
Igényfelmérő alapján besorolható:

címe leírása tematikus szakterület munkaforma előadó célcsoport Kapcsolattartó (név, e-mail) link Létszám

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

Brunszvik Teréz Napközi 

Otthonos Óvoda
2022. 11. 04. online

Óvodánk befogadási, beilleszkedési 

szokása, tapaszatalatai
Felhalmozott tapasztalataink átadása.

Szocializáció, érzelmi 

nevelés

Dokumentáció 

átküldése az 

érdeklődők számára

Nagy Sárndorné,                        

Szente Zoltánné
óvodapedagógusok

Nagy Sándorné 

óvoda@hevizegregy.hu
korlátlan

Zalaapáti Gábor Áron Általános 

Iskola
2022. 11. 07-25. távolléti Állatok nyomában

Helyszínrajz vagy jegyzőkönyv készítése, egy szabadon választott  területen 

fellelhető állatnyomról.
Tehetségfejlesztés egyéni munka

Pozsegovitsné Schvarcz-

Fekete Szilvia
1-4. osztály

Pozsegovitsné Schvarcz-Fekete 

Szilvia                           

pozseszilvi@gmail.com

Feladat beküldése 

postai úton, aminek elkészítése 

egyben nevezés is a három 

fordulós versenyre.

korlátlan Tehetségfejlesztés

Hatos Ferenc Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola

2022. 11. 08. 

10.00

9751 Vép, Rákóczi Ferenc 

utca 22.                                                 

az iskola tornaterme, az 

iskola udvarán lévő Kneipp-

kert

BOLDOGSÁGÓRA

/jó-gyakorlat/

KNEIPP módszertan alkalmazásával

Alsó tagozaton testnevelés óra keretében alkalmazzuk a KNEIPP módszertant 

Boldogságóra formájában. Szeretnénk, ha az iskolákban az egészséges életmód 

kialakításába beletartozna a Kneipp-módszer elemeinek alkalmazása. Ezek 

megszerettetésével öngondoskodásra nevelnénk a gyerekeket. Az iskolák így 

sokat tehetnek a tanulók egészségének megőrzéséért, fejlesztéséért. 

Pedagógusok képzésének, 

továbbképzésének és 

önképzésének segítése, 

Intézményfejlesztés

jógyakorlatot 

bemutató óra,                                 

szakmai megbeszélés

Kovácsné Csákvári 

Beatrix

általános iskolai és 

óvodai pedagógusok

Molnár Krisztina                        

info@hatosiskola.hu,          

hatosiskola@gmail.com

30 fő Tehetségfejlesztés

Zalaapáti Gábor Áron Általános 

Iskola

2022. 11. 09. 

14.00

Zalaapáti Gábor Áron 

Általános Iskola

Mártonnapi vigasság                                                                                          

Így tedd rá! módszertannal

A Márton-napi népszokások népszerűek a gyerekek körében, gazdag 

játékgyűjtemény áll rendelkezésünkre. Bemutatásra kerül egy játékfűzéssel, hogy 

milyen gazdag fejlesztési lehetőség rejlik a mondókák, népdalok, népi játékok 

mindennapos jelenlétében, Balatoni Katalin: Így tedd rá! módszertani 

iránymutatását és eszköztárát alkalmazva.

műhelymunka Pálfalvi Zsuzsanna
óvónők,                                          

tanítók,                               

pedagógusok

Krepsz - Kapai Bernadett                  

bettykapai@gmail.com 

https://forms.gle/DeSanWdCy2

vewwqn9
50 fő

Sajátos igényű gyermekek, tanulók integrációja,                                                                                              

Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 

fejlesztése,                                                                                               

Tehetségfejlesztés           

Szivárvány Óvoda, Fejlesztő 

Nevelés-Oktatást Végző Iskola, 

Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola, 

Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény

2022. 11. 15. 

14.00
online

Integrált autista ellátás 

megszervezése kiscsoportos 

foglalkozás keretében 

  A program célja az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációjának és 

az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek szegregált csoportba való 

beillesztésének segítése elméleti és gyakorlati útmutatóval. 

Pedagógusok szakmai 

fejlődéséhez járul hozzá a 

program

online előadás
Lőrinczné Vig Mónika,                            

Jósvainé Fülöp Diána

pedagógusok 

gyógypedagógusok
info@szivarvanyegymi.hu

A program előtt a jelentkezők 

számára e-mailben kiküldésre 

kerül.

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrációja

Brunszvik Teréz Napközi 

Otthonos Óvoda
2022. 11. 16.

8380 Hévíz, Sugár utca 7.                                    

Napocska csoport

Érzelmi nevelés a tánc, zene, játék és 

vizuális nevelés eszközeivel

A csoportban megvalósuló érzelmi nevelés többféle nevelési terület 

felhasználásával
Érzelmi nevelés

Bemutató, szakmai 

beszélgetés
Fisliné Baráth Judit óvodapedagógusok

Nagy Sándorné 

óvoda@hevizegregy.hu
8 fő

Dr. Nagy László EGYMI,

 Óvoda, Általános Iskola,

 Beszédjavító Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő 

Iskola, 

Kollégium

2022. 11. 16. 

14.00

9730 Kőszeg, Kiss János utca 

31.                                       

Tanépület

Díszterem

Autizmus az integrációban

Ha egy gyermek érkezik az osztályba autizmus diagnózissal, akkor azt érzi a  

pedagógus, hogy eszköztelen. Ha nem  áll rendelkezésünkre szakszerű segítség, 

akkor segíthet néhány praktika, tapasztalat, jó tanács, amit ebben az előadásban 

szeretne megosztani az előadó a kollégákkal,

 illetve workshop keretében pár eszközt,  gyakorlati példát is bemutat.

Kiemelt figyelmet igénylő 

gyermek, tanuló 

nevelésének oktatásának 

segítése

előadás

workshop
Varga Enikő

tanárok, tanítók, 

fejlesztő pedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

integráló pedagógusok

Rieglerné Kolnhofer Ildikó

kildi1965@gmail.com
30 fő Sajátos igényű gyermekek, tanulók integrációja

Zalaapáti Gábor Áron Általános 

Iskola

2022. 11. 16. 

13.30

Zalaapáti Gábor Áron 

Általános Iskola

Digitális eszközök a gyakorlatban, 

alkalmazásuk az órákon

A program során megismerkedhetnek a résztvevők különböző alkalmazásokkal, 

hasznos weboldalakkal. pl.:  Learningapps.org tankockákkal;  QR- kód , szófelhő és 

gondolattérkép készítéssel digitálisan; 3D-s színezővel, Kahoot – online kvízzel, 

Mentimeterrel …

műhelymunka

jelentléti/digitális 

részvétel 

Krepsz - Kapai 

Bernadett
tanítók, pedagógusok

Krepsz - Kapai Bernadett                  

bettykapai@gmail.com 

https://forms.gle/5B6EP6Vtjq4

M7p6QA

jelenléti: 21 

fő

Digitális pedagógia,                                                                                                                                          

Sajátos igényű gyermekek, tanulók integrációja,                                                                                              

Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 

fejlesztése 

Körmendi Kölcsey Ferenc 

Gimnázium

2022. 11. 24.                                   

14.30
online Aktív iskola

„Aktív iskola” pilot projekt bemutatása, idei tanévre tervezett programjai.                                                                                                   

Minőségi testnevelés.
testnevelés online

Kocsis Andrea és Kovács 

Kálmán (testnevelők)                    

Pálóczi László                      

(MDSZ képviseletében)

testnevelő szakos 

kollégák, 

intézményvezetők

Károlyi Tamás                                                      

kfg@kormend.hu

https://meet.google.com/zvg-

eonm-qds 
15 fő Tehetségfejlesztés, közösségfejlesztés, egészségtudatosság

Zalaegerszegi Ady Endre 

Általános Iskola, Gimnázium és 

AMI

2022. 11. 24.

Zalaegerszegi Ady Endre 

Általános Iskola, Gimnázium 

és AMI

Nyitott műhely

Az általános iskola felső tagozatos tanulóinak nyújt lehetőséget nyílt műhelyórák 

keretén belül az Ady iskola gimnáziumában zajló képzőművészeti szakirány 

megismerésére, ezzel elősegítve a pályaválasztásukat.

képző- és iparművészet műhelyfoglalkozás szaktanárok

általános iskola felső 

tagozatos diákjai és 

rajztanárok

Szommer Judit                       

vizualis@ady-zala.edu.hu
40 fő Tehetségfejlesztés

Szivárvány Óvoda, Fejlesztő 

Nevelés-Oktatást Végző Iskola, 

Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola, 

Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény

2022. 11. 24. 

14.00

8800 Nagykanizsa, Rózsa 

utca 9.

Állat-asszisztált (kutyás) foglalkozás 

interaktív előadás 

 A Bázisintézményi intraktív előadás keretében a résztvevők megismerkedhetnek 

az állat-asszisztált foglalkozások elméleti hátterével, valamint gyakorlati bemutató 

keretében végig kísérhetnek egy foglalkozást. 

Pedagógusok szakmai 

fejlődéséhez járul hozzá a 

program

Személyes jelenléttel 

megvalósuló program

Horváthné Szávai 

Brigitta,                                           

Koller Rita

pedagógusok 

gyógypedagógusok 

óvodapedagógusok

info@szivarvanyegymi.hu  15 fő

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrációja,                              

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 

fejlesztése,                                                                                                                                     

Tehetségfejlesztés,                                                                                                     

Konfliktuskezelés

Szombathelyi Zrínyi Ilona 

Általános Iskola

2022. 11. 24. 

14.30

9700 Szombathely, Zrínyi 

Ilona utca 10., tornaterem

Labdás ügyességfejlesztés, 

szivacskézilabda alapjai
Labdás ügyességfejlesztés, szivacskézilabda alapjai Testnevelés bemutató foglalkozás Gubián Tamás

Általános iskolai 

testnevelő tanárok

Molnár Tamás 

molnar.tom.savaria@gmail.com
15 fő

Göcsej Kapuja Bak Általános 

Iskola

2022. 11. 30. 

14.00
google meet

Fabatka-módszer                    

bemutatása
Alternatív jutalmazó és bűntető módszer. pedagógiai értékelés online előadás Kiss-Molnár Brigitta

érdeklődő általános 

iskolai pedagógusok

Béresné Simon Eszter                          

amkiskola.bak@gmail.com
15 fő Pedagógiai értékelés

Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ bázisintézményi programjai

2022. november

Intézmény Időpont Helyszín

Program Jelentkezés

https://forms.gle/DeSanWdCy2vewwqn9
https://forms.gle/DeSanWdCy2vewwqn9
mailto:info@szivarvanyegymi.hu
https://forms.gle/5B6EP6Vtjq4M7p6QA
https://forms.gle/5B6EP6Vtjq4M7p6QA
https://meet.google.com/zvg-eonm-qds
https://meet.google.com/zvg-eonm-qds
mailto:info@szivarvanyegymi.hu

