fontosnak 
tartjuk, hogy az angol és német nyelv természetes módon épüljön be a 
gyermekek mindennapi életébe. A megértést, a passzív-aktív szókincsbe épülést 
nagymértékben segíti, ha az óvodapedagógus a nyelvvel való ismerkedést 
összekapcsolja az óvodai élet aktuális eseményeivel.A játékos helyzetekhez, 
mozgáshoz, tevékenységekhez kötött énekeken, verseken, dalokon, 
mondókákon keresztül szavakat, kifejezéseket ismernek meg a gyermekek. 
Hangsúlyos szerepet kapnak az élményt adó, utánzáson alapuló, játékos, 
kommunikatív jelleg  „foglalkozások”, amelyek építenek a gyermeki 
érdekl désre, kíváncsiságra, figyelembe véve a gyermek egyéni fejl dési ütemét, 
ezáltal támogatva a hátránykompenzációt és a mindennapos tehetséggondozást. 

Kapcsolattartó neve: Dósa Orsolya, Telefon: 20/3193068 

Jelentkezés a programra: szakmai@szolnokiovodak.t-online.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.18. 

A résztvev k maximális száma: 35 f  

 



 

Intézményi jó gyakorlatok bemutatása 

Munkaforma: szakmai el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Madarász Imre Egyesített Óvoda 

Helyszín: 5300  Karcag, Kuthen u. 16. 

Id pont: 2018.04.20. 9:00-12:00 

El adók: Gulyás Ferencné, Andrási Tiborné, Gyulainé Nagy Zsuzsanna, 
Nagy Tiborné, Harsányiné Szabó Ilona 

 

További információk:  

Intézményi jógyakorlataink bemutatása:"Ügyeskedj a kerékpároddal!" "Játszd 
újra!" kiállítás, "Kelj fel Jancsi!" játékos spotvetélked , "Barangoló!" 
múzeumpedagógiai játékok 

 

Kapcsolattartó neve: Kunné Nánási Mónika 

Telefon: 59/503323 

Jelentkezés a programra: madaraszimreovi@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.16. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

  

 

"Ébred  természet! - Süss fel nap Szent György nap!" 
környez  világ tevékeny megismerése 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Madarász Imre Egyesített Óvoda 

Helyszín: 5300  Karcag, Táncsics krt. 19. 

Id pont: 2018.04.23. 9:00-11:30 

El adók/foglalkozást tartók: Jámbrik Vivien,  Rauschenberger Gáborné  
Kunné Nánási Mónika 

További információk:  

Tevékenységeink során megismertetjük gyermekeinknek a Szent György 
napjához kapcsolódó néphagyományokat, hiedelmeket. Megelevenítjük a 
népszokásokat. 

 

Kapcsolattartó neve: Kunné Nánási Mónika 

Telefon: 59/300045 

Jelentkezés a programra: t.19@karcagiovodak.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.18. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

  



 

Környezet fenntarthatóságára nevelés  a Föld Napja 
keretében 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Jászberény Város Óvodai Intézménye 

Helyszín: 5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. u. 10. 

Id pont: 2018.04.23. 8:00-12:00 

El adó/foglalkozást tartó: Tarjániné Sárközi Valéria 

További információk:  

A tevékenység  a Föld megóvása érdekében szerzett tapasztalatok 
rendszerezését mutatja be játékba integrálva, komplex módon, a differenciált 
fejlesztés és egyéni bánásmód hangsúlyozásával. 

 

Kapcsolattartó neve: Papp Mária 

Telefon: 57/504261 

Jelentkezés a programra: ovintjb@pr.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.09. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

  

 

" Mesés mozgás" 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti 

Helyszín: 5130 Jászapáti József Attila utca 7 

Id pont: 2018.04.24. 8:30-11:30 

El adó/foglalkozást tartó: Biró Marianna 

További információk:  

A „mesés mozgás” játékos formában komplex módon fejleszti a gyermekek 
mozgásképességeit, motiválja ket az aktív mozgásra, javítja a mozgáshoz való 
viszonyukat. Jó lehet ség a HH gyermekek képességfejlesztésére, a szerepek 
során a szociális viselkedésformák alakítására. 

 

Kapcsolattartó neve: Kalmárné Hajdu Anita 

Telefon: 57/441044 

Jelentkezés a programra: onaloovoda@invitel.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.20. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

 

  



 

Föld napja 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Lövész Utcai Óvoda 

Helyszín: 2700 Cegléd, Lövész utca 2. 

Id pont: 2018.04.24. 8:00-11:00 

El adó/foglalkozást tartó: Reznákné Hamar Margit 

 

További információk:  

Mivel "Zöld óvoda" vagyunk, a délel tt folyamán a nagycsoportosok 
környezettudatos magatartását el segít  tevékenységeket tervez az 
óvodapedagógus. A 1,5 órás bemutató tevékenység után lehet séget bitzosítunk 
a konzultációra a témával, a zöld óvoda címmel kapcsolatban 

 

Kapcsolattartó neve: Tóth Péterné 

Telefon: 70/4254150, 53/311128 

Jelentkezés a programra: loveszovoda@t-online.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.23. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

  

 

"Tavaszi zsongás!" zenei tehetséggondozó m hely 
foglalkozás 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Madarász Imre Egyesített Óvoda 

Helyszín: 5300  Karcag, Jókai u.13. 

Id pont: 2018.04.25. 9:00-11:30 

El adó/foglalkozást tartó: Molnárné Gy ri Erika 

 

További információk:  

Óvodánkba járó ének- zenei tehetségígéretes,  nagycsoportos gyermekek 
tevékenykedtetése, fejlesztése  játékos feladatokon keresztül mikrocsoportos 
formában. 

 

Kapcsolattartó neve: Romhányi Sándorné 

Telefon: 59/300255 

Jelentkezés a programra: jokai@karcagiovodak.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.19. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

 

  



 

Mentálhigiénés játékok az óvodában 

Munkaforma: m helymunka 

A programot szervez  intézmény:  

Lövész Utcai Óvoda 

Helyszín: 2700 Cegléd, Lövész utca 2. 

Id pont: 2018.04.25. 14:00-16:00 

El adó: Mészárosné Kleineisel Éva 

 

További információk:  

A kollégan  prezentáció keretében bemutatja az általa használt, jól m köd  
mentálhigiéniés játékokat, azok eredményeit, várható hatását. Majd a 
gyakorlatban történ  bemutatást tervezzük a résztvev  kollégák 
együttm ködésével. Közben konzultációra is biztosítunk lehet séget. 

 

Kapcsolattartó neve: Tóth Péterné 

Telefon: 70/4254150, 53/311128 

Jelentkezés a programra: loveszovoda@t-online.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.24. 

A résztvev k maximális száma: 16 f  

 

 

 

  

 

Nevelési eredményvizsgálat 

Munkaforma: m helymunka 

A programot szervez  intézmény:  

Jászberény Város Óvodai Intézménye 

Helyszín: 5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. u. 10. 

Id pont: 2018.04.25. 9:00-12:00 

El adó: Beszteri Éva 

 

További információk:  

Az intézmény pedagógiai tervezési-, elemzési-, mérési- értékelési gyakorlatának 
bemutatása. A gyermekek egyéni megfigyeléseinek-, az egyénre szabott nevelési 
– fejlesztési eljárások dokumentumainak megismertetése, elemzése. 

 

Kapcsolattartó neve: Papp Mária 

Telefon: 57/504261 

Jelentkezés a programra: ovintjb@pr.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.09. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

 

 

  



 

Az egyéni bánásmód elvének érvényesítése a magatartási 
problémákkal küzd  gyermekek körében, er sségeikre 

építve 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnok Városi Óvodák Pitypang Tagintézmény 

Helyszín: 5000 Szolnok, Jósika út 2. 

Id pont: 2018.04.26. 9:00-9:45 

El adók/foglalkozást tartók: Oláh Péterné, Erdei Hajnalka Tünde 

 

További információk:  

Óvodánk Szivárvány csoportja 9 f vel alakult, ahol fokozottan érvényesül az 
egyéni bánásmód elvének alkalmazása a magatartás problémával küzd  
gyermekek körében. A gyakorlati bemutatón a gyermekek egyéni élményeire, 
ötleteire építetünk a közlekedés téma komplex feldolgozásakor.  A játékos 
cselekedtetéssel, tapasztalataik, ismereteik gazdagodnak, szociális készségeik 
fejl dnek. 

Kapcsolattartó neve: Ragó Csabáné 

Telefon: 20/3245370 20/290-0911 

Jelentkezés a programra: pitypang@szolnokiovodak.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.23. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

  

 

"A Föld ahol élünk!" környez  világ tevékeny megismerése 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Madarász Imre Egyesített Óvoda 

Helyszín: 5300  Karcag, Jókai u. 13. 

Id pont: 2018.04.26. 9:00-10:30 

El adók/foglalkozást tartók: Romhányi Sándorné, Szalókiné Kovács 
Erzsébet 

 

További információk:  

Tevékenységeink során megmutatjuk gyermekeinknek a földtipusokat, a vízzel 
való találkozásuk során kialakult változásaikat, a velük való játékok lehet ségeit. 
Bemutatjuk  környezetvédelmi lehet ségeinket az óvodában. 

 

Kapcsolattartó neve: Romhányi Sándorné 

Telefon: 59/300255 

Jelentkezés a programra: jokai@karcagiovodak.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.20. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

  



 

Az egyéni bánásmód szerepe a hátránycsökkentésben 

Munkaforma: szakmai el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnok Városi Óvodák Pitypang Tagintézmény 

Helyszín: 5000 Szolnok, Jósika út 2. 

Id pont: 2018.04.26. 10:00-11:30 

El adó: Szigetiné Földi Mária 

 

További információk:  

Óvodánk jó gyakorlatának bemutatása kiemelten az egyéni bánásmód, 
differenciálás, hátránycsökkentés terén. 

 

Kapcsolattartó neve: Ragó Csabáné 

Telefon: 20/3245370 20/2900911 

Jelentkezés a programra: pitypang@szolnokiovodak.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.23. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

 

  

 

Szül k bevonásának újszer  módszerei óvodánkban 

Munkaforma: szakmai el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Madarász Imre Egyesített Óvoda 

Helyszín: 5300 Karcag, Jókai u. 13. 

Id pont: 2018.04.26. 10:45-11:30 

El adó: Romhányi Sándorné 

 

További információk:  

Jógyakorlatunk bemutatja, hogyan  tudjuk bevonni az óvodai életünkbe a 
szül ket. Segítséget nyújt az újszer  módszerek alkalmazása a közös 
értékteremtés, ismeretátadás lehet ségeinek megismerésére. 

 

Kapcsolattartó neve: Romhányi Sándorné 

Telefon: 59/300255 

Jelentkezés a programra: jokai@karcagiovodak.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.20. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

3.Általános iskolák által szervezett 
programok 

 

  

 

Lego robot építés és programozás 

Munkaforma: szakmai el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Tápiósz l s-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 
Tápiósz l si Általános Iskolája 

Helyszín: 2769 Tápiósz l s, Kossuth Lajos út 3. 

Id pont: 2018.04.16. 9:00-10:30 

El adó: Magyari Zoltán 

 

További információk:  

A bemutató alatt a résztvev k betekintést nyerhetnek egy LEGO robot építéssel 
és programozással kapcsolatos foglalkozás rejtelmeibe. Megismerhetik az EV3 
LegoMindsorms robot felépítését, m ködését és egy feltételezett programozó 
szakkör tematikáját. 

 

Kapcsolattartó neve: Tanács Edit 

Telefon: 53/385538 

Jelentkezés a programra: tapiorefisk@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.12. 

A résztvev k maximális száma: 25 f  

 

 

 

  



 

Boldogságóra az 2. osztályban: "Megbocsájtás" 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Várkonyi István Általános Iskola, Cegléd 

Helyszín: 2700 Cegléd, Széchenyi u. 14/D. 

Id pont: 2018.04.16. 13:00-13:45 

El adó/foglalkozást tartó: Harsányi Beáta 

 

További információk:  

A bemutatóóra keretében tantermi körülmények között tekinthetik meg az 
érdekl d  tanítók az aktuális hónap témájának (Megbocsátás) 2. évfolyamon 
történ  feldolgozását. 

 

Kapcsolattartó neve: Harsányi Beáta 

Telefon: 53/311191  

30/5005920 

Jelentkezés a programra: harsanyi.beata@varkonyisuli.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.13. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

 

  

 

Pénz, pénz, pénz,  
avagy hogyan kapcsolódik a Fizika kör a Pénz7 témahéthez 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: 5300 Karcag, Szabó József utca 1. 

Id pont: 2018.04.17. 15:00-16:00 

El adó/foglalkozást tartó: Lévainé Kovács Róza 

 

További információk:  

A Kováts-Tehetségpont Fizika körös diákjaival olyan kísérleteket mutatunk be, 
amelyekben szerepe van a pénznek. A közönség vállalkozó tagjai is 
kipróbálhatják ezek egy részét. 

 

Kapcsolattartó neve: Lévainé Kovács Róza 

Telefon: 20/9621397 

Jelentkezés a programra: levaine.kovacs.roza@altisk-karcag.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.12. 

A résztvev k maximális száma: 35 f  

 

  



 

Komplex m vészeti óra angol nyelven a 1. osztályban 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Kassai Úti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelv  Általános Iskola 

Helyszín: Szolnok, Kassai út 17. 

Id pont: 2018.04.18. 9:00-11:00 

El adó/foglalkozást tartó: Perge Szandra 

 

További információk:  

Magyar nyelven kidolgozott komplex m vészeti programunkat átdolgoztuk és 
beépítettük kéttannyelv  képzési rendszerünkbe. Ebb l láthatnak az 
érdekl d k egy kis ízelít t az 1. osztályban. 

 

Kapcsolattartó neve: Váradi Éva 

Telefon: 20/5778090 

Jelentkezés a programra: varadieva16@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.17. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

  

 

Alkoss 3D-ben 

Munkaforma: szakmai el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Gyömr i Weöres Sándor Általános Iskola és AMI 

Helyszín: Gyömr , F  tér 2/b 

Id pont: 2018.04.18. 17:00-18:00 

El adó: Tusorné Fekete Éva 

 

További információk:  

Iskolánkban az el z  tanévben lezajlott Mars projekthez kapcsolódóan, annak 
folytatásaként indult szeptemberben a 3D projekt/szakkör, melyben a fels  
tagozat diákjai vesznek részt. A projektben a tanórákhoz kapcsolódó anyagokat 
dolgoznak fel. 

 

Kapcsolattartó neve: Kajli Edit 

Telefon: 20/9470772 

Jelentkezés a programra: kajli.edit@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.13. 

A résztvev k maximális száma: 25 f  

 

 

 

  



 

Tantermen kívüli oktatás megvalósulása angol nyelvi órán 6. 
évfolyamon 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Szandasz l si Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: Szolnok, Simon Ferenc út 47. 

Id pont: 2018.04.18. 10:00-11:45 

El adó/foglalkozást tartó: Széles Imréné 

 

További információk:  

„Szabadtéri iskola” alatt a mindennapi gyakorlat kiegészítését értjük, mely során 
a tantermen kívüli tanítási egységek szorosan összekapcsolódnak a tantermi 
tananyagtartalommal. A "Szabadtéri iskola - tantermen kívüli oktatás" cím  
Erasmus+ nemzetközi pályázatunk gyakorlati megvalósulására mutatunk példát 
az élménypedagógia módszereit felhasználva. 

 

Kapcsolattartó neve: Szántó Piroska bázisintézményi koordinátor 

Telefon: 56/420524 

Jelentkezés a programra: szandaiskola@szandaiskola.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.16. 

A résztvev k maximális száma: 15 f  

 

 

 

 

Tantermen kívüli oktatás megvalósulása német nyelvi órán 
6. évfolyamon 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Szandasz l si Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: Szolnok, Simon Ferenc út 47. 

Id pont: 2018.04.18. 10:00-11.45 

El adó/foglalkozást tartó: Ladoniczki-Péringer Adrienn 

 

További információk:  

„Szabadtéri iskola” alatt a mindennapi gyakorlat kiegészítését értjük, mely során 
a tantermen kívüli tanítási egységek szorosan összekapcsolódnak a tantermi 
tananyagtartalommal. A "Szabadtéri iskola - tantermen kívüli oktatás" cím  
Erasmus+ nemzetközi pályázatunk gyakorlati megvalósulására mutatunk példát 
az élménypedagógia módszereit felhasználva. 

 

Kapcsolattartó neve: Szántó Piroska bázisintézményi koordinátor 

Telefon: 56/420524 

Jelentkezés a programra: szandaiskola@szandaiskola.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.16. 

A résztvev k maximális száma: 15 f   



 

Tantermen kívüli oktatás megvalósulása osztályf nöki órán 
7. évfolyamon 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Szandasz l si Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: Szolnok, Simon Ferenc út 47. 

Id pont: 2018.04.18. 10.00-11.45 

El adó/foglalkozást tartó: Bori Ildikó 

 

További információk:  

„Szabadtéri iskola” alatt a mindennapi gyakorlat kiegészítését értjük, mely során 
a tantermen kívüli tanítási egységek szorosan összekapcsolódnak a tantermi 
tananyagtartalommal. A "Szabadtéri iskola - tantermen kívüli oktatás" cím  
Erasmus+ nemzetközi pályázatunk gyakorlati megvalósulására mutatunk 
példát, milyen lehet ségek vannak osztályf nöki órán a környezettudatos 
szemléletmód kialakítására az élménypedagógia módszereivel. 

 

Kapcsolattartó neve: Szántó Piroska bázisintézményi koordinátor 

Telefon: 56/420524 

Jelentkezés a programra: szandaiskola@szandaiskola.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.16. 

A résztvev k maximális száma: 15 f  

  

 

Boldog Iskola Program megvalósulása 1. osztályban 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Szandasz l si Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: Szolnok, Simon Ferenc út 47. 

Id pont: 2018.04.18. 10:00-10:45 

El adó/foglalkozást tartó: Nagy Balázsné 

 

További információk:  

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által kidolgozott program alapján 2016/2017-
es tanévt l tartjuk intézményünkben a boldogságórákat. A Boldogságóra 
program célja a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség 
tanítása, valamint olyan boldogságfokozó technikák megismertetése, melyekkel 
a gyerekek kiegyensúlyozottabbá válnak, ezáltal jobban teljesítenek, és 
boldogságszintjük növekszik. Az érdekl d ket egy els  és egy negyedik osztály 
boldogságórájára várjuk szeretettel, amelyeken „ A megbocsátás gyakorlása” 
téma feldolgozására kerül sor az életkorokhoz igazodva.  A foglalkozások után 
lehet séget kínálunk konzultációra. 

Kapcsolattartó neve: Szántó Piroska bázisintézményi koordinátor 

Telefon: 56/420524 

Jelentkezés a programra: szandaiskola@szandaiskola.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.16.  

A résztvev k maximális száma: 15 f  

  



Boldog Iskola Program megvalósulása 4. osztályban 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Szandasz l si Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: Szolnok, Simon Ferenc út 47. 

Id pont: 2018.04.18. 11:00-12:45 

El adók/foglalkozást tartók: Rékási-Szanyi Bernadett, Rátkainé Hegedüs 
Ilona 

További információk:  

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által kidolgozott program alapján 2016/2017-
es tanévt l tartjuk intézményünkben a boldogságórákat. A Boldogságóra 
program célja a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség 
tanítása, valamint olyan boldogságfokozó technikák megismertetése, melyekkel 
a gyerekek kiegyensúlyozottabbá válnak, ezáltal jobban teljesítenek, és 
boldogságszintjük növekszik. Az érdekl d ket egy els  és egy negyedik osztály 
boldogságórájára várjuk szeretettel, amelyeken „ A megbocsátás gyakorlása” 
téma feldolgozására kerül sor az életkorokhoz igazodva.  A foglalkozások után 
lehet séget kínálunk konzultációra. 

Kapcsolattartó neve: Szántó Piroska bázisintézményi koordinátor 

Telefon: 56/420524 

Jelentkezés a programra: szandaiskola@szandaiskola.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.16. 

A résztvev k maximális száma: 15 f  

  

Kommunikáljunk! De hogyan? 

Munkaforma: el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Hernád-Pusztavacs Általános Iskola Pusztavacsi Tagintézménye 

Helyszín: 2379 Pusztavacs Béke tér 18. 

Id pont: 2018.04.18. 10:00-11:00 

El adó: Fodor Istvánné 

 

További információk:  

Egyéni fejlesztés  kommunikációs gyakorlatok pedagógusoknak, amely 
élményszer . tapasztalatra  épül .  Célja az, hogy a kommunikációs  
problémákat gyakorlati úton, átélés alapján ismerjék fel, éljék meg, vegyék észre. 
Kidolgozott jó gyakorlat  segítheti  a hiteles kommunikációt. 

 

Kapcsolattartó neve: Fodor Istvánné 

Telefon: 30/6835621 

Jelentkezés a programra: fodorne1957@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.16. 

A résztvev k maximális száma: 16 f  

 

 

 

  



Hogy jobb legyen... 
Matematikai eszközök és kompetenciafejlesztés az  

1. osztályban 

Munkaforma: el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Hernád-Pusztavacs Általános Iskola Pusztavacsi Tagintézménye 

Helyszín: 2380 Pusztavacs Béke tér 18. 

Id pont: 2018.04.18. 11:00-12:00 

El adó: Fodor Istvánné 

 

További információk:  

A tanulócsoportra építve, saját készítés  és fejlesztés , kis költséggel el állítható 
eszközök bemutatása, feladatlapok  a matematikai kompetencia fejlesztésére, 1. 
osztályosok részére. Könnyen adaptálható, Alkalmas  fejlesztésre, 
differenciálásra, támogatja az integrációt. 

 

Kapcsolattartó neve: Fodor Istvánné 

Telefon: 30/6835621 

Jelentkezés a programra: fodorne1957@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.16. 

A résztvev k maximális száma: 16 f  

 

 

  

Élmény a tanulás, avagy az angol nyelvi oktatás támogatása 
táblagépekkel okostanteremben 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Gyáli Ady Endre Általános Iskola 

Helyszín: 2360 Gyál, Ady Endre u. 20. 

Id pont: 2018.04.18. 11:00-13:00 

El adó/foglalkozást tartó: Rózsa Aliz 

 

További információk:  

8.-os angol nyelvi csoport órája látható Samsung Smart School 
okostanteremben, a diákok táblagépekkel dolgoznak. A bemutató órára 
nemcsak nyelvtanárokat várunk, hanem minden pedagógust, aki érdekl dik a 
táblagépek oktatásban való hasznosítása iránt. Hasznos és népszer  applikációk 
tanórába való beemelésére is mutatunk módszert. 

 

Kapcsolattartó neve: Gazdikné Kasa Csilla 

Telefon: 29/340140 

Jelentkezés a programra: iskola@ady-gyal.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.16. 

A résztvev k maximális száma: 30 f  

 

 

  



 

Anya gyere segíts tanulni! 

Munkaforma: szakmai el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Hernád-Pusztavacs Általános Iskola Pusztavacsi Tagintézménye 

Helyszín: 2378 Pusztavacs Béke tér 18. 

Id pont: 2018.04.18. 9:00-10:00 

El adó: Fodor Istvánné 

 

További információk:  

Új tipusú szül i kapcsolattartási forma bemutatása. A program segítségével a 
szül  nem küls  szemlél  a tanórán, hanem annak aktív részesévé válik. Egy 
napra beültetjük az iskolába, gyermekével együtt tanul néhány tanórán, így  is 
valódi segítséget kap a tanulás segítéséhez. 

 

Kapcsolattartó neve: Fodor Istvánné 

Telefon: 30/6835621 

Jelentkezés a programra: fodorne1957@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.16. 

A résztvev k maximális száma: 16 f  

 

 

  

 

Labdarúgás: készség és képességfejlesztés,  
valamint képzési módszer 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú M vészeti 
Iskola  

Helyszín: Szolnok, Széchenyi I. krt. 10. 

Id pont: 2018.04.19. 12:00-13:30 

El adó/foglalkozást tartó: Rehó János 

 

További információk:  

A bemutatni kívánt gyakorlatok egy olyan labdarúgó készségfejleszt  és képzési 
módszer részét képezik, amely az összes korosztálynál alkalmazható. 
Különösen az 5-16 év közötti játékosok képzésénél javasolt dinamikusan 
fejl d , átfogó és játékorientált képzési program, amely az egyéni készségek és 
képességek fejlesztésére, valamint a kiscsoportos játékokra fókuszál. 

Kapcsolattartó neve: Toldiné Katona Mónika 

Telefon: 20/4345559 

Jelentkezés a programra: monikukac@freemail.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.16. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

  



 

Kosárlabda: kezdetekt l a versenyzésig 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és AMI 

Helyszín: Szolnok, Széchenyi I. krt. 10. 

Id pont: 2018.04.19. 13:30-15:00 

El adó/foglalkozást tartó: Tóth János 

 

További információk:  

A program célja, hogy a saját, majd két évtizedes, eredményes sportági edz i 
tapasztalatra építve bemutassuk azt a rendszert, mellyel a kolléga dolgozik. 
Olyan tartalmakat érint, mint: a kiválasztás, mikor, hogyan kezdjük a munkát, 
mit tanítsunk, sajátíttassunk el el ször, hogyan készítsük fel tanulóinkat a 
versenyzésre edzésen és azon kívül, valamint magát a versenyzést. 

 

Kapcsolattartó neve: Toldiné Katona Mónika 

Telefon: 20/4345559 

Jelentkezés a programra: monikukac@freemail.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.16. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

  

 

Egy új taneszköz: A "Radosza" gy r  

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: Maglód, József Attila krt. 33-35. 

Id pont: 2018.04.21. 8:30-10:00 

El adó/foglalkozást tartó: Margruberné Barna Ildikó 

 

További információk:  

A tanulói képességeket játékosan fejleszt  kreatív taneszköz iskolai 
alkalmazásának bemutatása. Módszertani bemutatót követ en konzultáció. Az 
eszköz használatának kipróbálása, tapasztalatok gy jtése. 

 

Kapcsolattartó neve: Tomcsányiné Kovács Katalin 

Telefon: 29/325102 

Jelentkezés a programra: maglodis@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.19. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

  



 

Játékos matematika 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: Maglód, József Attila krt. 33-35. 

Id pont: 2018.04.21. 8:30-10:00 

El adó/foglalkozást tartó: Tóth Csilla 

 

További információk:  

A számolási készségek, matematikai képességek játékos fejlesztése az alsó 
tagozaton. Metematika bemutató fogllakozás a 2. évfolyamon. A kapcsolódó 
módszerek, eszközök alkalmazása a tanórán. Konzultáció. 

 

Kapcsolattartó neve: Tomcsányiné Kovács Katalin 

Telefon: 29/325102 

Jelentkezés a programra: maglodis@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.19. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

 

  

 

Matematikai kompetenciák fejlesztése 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: Maglód, F  utca 1. 

Id pont: 2018.04.21. 8:30-10:00 

El adó/foglalkozást tartó: Csaba Károlyné 

 

További információk:  

Matematika bemutató óra a fels  tagozaton. Kooperatív módszerek az új anyag 
feldolgozására, gyakorlásra, ellen rzésre, értékelésre. A matematikai 
kompetenciák fejlesztésének eszközei. Konzultáció. 

 

Kapcsolattartó neve: Kerész Judit 

Telefon: 29/325102 

Jelentkezés a programra: maglodis@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.19. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

  



 

Családi életre felkészít  szakkör 

Munkaforma: szakmai el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Jászkarajen i Széchenyi István Általános Iskola 

Helyszín: 2746 Jászkarajen , F  út 46. 

Id pont: 2018.04.21. 9:00-11:00 

El adó: Antalné Petrovics Erika 

 

További információk:  

A programmal els sorban  a  szociálisan hátrányos helyzet , roma lányoknak  
szeretnénk segíteni, akik nehezen tudják elsajátítani az életvezetéshez szükséges 
ismereteket. A szakköri foglalkozásokat havi egy alkalommal, 2x45 perces 
id keretben szervezzük, 7 téma köré csoportosítva. 

 

Kapcsolattartó neve: Antalné Petrovics Erika 

Telefon: 53/366002 

Jelentkezés a programra: ig@altisk-jkjeno.sulinet.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.10. 

A résztvev k maximális száma: 15 f  

 

  

 

"A gyermeki személyiség kibontakoztatása ének-zene 
órákon zeneterápiás módszerekkel" 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Tápiósz l s-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 
Tápiósz l si Általános Iskolája 

Helyszín: 2769 Tápiósz l s, Kossuth Lajos út 3. 

Id pont: 2018.04.23. 9:00-11:00 

El adó/foglalkozást tartó: Ábrahám Tünde 

 

További információk:  

A program célja, a harmonikus személyiség kialakítása, élmény átadása, öröm 
szerzése, miközben a gyermek számára szinte észrevétlenül fejlesztünk 
különböz  területeket. 

 

Kapcsolattartó neve: Tanács Edit 

Telefon: 53/385538 

Jelentkezés a programra: tapiorefisk@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.21. 

A résztvev k maximális száma: 15 f  

 

  



 

Néptánc tanítása fels  tagozaton 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Mátray Gábor Általános Iskola 

Helyszín: Nagykáta, Jászberényi út 76. 

Id pont: 2018.04.24. 14:00-15:00 

El adó/foglalkozást tartó: Szokolics Zsoltné 

 

További információk:  

Az iskola tanulói a mindennapos testnevelés keretében heti egy óra 
néptáncoktatáson vesznek részt. A néptánc tanítása hozzájárul tanulóink testi-
lelki egészségének meg rzéséhez. Közösséget formál, fejleszti ritmikai és zenei 
képességeiket, térérzékelésüket, testtartásukat. Fejl dik állóképességük és a 
mozgáskoordinációjuk egyaránt. 

 

Kapcsolattartó neve: Czira Gábor 

Telefon: 20/4966126 

Jelentkezés a programra: cgabo@citromail.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.20. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

  

 

Leány torna sportág: alapoktól a versenyeztetésig 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú M vészeti 
Iskola 

Helyszín: Szolnok, Széchenyi I. krt. 10. 

Id pont: 2018.04.24. 13:00-14:30 

El adó/foglalkozást tartó: Mondiné Bódi Melinda 

 

További információk:  

A bemutató foglalkozáson olyan rávezet  feladatokat ismertetünk meg, 
melyeket sikeresen lehet alkalmazni a testnevelés órákon. Praktikus eljárásokat 
kívánunk bemutatni, melyekkel kiküszöbölhet k azok a különféle gátló 
tényez k, melyek akadályozhatják a munka hatékonyságát. A lány torna három 
szerén - szekrényugrás, gerenda, talaj-  az alap szintr l az alap torna elemek 
elsajátításán át a versenyzésig történ  folyamatot mutatjuk be. 

 

Kapcsolattartó neve: Toldiné Katona Mónika 

Telefon: 20/4345559 

Jelentkezés a programra: monikukac@freemail.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.19. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

 

  



 

A játék szerepe a matematikai kompetenciák fejlesztésében  
3. osztályban 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 

Helyszín: Jászberény, Rákóczi út 53. 

Id pont: 2018.04.24. 8:55-10:45 

El adó/foglalkozást tartó: Pomázi Imréné 

 

További információk:  

Játékos, tevékenykedtet  módszerek segítségével a logikus, problémamegoldó 
gondolkodás fejlesztése matematikaórán. 

 

Kapcsolattartó neve: Stelkovicsné Kreuter Anikó 

Telefon: 57/404200 

Jelentkezés a programra: http://gyakorlo-jaszbereny.sulinet.hu/ 

Jelentkezési határid : 2018.04.20. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

 

  

 

Nyitottság – elfogadás – befogadás a köznevelésben 

Munkaforma: szakmai nap 

A programot szervez  intézmény:  

Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola, Kollégium és 
EGYMI 

Helyszín: 2230 Gyömr , Üll i út 26. - Teleki kastély 

Id pont: 2018.04.25. 10:00-12:30 

El adók: Tomatás Tímea, Radosiczky-Kinczel Anna, Szabó Ágnes 

 

További információk:  

A gyógypedagógus hiány okozta nehézségek enyhítése érdekében szakmai 
segítségnyújtás tudásátadással, illetve a kommunikáció el segítése a 
gyógypedagógus szakma és az integráló intézmények pedagógusai, szül i 
közösségei között, ezzel is el segítve a gyermekek hatékonyabb társadalmi 
integrációját. 

 

Kapcsolattartó neve: Tomatás Tímea 

Telefon: 29/332983, 30/7929973 

Jelentkezés a programra: egymi.gyomro@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.20. 

A résztvev k maximális száma: 50 f  

 

  



 

Robotfesztivál 

Munkaforma: bemutató foglalkozás – interaktív játszóház 

A programot szervez  intézmény:  

Nemzet r Általános Iskola 

Helyszín: 2200. Monor, Nemzet r utca 22-26. 

Id pont: 2018.04.25. 14:00-15:30 

El adók/foglalkozást tartók: Bekker Ágnes, Tóth Ildikó, Györfiné Csoh 
Anikó 

További információk:  

Interaktív játszóház - hagyományosan megrendezett vidám projektzáró 
esemény. Célja: a m szaki- és programozási ismeretek iránti érdekl dés 
felkeltése, azon diákok bemutatkozása, akik egész évben ebben a projektben 
dolgoztak, tanultak. 

A program részei:  Érzékelés – a robot és az ember 
     Robotok versengése. 
 

Kapcsolattartó neve: Vargáné Dávid Mária 

Telefon: 30/7928477 

Jelentkezés a programra: nemzetor@monornet.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.18. 

A résztvev k maximális száma: 30 f  

 

  

 

"Figyelsz rám? Elfogadsz? Én ÉN vagyok!" Betekintés a 
látássérültek életébe 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Csem i Ladányi Mihály Általános Iskola 

Helyszín: 2713 Csem ,  Szent István út 32-34. 

Id pont: 2018.04.25. 14:00-16:00 

El adók/foglalkozást tartók: Kalmár Tiborné, Kovács Krisztina, Monori 
Adrienn,Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete képvisel i 

 

További információk:  

Látássérült vendégeinkkel együtt a gyerekeknek el adást és gyakorlati 
foglakozást tartunk. A program elméleti és játékos feladatokból áll: filmvetítés, 
alapfogalmak tisztázása, sötét szoba, képességfejleszt  játékok, eszközök 
bemutatása. Zárásként kerekasztal beszélgetés. 

 

Kapcsolattartó neve: Kalmár Tiborné, Telefon: 30/3207753 

Jelentkezés a programra: 
ladanyimihaly.csemo@cegleditk.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.20. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

 

  



 

Rajztanítás a "Vizuál-pedagógiai kapcsoskönyv" alapján -  
Hulladékszobrászat 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és és Alapfokú 
M vészeti Iskola 

Helyszín: Szolnok, Széchenyi I. krt. 10. 

Id pont: 2018.04.26. 12:45-14:15 

El adók/foglalkozást tartók: Kádár Csomor Gábor 

További információk:  

A program óravázlatként használható, szabadon átcsoportosítható 
feladatleírásokat, illetve általánosabb tantárgypedagógiai, didaktikai 
bevezetéseket tartalmaz. Újszer ségét a feladatleírások részletessége adja. 
Néhány elemében (a linómetszet, a hulladékm vészet, számítógépes 
feladatmegoldások) saját fejlesztés  feladatsorokat tartalmaz. Digitális 
segédanyagok is színesítik a Kapcsoskönyvet. A digitalizált segédanyagok a 
legf bb segítséget a látvány utáni rajzoláshoz, perspektivikus ábrázoló 
rendszerekhez nyújtanak. 

Kapcsolattartó neve: Toldiné Katona Mónika, Telefon: 20/4345559 

Jelentkezés a programra: monikukac@freemail.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.20.  

A résztvev k maximális száma: 8 f  

 

  

 

Differenciált tanulásszervezés matematikaórán a 2. 
osztályban 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 

Helyszín: Jászberény, Rákóczi út 53. 

Id pont: 2018.04.26. 8:55-10:45 

El adó/foglalkozást tartó: Novákné Berényi Katalin 

 

További információk:  

Eltér  képesség  tanulócsoportok hatékony tanulási folyamatának lehet ségei 
a matematika tanítása során. 

 

Kapcsolattartó neve: Stelkovicsné Kreuter Anikó 

Telefon: 57/404200 

Jelentkezés a programra: http://gyakorlo-jaszbereny.sulinet.hu/ 

Jelentkezési határid : 2018.04.24. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.Alapfokú m vészeti iskolák által 
szervezett programok 

 

 

  

 

Üt s növendékhangverseny 

Munkaforma: hangverseny 

A programot szervez  intézmény:  

Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: 2700 Cegléd Kút u.2. 

Id pont: 2018.04.16. 17:30-19:00 

El adó: Banai Szilárd 

 

További információk:  

Banai Szilárd tanárúr növendékeinek bemutató hangversenye, ahol 
megszólaltatják a különböz  üt s hangszereket. A tanulók a 
dallamhangszereken kívül dobokon is játszanak. 

 

Kapcsolattartó neve: Drávucz Renáta 

Telefon: 70/3870464 

Jelentkezés a programra: andrasi@erkel-cegled.sulinet.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.13. 

A résztvev k maximális száma: 15 f  

 

 

  



 

Mazsola muzsika foglalkozás 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: 2702 Cegléd Kút u.2. 

Id pont: 2018.04.17. 10:00-10:45 

El adó: Fazekas Zsuzsanna 

 

További információk:  

Bölcsödés korú gyermekek szül kkel való együtt muzsikálása, pici gyerekekkel 
foglalkozó pedagógusok számára. 

 

Kapcsolattartó neve: Drávucz Renáta 

Telefon: 70/3870464 

Jelentkezés a programra: andrasi@erkel-cegled.sulinet.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.16. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

 

  

 

Közös tanszaki hangverseny 

Munkaforma: hangverseny 

A programot szervez  intézmény:  

Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: 2700 Cegléd Kút u.2. 

Id pont: 2018.04.19. 17:30-19:00 

El adó: Ceglédi Erkel Ferenc AMI tanárai 

 

További információk:  

Különböz  szakos zeneiskolás növendékek el adása szül knek, tanároknak és 
érdekl d knek. Betekintést nyerhetnek a tanárok és a diákok más tanszakok 
munkájába. 

 

Kapcsolattartó neve: Drávucz Renáta 

Telefon: 70/3870464 

Jelentkezés a programra: andrasi@erkel-cegled.sulinet.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.17. 

A résztvev k maximális száma: 25 f  

 

 

  



 

Hangszeres óra a klasszikus kereteken túl - Zenei szoftver 
alkalmazásának jó gyakorlata 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Bartók Béla Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: Szolnok, Réz utca 1. 

Id pont: 2018.04.26. 9:00-10:00 

El adó/foglalkozást tartó: Fülöp Attila 

 

További információk:  

Hangszeres órákon jól alkalmazható zenei szoftver bemutatása, mellyel 
megkönnyíthet  az otthoni felkészülés a korrepetíciós órákra valamint a 
klasszikus m faji kereteken túl is támogathatjuk növendékeink zenei 
tanulmányait. 

 

Kapcsolattartó neve: Abonyi Katalin 

Telefon: 56/514628 

Jelentkezés a programra: bbzenesuli@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.24. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

 

  

 

Egyéni hangszeres óra SNI tanulóval 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Bartók Béla Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: Szolnok, Réz utca 1. 

Id pont: 2018.04.26. 9:00-10:00 

El adó/foglalkozást tartó: Abonyi Katalin 

 

További információk:  

Egyéni tanuló-oktatás-hangszer-út. SNI tanulóval a furulya órán. 

 

Kapcsolattartó neve: Abonyi Katalin 

Telefon: 56/514628 

Jelentkezés a programra: bbzenesuli@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.24. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

  



 

A tehetséggondozás egyéni útjai - fuvola 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Bartók Béla Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: Szolnok, Réz utca 1. 

Id pont: 2018.04.26. 10:00-11:00 

El adó/foglalkozást tartó: Bana Dóra 

 

További információk:  

Egyéni hangszeres órán megvalósuló tehetséggondozás, versenyfelkészítés 
feladatai kerülnek gyakorlati bemutatásra. 

 

Kapcsolattartó neve: Abonyi Katalin 

Telefon: 56/514628 

Jelentkezés a programra: bbzenesuli@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.24. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

  

 

A tehetséggondozás egyéni útjai - üt  

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Bartók Béla Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: Szolnok, Réz utca 1. 

Id pont: 2018.04.26. 10:00-11:00 

El adó/foglalkozást tartó: Ugró Béla 

 

További információk:  

A bemutató órán különböz  évfolyamú tanulók tanításaihoz használt kották 
bemutatására is sor kerül. Mit, mikor, hogyan, miért az alapfokú üt hangszeres 
oktatásban. 

 

Kapcsolattartó neve: Abonyi Katalin 

Telefon: 56/514628 

Jelentkezés a programra: bbzenesuli@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.24. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

 

  



 

Zenés mozgásfejlesztés 

Munkaforma: m helymunka 

A programot szervez  intézmény:  

Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú M vészeti Iskola 

Helyszín: Albertirsa, Luther utca 2/1 

Id pont: 2018.04.26. 15.00-16.30 

El adó: Szoboszlay Csilla tánctanár 

 

További információk:  

Kreatív gyerektánc Berzich-technika alkalmazásával  tánctanároknak, 
pedagógusoknak és szül knek 

 

Kapcsolattartó neve: Drávucz Renáta 

Telefon: 70/3870464 

Jelentkezés a programra: andrasi@erkel-cegled.sulinet.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.25. 

A résztvev k maximális száma: 30 f  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmények által 
szervezett programok 

 

  



 

Komplex fejlesztés az óvodában 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Dalmady Gy z  Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 

Helyszín: Nagyk rös, Kalocsa Balázs utca 3. 

Id pont: 2018.04.16. 9:00-10:00 

El adó/foglalkozást tartó: Mohácsi Mónika 

 

További információk:  

Komplex fejlesztés az óvodában. Sajátos nevelési igény  gyermekek támogatása 
kiscsoportos fejlesztés keretein belül. Szeretettel várjuk az érdekl d  pedagógus 
kollégákat! 

 

Kapcsolattartó neve: Mohácsi Mónika 

Telefon: 53/550290  

Jelentkezés a programra: dalmady2004@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.13. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

  

 

 „Rejtett kincseink: Társadalmi integráció és inklúzió a 
karácsony jegyében." 

Munkaforma: szakmai el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Dalmady Gy z  Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 

Helyszín: Nagyk rös, Kalocsa Balázs utca 3. 

Id pont: 2018.04.16. 15:00-16:00 

El adó: Muresanné Fekete Márta; Vizi Viktória 

 

További információk:  

11. éve m köd  karácsonyi ajándékm sorunkkal szeretnénk a szemléletet 
formálni, a társadalmi integrációt er síteni. Jó példával szeretnénk szolgálni az 
érdekl d  szakembereknek. 

 

Kapcsolattartó neve: Muresanné Fekete Márta 

Telefon: 53/550290  

Jelentkezés a programra: dalmady2004@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.13. 

A résztvev k maximális száma: 12 f  

 

 

  



 

Magyar nyelv és irodalom 1. o. 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 

Kollégium Karcagi Tagintézménye 

Helyszín: 5300 Karcag, Kisújszállási út 45. 

Id pont: 2018.04.17. 8:55-9:40 

El adó/foglalkozást tartó: Jánosi Edit 

 

További információk:  

Bet kb l és szótagokból szavak alkotása. Mondatalkotási gyakorlatok. Három 
bet s szavak olvasása. Radosza-gy r  és fejleszt  eszközök alkalmazása olvasás- 
és írás tanítása során. 

 

Kapcsolattartó neve: Sándorné Szakácsi Ildikó Zsuzsanna, tagintézmény-
vezet  

Telefon: 59/503144 

Jelentkezés a programra: tagintezmenyvez.karcag@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.10. 

A résztvev k maximális száma: 8 f  

 

 

  

 

Matematika 4. o. 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 

Kollégium Karcagi Tagintézménye 

Helyszín: 5300 Karcag, Kisújszállási út 45. 

Id pont: 2018.04.17. 10:00-10:45 

El adó/foglalkozást tartó: Ökrösné Sajtos Anett 

 

További információk:  

Szorzás gyakorlása, elmélyítése. Különböz , saját készítés  eszközök 
használata, tevékenykedtetés. Játékos feladatok, cselekvésbe ágyazott tanítás-
tanulás a matematika órán. 

 

Kapcsolattartó neve: Sándorné Szakácsi Ildikó Zsuzsanna, tagintézmény-
vezet  

Telefon: 59/503144 

Jelentkezés a programra: tagintezmenyvez.karcag@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.10. 

A résztvev k maximális száma: 8 f  

 

  



 

Magyaróra összevont 1 - 2. osztályban, tanulásban 
akadályozott gyermekek körében 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Dalmady Gy z  Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 

Helyszín: Nagyk rös, Kalocsa Balázs utca 3. 

Id pont: 2018.04.18. 8:00-8:45 

El adók/foglalkozást tartók: Kornyikné Illés Renáta gyógypedagógus, 
Márton Dénesné gyógypedagógiai asszisztens 

 

További információk:  

Magyar óra összevont 1 - 2. osztályban, tanulásban akadályozott gyermekek 
körében. Szeretettel várjuk az érdekl d  pedagógusokat, akik szeretnének 
betekintést nyerni mindennapi munkánkba. 

 

Kapcsolattartó neve: Kornyikné Illés Renáta 

Telefon: 53/550290  

Jelentkezés a programra: dalmady2004@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.13. 

A résztvev k maximális száma: 5 f  

 

  

 

Magyaróra tanulásban akadályozott gyermekek körében 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Dalmady Gy z  Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 

Helyszín: Nagyk rös, Kalocsa Balázs utca 3. 

Id pont: 2018.04.18. 8:55-9:40 

El adók/foglalkozást tartók: Ady Irén, Rozsos Atiila 

 

További információk:  

Magyaróra 3. osztályban, tanulásban akadályozott gyermekek körében. 
Szeretettel várjuk az érdekl d  pedagógusokat, akik szeretnének betekintést 
nyerni mindennapi munkánkba. 

 

Kapcsolattartó neve: Ady Irén 

Telefon: 53/550290  

Jelentkezés a programra: dalmady2004@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.13. 

A résztvev k maximális száma: 3 f  

 

  



 

Etika 8. o. 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 

Kollégium Karcagi Tagintézménye 

Helyszín: 5300 Karcag, Kisújszállási út 45. 

Id pont: 2018.04.18. 8:55-9:40 

El adó/foglalkozást tartó: Szekeres József 

 

További információk:  

Saját jöv nk alakítása a kezünkben van. A döntés, a választás lehet ségét 
megragadva élnünk kell azzal az adománnyal, hogy életünket megtervezve egy 
teljes életet éljünk. Felel sek vagyunk önmagunkért, életünk alakulásáért és 
mindez hatással van népünk jöv jének alakulására is. 

 

Kapcsolattartó neve: Sándorné Szakácsi Ildikó Zsuzsanna, tagintézmény-
vezet  

Telefon: 59/503144 

Jelentkezés a programra: tagintezmenyvez.karcag@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.10. 

A résztvev k maximális száma: 8 f  

 

  

 

Magyaróra tanulásban akadályozott gyermekek körében 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Dalmady Gy z  Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 

Helyszín: Nagyk rös, Kalocsa Balázs utca 3. 

Id pont: 2018.04.18. 10:00-10:45 

El adók/foglalkozást tartók: Józanné Leskó Gabriella, Popa - Fekete Anita 

 

További információk:  

Magyaróra 5. osztályban, tanulásban akadályozott gyermekek körében. 
Szeretettel várjuk az érdekl d  pedagógusokat, akik szeretnének betekintést 
nyerni mindennapi munkánkba. 

 

Kapcsolattartó neve: Józanné Leskó Gabriella 

Telefon: 53/550290  

Jelentkezés a programra: dalmady2004@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.13. 

A résztvev k maximális száma: 3 f  

 

  



 

Angol nyelv 9-11. o. 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 

Kollégium Karcagi Tagintézménye 

Helyszín: 5300 Karcag, Kisújszállási út 45. 

Id pont: 2018.04.18. 10:00-10:45 

El adó/foglalkozást tartó: Szendrei Orsolya 

 

További információk:  

Vadállatok azonosítása, elsajátítása idegen nyelven. Olvasás- és íráskészség 
fejlesztése egyéni- és kiscsoportos formában.Témakörrel kapcsolatos szókincs 
b vítése. 

 

Kapcsolattartó neve: Sándorné Szakácsi Ildikó Zsuzsanna, tagintézmény-
vezet  

Telefon: 59/503144 

Jelentkezés a programra: tagintezmenyvez.karcag@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.10. 

A résztvev k maximális száma: 8 f  

 

  

 

Kerékpár szerkezeti ismeretek 9. o. Kerékpárszerel  
szakmacsoport 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 

Kollégium Karcagi Tagintézménye 

Helyszín: 5300 Karcag, Kisújszállási út 45. 

Id pont: 2018.04.19. 10:00-10:45 

El adó/foglalkozást tartó: Posztós Károly Norbert 

 

További információk:  

Fékszerkezetek.  Fékszerkezetek követelménye. Szerkezeti egységek bontása, 
vizsgálata, finom hangolás. Beállítás, felhasználói igénybevételek 
meghatározása. 

 

Kapcsolattartó neve: Sándorné Szakácsi Ildikó Zsuzsanna, tagintézmény-
vezet  

Telefon: 59/503144 

Jelentkezés a programra: tagintezmenyvez.karcag@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.10. 

A résztvev k maximális száma: 8 f  

 

  



Sz nyegek szövése gyakorlat 9-12. o.  
Népi kézm ves (Sz nyegszöv ) szakmacsoport 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 

Kollégium Karcagi Tagintézménye 

Helyszín: 5300 Karcag, Kisújszállási út 45. 

Id pont: 2018.04.19. 10:55-11:40 

El adó/foglalkozást tartó: Moldvai Katalin 

 

További információk:  

A gyapjút leginkább torontáli és akasztalatos technikával szövik. A bemutató 
órán az alábbi technikákat és díszítési módokat (a bogos , a szedettes és a 
szumák technikát ) ismertetem meg a tanulókkal. 

 

Kapcsolattartó neve: Sándorné Szakácsi Ildikó Zsuzsanna, tagintézmény-
vezet  

Telefon: 59/503144 

Jelentkezés a programra: tagintezmenyvez.karcag@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.10. 

A résztvev k maximális száma: 8 f  

 

 

  

Mézeskalács-készítés gyakorlat 9. o. Mézeskalács-készít  
szakmacsoport 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 

Kollégium Karcagi Tagintézménye 

Helyszín: 5300 Karcag, Kisújszállási út 45. 

Id pont: 2018.04.19. 11:50-12:35 

El adó/foglalkozást tartó: Szabó Csabáné 

 

További információk:  

Különböz  ízesítés  mézes tészták készítése, formázása, különböz  fém és 
m anyag kiszúrókkal. Bevonás csokoládémasszával h tés után. Önálló 
munkavégzés. Díszítés jellegnek megfelel en. 

 

Kapcsolattartó neve: Sándorné Szakácsi Ildikó Zsuzsanna, tagintézmény-
vezet  

Telefon: 59/503144 

Jelentkezés a programra: tagintezmenyvez.karcag@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.10. 

A résztvev k maximális száma: 8 f  

 

  



 

Magatartásproblémás gyermekek habilitálása és 
rehabilitálása egy osztályközösségbe 

Munkaforma: szakmai el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Dalmady Gy z  Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 

Helyszín: 2750 Nagyk rös, Kalocsa Balázs utca 3. (könyvtár) 

Id pont: 2018.04.20. 9:00-9:45 

El adó: Józanné Leskó Gabriella, Várkonyi Katalin 

 

További információk:  

M vészet- és mozgásterápia összekapcsolásával egy újfajta helyzet elé 
szeretnénk állítani az osztályt, melyben megértetjük és megsegítjük a gyermekek 
egymás közötti kapcsolatait,oldjuk a köztük lév  feszültséget, megpróbáljuk 
beilleszteni az osztályközösségbe a magatartási problémával küzd  tanulót. 

 

Kapcsolattartó neve: Várkonyi Katalin 

Telefon: 53/550290  

Jelentkezés a programra: dalmady2004@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.13. 

A résztvev k maximális száma: 6 f  

 

  

 

Betekintés a speciális autista óvodai csoport életébe 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 

Kollégium 

Helyszín: 5310 Kisújszállás, Kossuth utca 57. földszint, Pillangó csoport 

Id pont: 2018.04.23. 10:00-11:00 

El adó/foglalkozást tartó: Törös Szilvia 

 

További információk:  

A látogatók megtekinthetik a speciális autista csoport strukturáltságát, 
napirendjét, a gyermekek számára készített adaptált eszközöket. Konzultációs 
lehet séget kínálunk az érdekl d k számára. 

 

Kapcsolattartó neve: Tatár Jánosné, intézményvezet  

Telefon: 59/520614 

Jelentkezés a programra: kadas.altiskola@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.18. 

A résztvev k maximális száma: 5 f  

 

 

  



 

Angolóra: A hét napjai 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 

Kollégium 

Helyszín: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky utca 37. földszint 2. terem 

Id pont: 2018.04.23. 10:50-11:40 

El adó/foglalkozást tartó: Kovács Krisztina 

 

További információk:  

A bemutató órán megtekinthet  a tanulásban akadályozott tagozat 7. 
osztályának angol órája. Bemutatjuk az idegen nyelv oktatásának speciális 
eljárásait. 

 

Kapcsolattartó neve: Tatár Jánosné, intézményvezet  

Telefon: 59/520614 

Jelentkezés a programra: kadas.altiskola@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.18. 

A résztvev k maximális száma: 5 f  

 

 

  

 

Speciális eszközpark bemutatása 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 

Kollégium 

Helyszín: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky utca 37. földszint EGYMI 
terem 

Id pont: 2018.04.23. 10:50-11:40 

El adók/foglalkozást tartók: Balláné Tóth Éva, Pirók Mariann 

 

További információk:  

A sajátos nevelési igény  gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése során 
alkalmazott speciális korrekciós, kompenzáló, tanulást segít  eszközeinket 
mutatjuk be, amelyek a helyszínen megtekinthet k és kipróbálhatók. A 
látogatókat elektronikus és nyomtatott kiadványokkal várjuk. 

 

Kapcsolattartó neve: Tatár Jánosné, intézményvezet  

Telefon: 59/520614 

Jelentkezés a programra: kadas.altiskola@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.18. 

A résztvev k maximális száma: 5 f  

  



 

Autizmussal él  tanulók integrációjának el segítése vízhez 
szoktatáson keresztül 

Munkaforma: szakmai el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Losontzi István EGYMI, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 
Kollégium 

Helyszín: 2700 Cegléd, Buzogány u. 23. Tanári szoba 

Id pont: 2018.04.23. 13:00-14:30 

El adó: Tóthné Gutpintér Anikó Rónai Judit 

 

További információk:  

A program komplex fejl dési lehet séget biztosít, melynek eredményeképpen 
több területen jelent s el rehaladást mutattak a tanulóink. Legf bb célunk a 
tanulók  környezetükbe való zökken mentesebb beilleszkedésének el segítése, 
az integráció. 

Kapcsolattartó neve: Tóthné Gutpintér Anikó 

Telefon: 30/6900704 

Jelentkezés a programra: gutpinter38@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.22. 

A résztvev k maximális száma: 30 f  

 

  

 

Kutyaterápiás foglalkozás sajátos nevelési igény  tanulók 
számára 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Losontzi István EGYMI, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 
Kollégium 

Helyszín: 2700 Cegléd, Buzogány u. 23. Tornaterem 

Id pont: 2018.04.23. 14:30-15:15 

El adók/foglalkozást tartók: Menta - terápiás kutya, Velkeyné Gál 
Zsuzsanna, Soltészné Bencsik Ilona 

 

További információk:  

Komplex fejlesztési lehet ségek bemutatása terápiás kutya segítségével. A 
bemutatott játékokon keresztül bepillantást kaphatnak arról, hogy milyen 
változatos lehet ségeket biztosíthat  a terápiás kutya a fejlesztés során. 

 

Kapcsolattartó neve: Velkeyné Gál Zsuzsanna 

Telefon: 70/6299324 

Jelentkezés a programra: velkeygal@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.22. 

A résztvev k maximális száma: 15 f  

 

  



 

Magyar nyelv és irodalom: Szövegfeldolgozás, ért  olvasás 
gyakorlása 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 

Kollégium 

Helyszín: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky utca 37. földszint 1. sz. terem 

Id pont: 2018.04.24. 8:00-8:45 

El adó/foglalkozást tartó: Vidics Zoltán Lászlóné 

 

További információk:  

Bemutató óra során megtekinthet vé válnak a tanulásban akadályozott tagozat 
1-3. osztályában alkalmazott tanulásszervezési eljárások és a tananyag 
feldolgozásának sajátos módszerei. 

 

Kapcsolattartó neve: Tatár Jánosné, intézményvezet  

Telefon: 59/520614 

Jelentkezés a programra: kadas.altiskola@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.18. 

A résztvev k maximális száma: 5 f  

 

  

 

Magyar nyelv és irodalom: Arany János: Toldi cím  
m vének feldolgozása 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 

Kollégium 

Helyszín: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky utca 37. földszint 2. terem 

Id pont: 2018.04.24. 8:55-9:40 

El adó/foglalkozást tartó: Lajtos Ákos 

 

További információk:  

Bemutató óra során megtekinthet vé válnak a tanulásban akadályozott tagozat 
7. osztályában alkalmazott tanulásszervezési eljárások és a tananyag 
feldolgozásának sajátos módszerei. 

 

Kapcsolattartó neve: Tatár Jánosné, intézményvezet  

Telefon: 59/520614 

Jelentkezés a programra: kadas.altiskola@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.18. 

A résztvev k maximális száma: 5 f  

 

  



 

Matematika: Szorzás gyakorlása 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 

Kollégium 

Helyszín: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky utca 37. els  emelet 7. terem 

Id pont: 2018.04.24. 8:55-9:40 

El adó/foglalkozást tartó: Murányiné Szabó Anna 

 

További információk:  

Bemutató óra során megtekinthet vé válnak a tanulásban akadályozott tagozat 
4-5. osztályában alkalmazott tanulásszervezési eljárások és a tananyag 
feldolgozásának sajátos módszerei. 

 

Kapcsolattartó neve: Tatár Jánosné, intézményvezet  

Telefon: 59/520614 

Jelentkezés a programra: kadas.altiskola@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.18. 

A résztvev k maximális száma: 5 f  

 

 

  

 

Magyar nyelv és irodalom: Hanganalizálás, babzsákos 
foglalkozás 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 

Kollégium 

Helyszín: 5310 Kisújszállás, Kossuth utca 57. els  emeleti tanterme 

Id pont: 2018.04.24. 8:55-9:40 

El adó/foglalkozást tartó: Barta Mária 

 

További információk:  

Bemutató óra során megtekinthet vé válnak a speciális autista csoport 3. 
évfolyamában alkalmazott tanulásszervezési eljárások és a tananyag 
feldolgozásának sajátos módszerei. Konzultációs lehet séget biztosítunk a 
speciális eljárások kialakításáról, a speciális eszközök elkészítésér l. 

 

Kapcsolattartó neve: Tatár Jánosné, intézményvezet  

Telefon: 59/520614 

Jelentkezés a programra: kadas.altiskola@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.18. 

A résztvev k maximális száma: 5 f  

 

  



 

Számolás-mérés: Halmazok alakítása különböz  elemi 
tapasztalatok útján 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 

Kollégium 

Helyszín: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky utca 37. földszint 

Id pont: 2018.04.24. 10:00-10:45 

El adó/foglalkozást tartó: Sz ke Andrea 

 

További információk:  

A bemutató órán az értelmileg akadályozott tagozat 1-2. osztályos tanulói 
számolás-mérés tanórán gyakorolják a halmazok létrehozását. A pedagógus 
játékos cselekedtetéssel teszi érthet vé az elvont fogalmak tartalmát. 

 

Kapcsolattartó neve: Tatár Jánosné, intézményvezet  

Telefon: 59/520614 

Jelentkezés a programra: kadas.altiskola@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.18. 

A résztvev k maximális száma: 5 f  

 

  

 

Számolás-mérés: Több-kevesebb-ugyanannyi fogalmának 
gyakorlása 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola és 

Kollégium 

Helyszín: 5310 Kisújszállás, Kossuth utca 57. földszint 

Id pont: 2018.04.24. 10:55-11:40 

El adó/foglalkozást tartó: Nagy Erzsébet 

 

További információk:  

A bemutató órán az értelmileg akadályozott tagozat 6-7. osztályos tanulói 
számolás-mérés tanórán gyakorolják a halmazok összehasonlítását. A 
pedagógus játékos cselekedtetéssel teszi érthet vé az elvont fogalmak tartalmát. 

 

Kapcsolattartó neve: Tatár Jánosné, intézményvezet  

Telefon: 59/520614 

Jelentkezés a programra: kadas.altiskola@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.18. 

A résztvev k maximális száma: 5 f  

 

  



 

Állatasszisztált, mozgásos bemutató foglalkozás a 4. 
osztályban, tanulásban akadályozott gyermekek körében 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Dalmady Gy z  Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 

Helyszín: Nagyk rös, Kalocsa Balázs utca 3. 

Id pont: 2018.04.25. 9:00-10:00 

El adók/foglalkozást tartók: Várkonyi Katalin, Farkasné Várkonyi Anita 

 

További információk:  

Állatasszisztált, mozgásos bemutató foglalkozás a 4. osztályban, tanulásban 
akadályozott gyermekek körében. Szeretnénk bemutatni a kutya jótékony 
hatását gyermekeink körében, illetve a lehetséges kapcsolódási pontokat a 
mozgásfejlesztésben. 

 

Kapcsolattartó neve: Várkonyi Katalin 

Telefon: 53/550290  

Jelentkezés a programra: dalmady2004@gmail.com 

Jelentkezési határid : 2018.04.13. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.Középiskolák által szervezett 
programok 

 

 

  



 

1849. tavasza  - Tavaszi hadjárat 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Verseghy Ferenc Gimnázium 

Helyszín: Szolnok, Tisza park 1. 

Id pont: 2018.04.17. 7:30-9:00 

El adó/foglalkozást tartó: Kis Krisztián Bálint 

 

További információk:  

A történelmi folyamatok jobb megértését segíti el  a helytörténeti ismeretek 
b vítése. A 10. évflyam történelem oktatását b viti ki a Szolnokhoz kapcsolódó 
események bemutatása a témát kutató történész segítségével. 

 

Kapcsolattartó neve: Szabó Jusztina 

Telefon: 56/514953 

Jelentkezés a programra: titkar@verseghy-szolnok.sulinet.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.15. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

 

  

 

A siker kapujában - Felkészülés egy országos dönt re 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképz  
Iskolája 

Helyszín: Szolnok, Károly Róbert u. 2. 

Id pont: 2018.04.17. 9:00-13:00 

El adó/foglalkozást tartó: Vass Imre 

 

További információk:  

Iskolánk egy tanulója bejutott az OSZTV országos dönt jébe, szakács 
kategóriában. A felkészülés utolsó, intenzív szakaszának egy mozzanatát 
mutatja be a foglalkozás. A foglalkozás súlypontja gyakorlati felkészülés, 
kiegészítve a dönt ben várható elméleti, idegen nyelvi ismeretekkel is. 

 

Kapcsolattartó neve: Klinkó Zsolt 

Telefon: 70/3234804 

Jelentkezés a programra: zsolt@klinko.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.10. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

 

  



 

Érdekes kémiai kísérletek 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Varga Katalin Gimnázium 

Helyszín: 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. 

Id pont: 2018.04.17. 13:00-14:30 

El adók/foglalkozást tartók: Kedves Mónika, Vágóné Varga Csilla 

 

További információk:  

Szeretnénk bemutatni a napi tanítási gyakorlatba is beépíthet  látványos kémiai 
kísérleteket, amelyek felkeltik a tanulók érdekl dését a kémia iránt. Közben 
megvalósul a küls  tantárgyi koncentráció és lesznek olyan kísérletek, amelyek 
a háztartásban fellelhet  anyagok segítségével kivitelezhet ek. 

 

Kapcsolattartó neve: Szabó Anita 

Telefon: 20/4334435 

Jelentkezés a programra: szabo.anita@vargaszolnok.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.13. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

  

 

Humor a történelemben - a történelem humora 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium 

Helyszín: Cegléd, Rákóczi út 46. 

Id pont: 2018.04.17. 14.15-15.00 

El adó/foglalkozást tartó: Gulyás Zoltán 

 

További információk:  

A Kádár-korszak válsága, a 80-as évek, egybeesik a magyar kabaré fénykorával. 
Az évtized egyik legünnepeltebb m vésze volt Hofi Géza, aki kíméletlen 
szókimondásával sokszor a hatalom rosszallását váltotta ki, hiszen mondandója 
- bármir l szólt is tréfája - mindig aktuális is volt egyben. A humorista 
kabaréjának egy részletével lehet ség adódik a történelem 
kulcskompetenciáinak fejlesztésére, és ez megtörténhet akár új ismeretek 
feldolgozása, akár már meglév  ismeretek elmélyítése, ismétlése során. 

 

Kapcsolattartó neve: Heimann Gy z  

Telefon: 53/500525 

Jelentkezés a programra: cklg@cklg.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.09. 

A résztvev k maximális száma: 12 f  

 

 

  



 

Közösségépítés 

Munkaforma: m helymunka 

A programot szervez  intézmény:  

Varga Katalin Gimnázium 

Helyszín: 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. 

Id pont: 2018.04.20. 14:00-16:00 

El adó: Kovácsné Boross Zsuzsanna 

 

További információk:  

A foglalkozás során egymásra épül  gyakorlatsort végeznek el a résztvev k. Az 
egyes játékok között rövid megbeszéléseket tartunk, ahol közösen elemezzük a 
történteket. A kijelölt id tartam végére a játékoknak köszönhet en létre fog 
jönni egy alkalmi közösség, amely képes az alkotó együttgondolkodásra. 

 

Kapcsolattartó neve: Szabó Anita 

Telefon: 20/4334435 

Jelentkezés a programra: szabo.anita@vargaszolnok.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.18. 

A résztvev k maximális száma: 15 f  

 

 

  

 

Arany János: Ágnes asszony balladájának színpadi 
feldolgozása 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Széchenyi István Gimnázium 

Helyszín: 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. 

Id pont: 2018.04.23. 13:00-14:00 

El adó/foglalkozást tartó: Koronczainé Gy rfi Mária 

 

További információk:  

Arany János: Ágnes asszony balladájának színpadi feldolgozása - a 10. 
évfolyamos drámatagozatos diákok év végi el adásának összpróbája. 
Betekintést nyerhetnek az órán a szinpadi munkába: a világítás, hangosítás, 
színpadi mozgás, a színpadi jelenlét segítségével. 

 

Kapcsolattartó neve: Deák László 

Telefon: 56/522167 

Jelentkezés a programra: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.20. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

  



 

Mediáció és resztoratív szemlélet az iskolai gyakorlatban 

Munkaforma: m helymunka 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképz  
Iskolája 

Helyszín: Szolnok, Károly Róbert u. 2. 

Id pont: 2018.04.23. 13:00-14:00 

El adók: Mészáros Éva, Munkácsiné Tóth Izabella 

 

További információk:  

Iskolánkban az idei tanévt l kezd d en gyakorlatban is alkalmazzuk a 
mediációs és resztoratív alternatív konfliktuskezelési technikákat. Ezekr l 
szeretnénk némi ízelít t nyújtani kerekasztal-beszélgetés és kiscsoportos 
m helymunka formájában. 

 

Kapcsolattartó neve: Strázsi Sándor 

Telefon: 20/5886633 

Jelentkezés a programra: igh@keri-szolnok.sulinet.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.16. 

A résztvev k maximális száma: 40 f  

 

  

 

Neolatin nyelvek oktatása 

Munkaforma: szakmai el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Verseghy Ferenc Gimnázium 

Helyszín: Szolnok, Tisza park 1. 

Id pont: 2018.04.24. 11:20-11:10 

El adó: Dr. Valyon Eszter 

 

További információk:  

Az el adás a nyeloktatás szakmódszertani kérdéseit érinti. Bemutatja a sikeres 
nyelvizsga elérésének lehet ségeit kezd  szintr l, illetve a neolatin nyelvek 
oktatásának lehet ségeit tárja fel. 

 

Kapcsolattartó neve: Szabó Jusztina 

Telefon: 56/514953 

Jelentkezés a programra: titkar@verseghy-szolnok.sulinet.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.15. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

 

  



 

Mit kell tanítanunk a közgazdászoknak a szakgimnázium  
11. évfolyamán? 

Munkaforma: m helymunka 

A programot szervez  intézmény:  

Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai 
Szakgimnáziuma 

Helyszín: Cegléd, Kossuth Ferenc u. 32. 

Id pont: 2018.04.24. 14:30-15:30 

El adó: Szekerné Csák Ágnes 

 

További információk:  

Az új, 2018-as kerettanterv alapján a 11-12 évfolyamon tanítandó 
mellékszakképesítés vagy az ehelyett felajánlott szakmai órák kitalálása, 
kidolgozása 

 

Kapcsolattartó neve: Imréné Lukácsi Ildikó 

Telefon: 30/3474902 

Jelentkezés a programra: ildi@ckik.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.20. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

 

  

 

Mit kell tanítanunk az informatikusoknak a szakgimnázium 
11. évfolyamán? 

Munkaforma: m helymunka 

A programot szervez  intézmény:  

Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai 
Szakgimnáziuma 

Helyszín: Cegléd, Kossuth Ferenc u. 32. 

Id pont: 2018.04.24. 14:30-15:30 

El adó: Gergely János 

 

További információk:  

Az új, 2018-as kerettanterv alapján a 11-12 évfolyamon tanítandó 
mellékszakképesítés vagy az ehelyett felajánlott szakmai órák kitalálása, 
kidolgozása 

 

Kapcsolattartó neve: Imréné Lukácsi Ildikó 

Telefon: 30/3474902 

Jelentkezés a programra: ildi@ckik.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.20. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

 

  



 

BIOCAMP  

Munkaforma: szakmai el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Varga Katalin Gimnázium 

Helyszín: 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. (az iskola laboratóriuma) 

Id pont: 2018.04.24. 15:00-15:45 

El adó: Jeneiné Fekete Marianna 

 

További információk:  

A szolnoki Varga Katalin Gimnázium és a brüsszeli European School közötti 
diákcsereprogram középpontjába minden alkalommal egy-egy természeti 
jelenség megvizsgálása kerül. A nemzetközi összetétel  csapat munkanyelve az 
angol, így a természettudományos ismeretek b vítésén túl a nyelvgyakorlásra is 
lehet ség nyílik. 

 

Kapcsolattartó neve: Szabó Anita 

Telefon: 20/4334435 

Jelentkezés a programra: szabo.anita@vargaszolnok.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.20. 

A résztvev k maximális száma: 36 f  

 

  

 

Tanulást, kommunikációt segít  feladatok a nyelvi órán 
Gazdaság témakörben 

Munkaforma: m helymunka 

A programot szervez  intézmény:  

Varga Katalin Gimnázium 

Helyszín: 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. 

Id pont: 2018.04.25. 15:30-16:30 

El adók: Muhari Éva, Varga Ilona 

 

További információk:  

Az idegen nyelvi érettségi részeként, a közelmúltban bevezetett 10. – Gazdaság 
– témakörhöz kapcsolódó feladatokat válogattunk össze, amelyeket els sorban 
az angolszakos kollégák használhatnak majd saját gyakorlatukban. 

 

Kapcsolattartó neve: Szabó Anita 

Telefon: 20/4334435 

Jelentkezés a programra: szabo.anita@vargaszolnok.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.23. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

  



 

Hangtan és okostelefon 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Verseghy Ferenc Gimnázium 

Helyszín: Szolnok, Tisza park 1. 

Id pont: 2018.04.26. 12:15-14:15 

El adó/foglalkozást tartó: Pécsi István 

 

További információk:  

A hangtan a 11. évfolyam tananyagában található. Az okostelefon segítségével 
élményszer vé tehet  a téma a diákok számára. Okostelefonos alkalmazásokat 
(oszcilloszkóp, HF generátor, spektrumanalizátor) vetítünk ki okostévére. A 
kísérletek segítenek bemutatni, mi a hanger , hangmagasság, hangszín. 

 

Kapcsolattartó neve: Pécsi István 

Telefon: 56/514953 

Jelentkezés a programra: titkar@verseghy-szolnok.sulinet.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.15. 

A résztvev k maximális száma: 15 f  

 

 

  

 

Magyar népi küzd játékok-motiváció testnevelés órán 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Török János Mezógazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és 
Szakközépiskola 

Helyszín: 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. az iskola tornaterme 

Id pont: 2018.04.26. 10:30-11:00 

El adók/foglalkozást tartók: Dékány Tamás, Orosz Tamás 

 

További információk:  

A foglalkozás alkalmas a küzd sport tananyag megalapozására, kiegészítésére. 
Általános és középiskolában is végezhet  érdekes foglalkozás, mellyel a tanulók 
motiválhatóak a küzdelemhez szükséges aktivitásra. 

 

Kapcsolattartó neve: Orosz Tamás 

Telefon: 30/4373336 

Jelentkezés a programra: orosztam@vipmail.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.24. 

A résztvev k maximális száma: 20 f  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kollégiumi programok 
 

  

 

Tanulásmódszertan - a szövegfeldolgozás egy ajánlott 
formája 

Munkaforma: m helymunka 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnok Városi Kollégium 

Helyszín: Szolnok, Bán út 9. 

Id pont: 2018.04.17. 14:00-15:00 

El adó: Sánta Mihály 

 

További információk:  

A kollégiumban zajló tanulássegít , tanulásmódszertani tevékenység, a 
tevékenységet segít  mérések és azok felhasználása a gyakorlatban. A 
szövegfeldogozás ajánlott formája a kulcsszavak megkeresését l a 
gondolattérképig. 

Kapcsolattartó neve: Kocsis Edit 

Telefon: 20/5295829 

Jelentkezés a programra: titkarsag@kollegium-szolnok.sulinet.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.10. 

A résztvev k maximális száma: 15 f  

 

 

  



 

Képz m vészeti tehetséggondozás a kollégiumban 

Munkaforma: szakmai el adás 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnok Városi Kollégium 

Helyszín: Szolnok, Baross u. 68. 

Id pont: 2018.04.18. 11:00-12:00 

El adó: Marton Rita 

 

További információk:  

A kollégiumban folyó képz m vészeti tehetségkutatás, tehetségfejlesztés 
bemutatása. A versenyeztetés és eredményei, pályázati tevékenység, kiállítások, 
bemutatók, kapcsolattartás a M vészteleppel, a Damjanich Múzeummal. 

 

Kapcsolattartó neve: Kocsis Edit 

Telefon: 20/5295829 

Jelentkezés a programra: titkarsag@kollegium-szolnok.sulinet.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.10. 

A résztvev k maximális száma: 15 f  

 

  

 

Demokrácia, jogállamiság 

Munkaforma: bemutató óra/foglalkozás és konzultáció 

A programot szervez  intézmény:  

Szolnok Városi Kollégium 

Helyszín: Szolnok, Gyermekváros u.1. 

Id pont: 2018.04.23. 17:00-18:00 

El adó/foglalkozást tartó: Dankó István 

 

További információk:  

A demokrácia fogalmának értelmezése, a jogállamiság ismérvei, legfontosabb 
tényez i. A magyar választási rendszer sajátosságainak bemutatása egy 
tematikus kollégiumi csoportfoglalkozás keretében. 

 

Kapcsolattartó neve: Kocsis Edit 

Telefon: 20/5295829 

Jelentkezés a programra: titkarsag@kollegium-szolnok.sulinet.hu 

Jelentkezési határid : 2018.04.16. 

A résztvev k maximális száma: 10 f  

 

 


