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óvodai nevelés Mozgás - testnevelés az óvodában szakmai műhely
Tóthné Garai Rita 

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 13. 

13.30 óra

Nagykanizsa Központi Óvoda Kertvárosi 

Tagóvodája              

8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 5.

Az óvodai testnevelés foglalkozások korszerű 

értelmezése, felépítése. Mikor, hol, spontán vagy 

szervezett-tervezett? Mivel vehetjük el a 

gyermekek kedvét, mivel fokozhatjuk az 

aktivitásukat a mozgás tevékenységek iránt?

óvodai nevelés
Mozdulj, gyógyulj, mozogj! - 

gyógytestnevelés az óvodában

gyakorlati bemutatóval 

egybekötött elméleti 

tájékoztató

Kovácsné Horváth Ildikó 

mesterpedagógus szaktanácsadó,

Szalainé Pál Alíz 

fejlesztőpedagógus, óvodai 

gyógytestnevelő 

2018. november 21.

10.00 - 12.00 óra

Csesztregi Tündérkert Óvoda 

8973 Csesztreg, Dózsa György út 1.

Új szemlélet az óvodai testnevelésben. 

Tartásjavítás beépítése a mozgásanyagban. 

Ellenjavalt gyakorlatok megismerése, kiszűrése.

óvodai nevelés
Gyermekjáték fűzések - népzenei 

műhelymunka
műhelymunka

Világos Csabáné 

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 14.

9.00 - 11.00 óra

Gyenesdási Bölcsőde és Óvoda

8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1.

Műhelymunka óvodapedagógusoknak: 

gyermekjáték fűzések összeállítása.

Közreműködik: ifj. Horváth Károly népzenész.

tanító

Anyanyelvi készségek és 

képességek fejlesztése a tanulás 

tanításnak szolgálatában

műhelyfoglalkozás

Ács Györgyi, 

Batha Ildikó, Boronyák Éva, 

Hajasné Iberhart Ilona, 

Molnár Tünde, 

Robár Etelka,

Varga Ferencné    

mesterpedagógus 

szaktanácsadók

2018. november 7. 

15.00 óra

Teskándi Csukás István Általános Iskola

8991 Teskánd, Rákóczi Ferenc utca 31.

Szövegértés, helyesírás. Interaktív és reflektív 

tanulási technikák.

tanító, bármely 

szakos általános 

iskolai tanár

Tanítható, tanulható-e a boldogság? előadás

Stankovicsné Soós Mária

mesterpedagógus szaktanácsadó,

Rákóczi Marianna pedagógus

2018. november 21. 

14.30 óra

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola 

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.12.

A pedagógusok és diákok pozitív gondolkodásának 

és érzelmi intelligenciájának fejlesztése 

„Boldogság  program” keretében.

Meghívott előadó: Rákóczi Marianna a 

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola 

pedagógusa.

tanító, bármely 

szakos általános 

iskolai tanár

Boldogságóra a gyakorlatban bemutató foglalkozás

Stankovicsné Soós Mária

mesterpedagógus szaktanácsadó,

Rákóczi Marianna pedagógus

2018. november 22. 

11.55 óra 

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola 

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.12.

A program egy órájának bemutatása a 

gyakorlatban, tanulók közreműködésével.

Ezt követően lehetőség van konzultációra.

Az órát tartja: Rákóczi Marianna pedagógus.

humán tárgyak 

(általános iskola)

IKT-val támogatott tanítás: 

interaktív oktatási segédanyagok 

használata és készítése

műhelyfoglalkozás
Bedőné Fatér Tímea

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 13. 

14.00 óra

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 

Csány László Közgazdasági 

Szakközépiskolája

8900 Zalaegerszeg, Jókai Mór utca 4-6.

Interaktív oktatási segédanyagok használata és 

készítése:

Ismerkedés a Redmenta és a LearningApps 

alkalmazások használatával, lehetőségeivel 

Interaktív feladatok/feladatlapok, tesztek; játékos 

gyakorlók készítése tanórákhoz, fejlesztő 

foglalkozásokhoz.

magyar nyelv és 

irodalom

Szakmai találkozó és műhelymunka 

a Pannon Tükör főszerkesztőjével, 

Bubits Tündével

műhelyfoglalkozás
Gerencsér Katalin 

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 15.     

15.00 óra          

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.

Bubits Tündével, a Pannon Tükör főszerkesztőjével 

beszélgetünk a lap szerkesztésének műhelytitkairól, 

valamint arról,   hogyan használható a regionális 

irodalmi lap a tanórákon és érettségi tételként.

történelem Zrínyi élete és kora szakmai előadás
Simon Márta

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 19. 

14.00 óra

Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola

8868 Letenye, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

Zrínyi kora, török ellenes 

küzdelmek,családtörténet.

történelem
Egy tananyag feldolgozása három 

különböző módszerrel
módszertani workshop

Farkas Tünde

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 15.     

15.00 óra          

Batthyány Lajos Gimnázium

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.

A történelem tanítása során alkalmazható 

módszerek közül hármat nézhetünk meg felvételről. 

Előnyök és hátrányok. Adottak-e a feltételek?

Zala megyei helyszínű bemutatóórák, műhelyek, előadások
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iskolai könyvtár
Működési dokumentumok az 

iskolai könyvtárban
műhelymunka

Gerölyné Kölkedi Éva

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 21.

14.00 óra

Zalaegerszegi SZC Báthory István 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

8900 Zalaegerszeg, Báthory István utca 58. 

(könyvtár)

Az iskolai könyvtár működési dokumentumai, 

hierarchiájuk, helyük az iskola dokumentumaiban.

óvodai nevelés, 

tanító, angol nyelv

A szókincs játékos tanulása 

kisiskolás korban
jó gyakorlat bemutatása

Császár Zsuzsanna

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 26. 

15.00 - 16.30 óra

Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános iskola 

Dózsa György Tagiskola

8900 Zalaegerszeg, Kis utca 6.

Sebestyénné Bánki Beáta, a Dózsa-tagiskola 

pedagógusa a kisiskolás korosztály játékosságára 

építő jól bevált módszereket mutat be. Az egyszerű 

tanári előkészítést igénylő gyakorlatokat tanórákon 

készült videóról tekintjük meg. Számítunk arra, 

hogy a résztvevők a saját tapasztalataikat, ügyes 

megoldásaikat is megosztják velünk. 

Óvodapedagógusokat is várunk.

német nyelv

Külföldi továbbképzések 

tanároknak és tanulóknak. Szakmai 

támogatás célnyelvi 

továbbképzésekhez és 

diákprogramokhoz kapcsolódó 

pályázatok megírásához

workshop

József Attila, 

Pusztai Zsuzsanna, 

Tolvaj Anita

mesterpedagógus 

szaktanácsadók

2018. november 22. 

15.00 óra

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 30.

Pályázatírási tapasztalatok; alapvető pályázati 

dokumentumok; célnyelvi képzések felkutatása: 

tanártovábbképzések nyelvszakos tanárok számára; 

nyelvtanfolyamok idegen nyelvet beszélő/ tanuló 

bármely szakos tanárok számára; projektpartnerek 

felderítése multilaterális diákprojektek céljából.

matematika

A matematika szaktanácsadás 

helye, szerepe a matematika tanárok 

szakmai életében (tapasztalatok 

alapján)

műhelyfoglalkozás

Kovácsné Kiss Piroska, 

Tóth László

mesterpedagógus 

szaktanácsadók

2018. november 15.

14.00 óra

Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 49-53. 

211-es terem

A matematika szaktanácsadásban rejlő lehetőségek 

kiaknázása, népszerűsítése. A tantárgygondozói 

szaktanácsadásban, minősítésre való 

felkészülésben, önértékelésben, portfólió 

készítésben nyújtott szakmai segítség eddigi 

tapasztalatainak megosztása. 

matematika Műveletek algebrai törtekkel bemutatóóra
Szalai Gabriella

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 14. 

12.00 - 12.45 óra

Batthyány Lajos Gimnázium

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.

A 9. osztályban tanítandó algebrai törtes feladatok 

megoldása, utána megbeszélés a látottakról, 

tapasztalatok cseréje.

matematika

A 2018. évi májusi érettségi 

időszak matematika feladatsorainak 

elemzése

szakmai műhely
Schuch Angéla

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 13. 

12.30 - 13.30 óra

Keszthelyi Vajda János Gimnázium

8360 Keszthely, Fő tér 9.

Az Oktatási Hivatal visszajelzést küldött a 2018. 

évi májusi érettségi időszak matematika 

feladatsorainak elemzéséről. Ezen elemzéssel 

foglalkozunk.

fizika Mérések elektromos áramkörökben bemutatóóra
Farkas László

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 13. 

8.45 - 9.45 óra

Keszthelyi Vajda János Gimnázium

8360 Keszthely, Fő tér 9. (labor)

Digitális és analóg mérőműszerek használata, 

mérési jegyzőkönyv készítése.

fizika
Differenciált oktatás a 11. 

osztályban fizikából
bemutatóóra

Szörényi Zoltán

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 14. 

11.30 - 12.25 óra

Keszthelyi Vajda János Gimnázium

8360 Keszthely, Fő tér 9.

Nem feltétlenül ugyanazt és nem feltétlenül 

ugyanúgy tanítjuk minden tanulónak. Ezt az 

indokolja, hogy a tanulók nem egyformák sem 

pszichológiai értelemben, sem a megelőző 

tudás vonatkozásában. Ugyanazok a tartalmak és 

eljárások különböző mértékben fejlesztőek a 

különböző tanulók számára.

biológia-egészségtan Projektek és témanapok szervezése konzultáció
Mrakovics Ildikó

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 15. 

14.30 - 15.30  óra

Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc 

Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.

A projektek és a programnapok szervezési 

feladataihoz hasznos információk és stratégiák 

megosztása. Konzultáció a városi szinten 

összehangolt programok megvalósításának 

lehetőségeiről.

informatika Online videószerkesztés
módszertani ötletek - 

szakmai műhely

Herman József

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 13.  

13.45 óra

Batthyány Lajos Gimnázium

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u.23.

(Informatika2-es terem)

Módszertani ötletek, a videószerkesztés alapjainak 

bemutatására egy angol nyelvű online felületen 8-

10. évf.
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informatika
SQL az emelt szintű informatika 

érettségi vizsgán
szakmai műhely

Szerdahelyiné Czigler Ágnes

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 15.  

15.00 óra

Dr. Mező Ferenc Gimnázium

8800 Nagykanizsa, Platán sor 3. PC4

Az emelt szintű informatika gyakorlati érettségi 

vizsga SQL követelményei, eddig előforduló SQL 

feladatai.

testnevelés és sport
Küzdősportok megjelenése a 

testnevelésben
bemutató foglalkozás

Papp Miklós,

Hegyiné Szávai Beatrix

mesterpedagógus 

szaktanácsadók

2018. november 12. 

14.00 óra

Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános 

Iskola Bolyai János Tagintézménye

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.

Karate gyakorlatanyagának beépítése a testnevelés 

órákon. Közreműködik: Sensei Németh Zoltán 

A.J.K.A. 5 danos karate mester.

etika Egy kis gyakorlat… szakmai műhely
Györek László

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 12.  

15.00 óra

Batthyány Lajos Gimnázium

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.

Információcsere és néhány konkrét tanórai 

gyakorlat.

kollégium
Utolsó simítások a nevelőtanári 

portfólión
szakmai műhely

Bende Imre

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 15. 

10.00 óra

Zalaegerszegi Városi Kollégium, 8900 

Zalaegerszeg Göcseji út 16.

A minősítés előtt álló kollégiumi nevelőtanárok 

segítése, tapasztalatok átadása minél sikeresebb 

minősítés érdekében.

informatika
Új utak a programozásoktatás 

módszertanában

szakmai előadás és 

gyakorlat
Henczi Béla mesterpedagógus

2018. november 19.

14.30 óra

Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.

Előadásomban általam már kipróbált módszertant 

szeretnék bemutatni a programozás tanításához. 

Kész tematikát és példaprogramokat tudok átadni 

az érdeklődőknek. A bemutatásra kerülő vizuális 

fejlesztői környezetek és programnyelvek (Scratch, 

C++ és Qt) motiváló hatásúak és eredményesen 

használhatók az adott korosztályoknál a 

programozáshoz.

óvónők, tanítók, 

testnevelő tanárok

Tartáskorrekció - A 

biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítása

gyakorlatközpontú 

szakmai 

műhelyfoglalkozás

Tóthné Steinhausz Viktória

gyógytornász, a tartáskorrekció 

mozgásanyagának egyik 

szerzője, gyakorlott oktatója,

a Porci Berci módszer 

kidolgozója

2018. november 12.

8.00 - 12.00 óra

Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda 

Petőfi utcai Tagóvodája

8900 Zalaegerszeg, 

Petőfi Sándor utca 25-29

A tanulók közt tömeges tartási rendellenességek 

miatt minden tanulónak szüksége van arra, hogy a 

testtartásért felelős izmait az izomegyensúly 

állapotába hozzák (rendszeres erősítéssel és 

nyújtással, valamint a medence helyes 

középállásának gyakorlásával), s így kialakuljon, 

automatizálódjon és fennmaradjon a helyes 

testtartásuk. Biomechanikailag helyes testtartás 

esetén a legkisebb a gerincet tartó izmok valamint a 

gerinc és az ízületek különböző képleteinek 

igénybevétele, ezért így járulhatunk hozzá a 

későbbi, felnőttkori porckopásos gerincbetegségek 

megelőzéséhez. (És mindez már az óvodában is 

szükséges!)

Ajánlott: kényelmes ruházat, illetve polifoam 

matrac a gyakorlati részhez.

bármely szakos 

pedagógus

A pedagógusi munka és 

szerepváltozás: nemzetközi és hazai 

tendenciák

előadás

Dr. Imre Anna tudományos 

munkatárs,

Eszterházy Károly Egyetem 

Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet

2018. november 15. 

14.30 - 15.30 óra

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 2.

Az előadás a pedagógus munka és szerepek 

változási tendenciáira összpontosít elméleti 

megközelítések, nemzetközi indikátorok és kutatási 

tapasztalatok tükrében. A bemutatott hazai kutatási 

tapasztalatok jelentős részben építenek személyre 

szabott oktatás igényeire és a délutánig tartó 

általános iskola bevetésével összefüggő, 

pedagógusokat érintő változásokra.

bármely szakos 

pedagógus

Az iskola és a szülő közötti 

együttműködés lehetőségei
előadás

Dr. Imre Nóra tudományos 

munkatárs,

Eszterházy Károly Egyetem 

Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet

2018. november 15. 

15.30 - 16.30 óra

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 2.

Az iskola és a szülő közötti kapcsolatrendszer egy 

állandóan változó folyamat, melynek minősége 

több tényező függvényében alakul. Az intézményi 

célok, a pedagógusok szakmai tudása és a szülők 

hozzáállása mind-mind meghatározzák az 

együttműködés gyakoriságát, jellegét.

természettudomány 

szakos általános és 

középiskolai 

pedagógusok

Scientix 3 - "fantasztikus" 

tudomány
előadás

Tölgyesné Kovács Katalin Mária

mesterpedagógus szaktanácsadó

2018. november 15. 

15.00 óra

Véndiófa Étterem

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 47.

A Scientix3 megismerése, a benne rejlő 

lehetőségek.

bármely szakos 

pedagógus

Az Erasmus+ Programban rejlő 

lehetőségek a köznevelés számára
előadás

2018. november 15. 

15.45 - 17.00 óra

Véndiófa Étterem

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 47.


