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Digitális pedagógia                                                                                                                                          

Sajátos igényű gyermekek, tanulók integrációja                                                                                              

Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, 

tanulók fejlesztése                                                     Tehetségfejlesztés                                                                                                                          

Konfliktuskezelés                                                                                                                                           

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának 

segítése                                                                   Pedagógiai értékelés                                                                                                                                                

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása

Őriszentpéteri Általános Iskola
2022. 12. 02.                                                

9.00
Őriszentpéteri Általános Iskola „Pályaválasztási Vásár Őriszentpéteren” 

Az intézmény új innovációja, melynek alapötletét a képzési és pályaválasztási 

rendezvények adták. Nagy sikere volt a tanulók körében. Két helyszínen valósul 

meg a program. Az alsó tagozat épületében a székhelyintézmény és telephelyek 

alsó tagozatos tanulói ismerkedhetnek meg népi mesterségekkel, melyeket ki is 

próbálhatnak. pl. kosárfonás, agyagozás.

Tájékoztatás, majd közös rendezvénylátogatás Horváth László

intézményvezetők, munkaközösség vezetők

osztályfőnökök,az intézmények pályaválasztási 

felelősei

Batha Ildikó                                     

iskola@altisk-opeter.edu.hu
10 fő

Celldömölki Berzsenyi Dániel 

Gimnázium

2022. 12. 07.                                               

14.00

9500 Celldömölk,                                                

Nagy Sándor tér 13. 
Természettudományos délután 

Az ismeretterjesztő előadással egybekötött vetélkedő azt a célt szolgálja, hogy a 

tanulók természettudományos érdeklődését felkeltse, illetve fokozza. Játékos 

módszerekkel tudnak sok ismeretet szerezni. A kollégák megismerkedhetnek a 

versenyszervezés folyamatával, bekapcsolódhatnak az előadásba.  

Biológia, kémia, földrajz, 

fizika
Személyes jelenlét; tanulmányi verseny és előadás Dr. Gulyásné Tinger Tünde természettudományos tárgyakat tanító kollégák

Tóthné Bali Krisztina 

bali.krisztina@berzsenyicell.hu
20 fő Tehetségfejlesztés

Hatos Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola

2022. 12. 08.                                                  

10.00
az iskola aulája "A zenéből fényeket"

Kokas Klára zeneközpontú komplex művészeti módszerének alkalmazása 

kisiskolások körében                                                                                                                          

(bemutató óra).                                                                                                                                                      

A Kokas-módszer bemutatása, a klasszikus zene inspirációjában született 

dramatizálások, táncimprovizációk, képzőművészeti alkotások tükrében                                                                                                                                            

(előadás).

Pedagógusok képzésének, 

továbbképzésének és 

önképzésének segítése, 

intézményfejlesztés

Bemutató óra,                                                                                              

szakmai megbeszélés
Bodáné Szabó Andrea óvodai és általános iskolai pedagógusok

Molnár Krisztina intézményvezető, 

hatosiskola@gmail.com, 

info@hatosiskola.hu

20 fő Tehetségfejlesztés

Borsfai Fekete István Általános 

Iskola

2022. 12. 14.                                                

14.00
online Ökoiskola moduláris rendszerben

Célja: a megszerzett ismeretek meghatározó szerepet töltsenek be a tanulók 

életében, az itt szerzett élmények maradandóvá váljanak, és ezt adják át 

gyermekeiknek, unokáiknak, mellyel folyamatossá válik ez a nevelés. Az 

Ökoiskolai programunk modulokra épülnek, melyek a világnapokat foglalják 

magukba és az ehhez kapcsolódó programokat, tevékenységeket.

Intézményfejlesztés Online előadás, prezentáció
Holczerné Megyes Gabriella

Bedő Helén
tanítók, általános iskolai tanárok 

Bedő Helén                                            

borsfaisk@gmail.com
15 fő

                                                                                                                                                                                                                                           

Tehetségfejlesztés                                                                                                                                                                                                                                                                

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése                                                                                                                                                                                              

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása

Celldömölki Berzsenyi Dániel 

Gimnázium

2022. 12. 20.                                                  

10.00

9500 Celldömölk,                                                

Nagy Sándor tér 13. 
Esélyegyenlőségi, érzékenyítő jótékonysági nap

A paralimpiai projekt keretében fókuszba helyezzük a mozgássérültek helyzetét. 

Paralimpiai edző tart előadást, majd érdekes foglalkozásokon keresztül élhetik 

meg a diákok, milyen lehetőségei, nehézségei vannak egy mozgássérült 

embernek a sportolásra. Az érdeklődő kollégák inspirációt, ötleteket kapnak 

hasonló foglalkozások szervezéséhez. Lehetőség lesz arra, hogy ha nem tudnak 

személyesen részt venni, tájékoztató anyagot kapjanak a projektről. 

Érzékenyítés, sport
Személyes jelenlét;                                                                                     

előadás, majd foglalkozások.  

Pruzsina István                                                     

Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó 
osztályfőnökök, testnevelők

Tóthné Bali Krisztina 

bali.krisztina@berzsenyicell.hu
korlátlan

SNI integráció,                                                                                                                           

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók segítése

Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ bázisintézményi programjai

2022. december

Jelentkezés

Intézmény Időpont Helyszín

Program


