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SzMSzC Gépipari és 

Informatikai 

Szakgimnáziuma

2018. november 7., (14:30 órakor)
Online alkalmazások az idegen nyelv 

tanításában

A digitális műhelyfoglalkozáson ötleteket kapnak a 

kollégák az idegen nyelv oktatása során használható IKT 

alkalmazásokról.

Szombathely, 

Rohonci út 1.

ált.iskolai és 

középiskolai 

idegen nyelvet 

tanító tanárok

www.gepipari.hu oldalán található 

regisztrációs űrlapon
25 fő

Zalaegerszegi Ady 

Endre Általánosn 

Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola

2018. november 10. Pályaorientációs Nap 

Az általános iskola 7-8. évfolyamos tanulóinak nyújt 

lehetőséget nyílt órák, foglalkozások keretén belül a 

gimnázium képzőművészeti szakirányának 

megismerésére.

8900 

Zalaegerszeg, 

Kisfaludy út 2.

általános iskola 7-

8. osztályos 

tanulói

Varga Zsuzsanna, 92/596-390,                                 

info@ady-zala.sulinet.hu  
40 fő

Zalaegerszegi Ady 

Endre Általánosn 

Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola

2018. november 15. Megyei festészet- és rajzverseny

Bázisintézményi céljainkkal összhangban több éve 

szervezzük művészeti tanulmányi versenyünket. Mint 

alapfokú művészeti intézmény, kiemelt figyelmet 

fordítunk a tehetséggondozásnak, a 

tehetségazonosításnak, és erre kiváló alkalmat biztosít a 

Megyei festészet- és rajzverseny.

8900 

Zalaegerszeg, 

Kisfaludy út 2.

általános iskola 7-

8. osztályos 

tanulói

Monok Balázs, 92/596-390 

info@ady-zala.sulinet.hu 

vizualis@ady-zala.sulinet.hu

45 fő

Dr.Nagy László EGYMI 

Kőszeg
2018. november 21. 14.00 óra

SNI integráció /szakértői vélemény 

értelmezése/

A sajátos nevelési igény (SNI) gyűjtőfogalom, amely 

többletjogokat biztosít a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekeknek, tanulóknak. Az SNI megállapítása a 

szakértői bizottság feladata. A szakértői bizottság a 

szakértői véleményében tesz javaslatot a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás 

módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó 

pedagógiai szakszolgálatok típusaira, a szükséges 

szakemberre és annak feladataira. A szakértői 

vélemények tartalma határozza meg a tanulók  

fejlesztésének területeit.

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a többségi intézmények 

számára az SNI témájában és az intézmények közötti 

horizontális kommunikáció elősegítése.

9730 Kőszeg 

Kiss János utca 

31.

alsó, felső 

tagozaton tanító 

integráló 

pedagógusok

tengelicsedit@nagylaszlo-

koszeg.sulinet.hu
30 fő

Zalaapáti Gábor Áron 

Általános Iskola
2018. november 14. 13.30 Difer felmérő rendszer

A DIFER programcsomag célja, funkciója, hogy segítse az 

eredményes iskolakezdést. A program során a résztvevők 

megismerhetik a mérőrendszer felépítését, a mérés 

folyamatát. Átbeszéljük a kapott eredmények mit 

jelentenek, melyek az elmaradt részterületek és milyen 

fejlesztést igényelnek. A jelenlévők megkapják a mérés 

eredményéről a szülőknek adható összegzett lapot. 

8741 

Zalaapáti, 

Deák F. u. 2.

tanítónők, 

óvodapedagógus

ok

e-mail: bettykapai@gmail.com 40 fő / elektronikus részvétel is lehetséges

Göcsej Kapuja bak 

Általános Iskola
2018. november 06. Erőszakmentes Kommunikáció a gyakorlatban

A konfliktuskezelő módszer tanításának módjáról kapnak 

tájékoztatást az érdeklődők. Konkrét esetek elemzésével a 

konfliktusok megoldási módjainak feltárása. A mediáció 

lépéseinek, alkalmazásának tudatosításával, gyakorlásával  

az összeütköző felek kapcsolódásának elősegítése.

8945 Bak, 

Rózsa u. 37.

Zala megye 

pedagógusai

e-mail: amkiskola.bak@gmail.com                                      

Tel: 92/461-016
25 fő

Premontrei Rendi 

Szent Norbert 

Gimnázium

2018. november 22.  14:30:00 "Gamification a történelem oktatásban"
Az első világháború témakörének feldolgozása és 

kompetenciafejlesztés játékos e-tananyag formájában. 

9700 

Szombathely, 

Széchenyi u. 2. 

114. terem

középiskolai 

történelem 

tanárok

emailben: kovarimariann@gmail.com;                    

telefonon: 06-94-333699
30 fő

Gyenesdiási Bölcsőde 

és Óvoda
2018. november 14. Gyermekjáték fűzések

Népzenei műhelymunka óvodapedagógusoknak a 

gyermekjáték fűzések elméletéről és gyakorlatáról.

Gyenesdiási 

Bölcsőde és 

Óvoda, 

Gyenesdiás, 

Bartók Béla 

utca 1.

óvodapedagógus

ok

Telefon: 83/311-490, 83/510-023 

email: titkar@gyenesovi.t-online.hu
40 fő

Bázisintézményi programok

mailto:tengelicsedit@nagylaszlo-koszeg.sulinet.hu
mailto:tengelicsedit@nagylaszlo-koszeg.sulinet.hu
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Nagykanizsa Központi 

Óvoda
2018. november 16.

Szakmai nap az ének, zene, népi énekes játék, 

gyermektánc témakörében

Népi gyermekjátékok, készség és képességfejlesztés. 

Zenei képességfejlesztés, tehetséggondozás. Zalai népi 

gyermekjáték fűzés. Előadás gyakorlattal egybekötve, 

interaktív foglalkozás. Előadók: Gaálné Horváth Judit - 

munkaközösségvezető Nagykanizsa Központi Óvoda, Dr. 

Lázár Katalin - tudományos főmunkatárs Zenetudományi 

Intézet, Leposa Julcsi - népzenész, kultúrközvetítő-zenei 

mediátor  

Nagykanizsa 

Központi 

Óvoda Rózsa 

Tagóvodája 

8800 

Nagykanizsa 

Rózsa u. 7.

óvodapedagógus

ok

e-mail: kozpontiovi@z-net.hu, 

telefon: 30/6177-631
140 fő

Nagykanizsai SZC 

CSerháti Sándor 

Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma

2018. november 15., 15 óra Mi is az az AJKP?

A program ismerteti az Arany János programok, 

elsősorban az Arany János Kollégiumi Program jellemzőit, 

a bekerülés feltételeit, a program szolgáltatásait, eddigi 

eredményeit.

Nagykanizsa, 

Ady E. u. 74/a - 

A12 terem

Pedagógusok, 

elsősorban 7. és 

8. osztályos 

osztályfőnökök

Jelentkezés/információ: 

http://cserhati.hu/ ; iskola@cserhati.hu
30 fő

Nagykanizsai SZC 

CSerháti Sándor 

Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma

2018. november 16., 15 óra Pályaorientációs nap

Intézményünkben oktatott szakmák bemutatása 

pedagógusok és az adott szakmában dolgozók 

segítségével.

Nagykanizsa, 

Ady E. u. 74/a - 

A12 terem

7. és 8. osztályos 

osztályfőnökök

Jelentkezés/információ: 

http://cserhati.hu/ ; iskola@cserhati.hu
30 fő

Kárpáti János Álalános 

Iskola és AMI 

Gyenesdiás

2018. november 23. 9:00
"Szép Zalában születtem…" területi 

népdalverseny

8315 

Gyenesdiás, 

Kossuth Lajos 

utca 91.

alsó és felső 

tagozaton tanító 

pedagógusok és 

tanítványaik 

Keszthelyi Járás 

területérő

Csordásné Fülöp Edit, e-mail: 

csedit.zene@gmail.com

Zalaegerszegi Zrínyi 

Miklós Gimnázium
2018. november 15. (csütörtök) Könnyűbúvárkodás 

8935 

Zalaegerszeg, 

Rákóczi Ferenc 

utca 30.

bármilyen szakos 

pedagógus Zala 

megye 

területéről

starics@zmgzeg.sulinet.hu, 

www.zmgzeg.sulinet.hu

Szombathelyi Nagy 

Lajos Gimnázium
2019. november 10. Pályaorientációs nap

Egyetemeket, hivatásokat, életpályákat ismerhetnek meg 

diákjaink. A rendezvényen egyetemisták, fiatal 

pályakezdők és hivatásukban elismert szaktekintélyek 

vesznek részt, mindezek mellett az ország különböző 

egyetemeiről meghívott előadók mutatják be 

intézményeiket.

9700 

Szombathely, 

Dózsa Gy.  u. 

4.

középiskolai 

tanárok
bzsuzsa555@gmail.com 20 fő

Őriszentpéteri 

Általános Iskola
2018. november 6. Jeles napok a természetben

9941 

Őriszentpéter 

Kovácsszer 7.

tanítók, tanárok iskola@altisk-opeter.sulinet.hu;

ELTE Bolyai János 

Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium

2018. november 2. hete Az iskolában működő vakírástanítási program

9700 

Szombathely, 

Bolyai u. 11.

alsó tagozat 3-4. 

évfolyamán 

tanító 

pedagógusok, 

általános iskolai 

magyar, 

informatika 

szakos kollégák 

Vas és Zala 

megye

bejudit@bolyaigimnazium.elte.hu

ELTE Bolyai János 

Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium

2018. november 4. hete

Előadás a pedagógus-életpályához 

kapcsolódóan a Bolyai esték előadássorozat 

keretében 1.

Egy mesterprogram bemutatása

9700 

Szombathely, 

Bolyai u. 11.

alsó tagozat 3-4. 

évfolyamán 

tanító 

pedagógusok, 

általános iskolai 

magyar, 

informatika 

szakos kollégák 

Vas és Zala 

megye

bejudit@bolyaigimnazium.elte.hu

mailto:iskola@altisk-opeter.sulinet.hu

