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Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 2019.04.03
Tap - AGY torna (Tappancs és agy torna 

)

A program során megismerkedhetnek a résztvevők egy 

feladatgyűjteménnyel, ahol a láb tornáztatása mellett az elmaradt 

részképességek fejlesztése is történik. A gyakorlatgyűjteményt főleg 

nagycsoportos óvodásoknak és kisiskolásoknak készítettem. A 

gyűjteményt ajánlom azoknak az óvónőnek, tanítónőknek akik 

- tudják, hogy a csoportjukban / osztályukban van lúdtalpas gyerek,

- nyitottak az új dolgok iránt,

- akik szeretnék megelőzni a lúdtalp kialakulását.

Zalaapáti Gábor 

Áron Általános 

Iskola

Zalaapáti, Deák 

Ferenc út 2. 

óvónők, fejlesztő 

ped., gyógyped., 

tanítónők, 

gyógytestnevelők 

E-mailben: bettykapai@gmail.com

telefon: 06 /305878303
30 fő

Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 2019.04.11
Városi kortárs versmondó és 

klipverseny

A Kortárs Versmondó és Klipverseny elsődleges célja egy nívós irodalmi 

verseny meghonosítása volt. Pedagógiai-oktatási célja a diákok és a 

kortárs irodalom ill. képzőművészet kapcsolatának kialakítása- 

megerősítése, a tehetségkutatás.

Szombathelyi Nagy 

Lajos Gimnázium

9700 Szombathely 

Dózsa Gy. U. 4.

kortárs irodalmat 

és művészeteket 

kedvelő 

középiskolai 

tanárok

E-mailben: bzsuzsa555@gmail.com 25-30 fő

Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 2019.04.12 Egészségnap

Az egészségnevelés, amely tudatosan kialakított tanulási-tanítási 

folyamat, változatos módszerekkel bővíti az egészséggel kapcsolatos 

ismereteket, az egyén és a környezetében élők egészségének javítása, 

megőrzése érdekében. Mindehhez lehet minta az iskolánkban 

megszervezésre kerülő „Egészségnap”. Ennek keretein belül az osztályok 

már előre kiadott témában tartanak előadást egymás számára 

egészségtudatos életmóddal kapcsolatos témákban. Meghívott 

vendégek, sportvetélkedők, versenyek teszik még színesebbé a kínálatot.

Szombathelyi Nagy 

Lajos Gimnázium

9700 Szombathely 

Dózsa Gy. U. 4.

középiskolai és 

általános iskolai 

tanárok, elsősorban 

osztályfőnökök

E-mailben: bzsuzsa555@gmail.com 40-50 fő

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
2019. március 27.

12:30 - 16:00
Idegennyelvi szakmai nap

Angol nyelv : diákoknak honismereti játék és PPT-s bemutató angol 

nyelven angliai utazásukról. Tanároknak workshop a LanguageCert 

vizsgáztatójának vezetésével.

Német nyelv: 10-11. évfolyamos diákoknak szövegértési verseny 

okostelefonnal, Gothe Intézet módszertani workshopja tanároknak, 

digitális tananyagok témában.

9700 Szombathely, 

Széchenyi u. 2. 

angol és német 

nyelvet tanító 

középiskolai 

tanárok

E-mailben: kovarimariann@gmail.com 50 fő tanár, 20-20 diák

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
2019. április 1.

14:30
"Színes üvegcserepekből a világ"

A mozaikkészítés művészete az ókortól napjainkig. Előadás a 

mozaikkészítés pedagógiai, pszichológiai fejlesztő hatásáról, a személyes- 

és szociális kompetenciafejlesztő gyakorlatok kipróbálásáról, illetve arról,  

hogyan lehet a művészeti képzéssel ötvözni a személyiségfejlesztést az 

alkotás folyamatában. Saját mozaik készítése a húsvéti ünnepkör 

motívumaiból választva. 

9700 Szombathely, 

Széchenyi u. 2. 

általános iskolai és 

középiskolai 

tanárok, tanítók 

Vas megye 

területéről

E-mailben: kovarimariann@gmail.com 20 fő

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
2019. április 8. hétfő

14:30
"Fantasy az irodalomban"

A Premontrei Gimnázium fiatal magyartanárának, Kiss Mártonnak „Vér a 

vasra” című könyvének a bemutatója. Legújabb kötetéhez kapcsolódva a 

fantasy irodalomról is beszélget a résztvevőkkel. Nagy Gergely grafikus a 

grafikai háttérmunkáról tart előadást.

9700 Szombathely, 

Széchenyi u. 2. 

középiskolai 

magyartanárok
E-mailben: kovarimariann@gmail.com 40 fő

Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola 2019. március 21. A 21. századi kihívások a köznevelésben

Az óvoda és iskola szerepe az érzelmi intelligencia fejlesztésében

Erőszakmentes Kommunikáció helye az oktatásban

Bázisintézmény tapasztalatai az Erőszakmentes Kommunikációban

Gyermeki erősségek fejlesztése kisiskolás korban

A pedagógusok érzelemszabályozásának támogatása a gyakorlatban

Városi Hangverseny- 

és Kiállítóterem, 

Zalaegerszeg

Zala és Vas megyei 

pedagógusok
Regisztráció lezárult 180 fő

Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola 2019. április 15. A pozitív pszichológia módszerei A pozitív pszichológia módszerei

Zala Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat

a nevelési 

tanácsadó 

munkatársai

30 fő

Bázisintézményi programok Tavaszi Pedagógiai Napok 2019.



Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, 

Gimnázium és AMI
2019. március 28.

Hogyan készült? Diákmesterművek a 

gyakorlatban

(Nyílt festészetműhely)

A résztvevők betekintést nyerhetnek a festészetműhely munkájába. 

Megismerkedhetnek a tojástempera technika történetével. Láthatják, 

hogyan készül portré modellről, tojástempera technikával.

Ady iskola

általános iskola 

felső tagozatos 

tanulói, rajztanárok

Szommer Judit

telefon: 92/596-390, 92/596-393

E-mailben: vizualis@ady-zala.sulinet.hu 

15 fő

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, 

Gimnázium és AMI
2019. április 11.

„Sokat tud az én kezem…”        megyei 

rajzpályázat

A képző-és iparművészeti tagozat 1991-óta rendezi meg minden évben a 

„Sokat tud az én kezem” c. megyei rajzpályázatot  az általános és 

művészeti iskolák 6-14 éves tanulói számára. Az eltelt évek alatt egy jól 

bevált, a megye egyetlen átfogó jellegű hiánypótló pályázatává vált a 

verseny, amely bemutatkozási lehetőséget ad, egyben felmérhető általa 

a rajzoktatás színvonala. A beküldött munkák magas száma, bizonyítja a 

rajzverseny népszerűségét.

Ady iskola
6-14 éves 

korosztály

Nagy Szilvia

telefon: 92/596-390, 92/596-393

E-mailben: info@ady-zala.sulinet.hu

rajzpályázaton résztvevők 

300 fő, kiállítás megnyitón 

résztvevők 80 fő

Nagykanizsa Központi Óvoda
2019. március 28.

13.30-16.00 

Néphagyomány-ápoló szakmai műhely: 

népi kismesterségek bemutatása- 

nemezelés

Néphagyományőrzés nevelésünk folyamatában: őseink által ránk hagyott 

tudás hogyan építhető be az óvodai nevelőmunkába? A hagyományos 

nemezművesség fortélyaival való ismerkedés.

Központi Óvoda 

Hétszínvirág 

Tagóvodája

8800 Nagykanizsa 

Corvin u. 2. 

óvodapedagóguk

Gáspárné Hans Katalin tagintézmény-vezető

E-mailben: hetszinvirag@z-net.hu 

telefon: 06/20/2923221

15 fő

Nagykanizsa Központi Óvoda
2019. április 8.

9.00-14.30.

A játék, szabad játék szerepe, 

jelentősége a gyermeki  személyiség 

sokoldalú fejlesztésében

A szabad játék újra pozícionálása. Tervezés a gyakorlatban az ONOAP 

szellemében, a gyermekek örömére, és a hivatalos kíírások teljesítésére. 

Pannon Egyetem 

Nagykanizsai 

Kampusza

8800 Nagykanizsa 

Zrínyi u. 18.

óvodapedagóguk 

Lenkovits Szilvia intézményvezető helyettes  

E-mailben: kozpontiovi@z-net.hu

telefon: 06/306177631       

150 fő


