
Szakterület A program címe/témája A program típusa Szaktanácsadó neve A program időpontja A program helyszíne A program tartalma

1. óvodai nevelés Mit tennék én érted? szakmai műhely

Kovácsné Horváth 

Ildikó

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 3.

9.00 - 12.00 óra

Móricz Zsigmond Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, 

Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, 

Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

8960 Lenti, Béke út 17.

SNI gyermekek fejlesztésének segítése 

gyógypedagógus ajánlásával. Jogszabályok 

értelmezése gyakorlati szempontból. Alternatívák 

az együttnevelésben. Előadók: Szabóné Zakó 

Krisztina intézményvezető mesterpedagógus, 

Gyuránné Pusztai Lívia mesterpedagógus 

gyógypedagógus

2. óvodai nevelés Nem szöszölünk, nemezelünk szakmai műhely

Világos Csabáné

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. március 29. 

9.00 - 11.00 óra

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 

8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1.

Egy ősi textilkészítési technika gyakorlati 

bemutatása. Olyan tárgyak készítése a bemutató 

alatt, amelyeket gyerekekkel is el lehet készíteni.

3. óvodai nevelés

Az önértékelési rendszer működésével 

kapcsolatos feladatok.  Pedagógus-

vezető-intézményi önértékelés.

szakmai műhely

Lenkovits Szilvia 

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 4.        

9.00 - 11.00 óra

Nagykanizsa Központi Óvoda Hétszínvirág 

Tagóvodája 

8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.

Az önértékelés jogszabályi háttere, tervezése, 

folyamata. A pedagógus, vezető, intézmény 

önértékelésének területei, ciklusai,  módszerei, 

eszközei. 

4. alsó tagozat "Lemorzsolódó perceink" módszertani bemutató

Paulovicsné Török 

Cecilia

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 3.  

14.00 - 15.00 óra

Egervári László Általános Iskola 

8913 Egervár, József Attila út 3.

"Időmérési játékok kisiskolás korban"  Az 

időfogalmak kialakítását segítő, módszertani 

bemutató első részében tanórai keretek között lehet 

betekintést nyerni a jó gyakorlatba. A továbbiakban 

pedig az előkészítő időszakban alkalmazható 

tevékenykedtető feladatok kipróbálhatók.

5. tanító
Az iskolai lemorzsolódás megelőzését 

célzó kompetencia-fejlesztés
szakmai műhely

Ács Györgyi, Batha 

Ildikó, Boronyák Éva, 

Hajasné Iberhart 

Ilona, Molnár Tünde, 

Robár Etelka, Varga 

Ferencné 

mesterpedagógus 

szaktanácsadók

2019. április 3.         

14.00 - 16.00 óra

Őriszentpéteri  Általános Iskola 

9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 7.

Rövid elméleti áttekintés, a téma indokoltsága.  

Módszertanunk színesítése. Tanulási stratégiák, 

motivációs lehetőség, drámapedagógiai eszközök, 

IKT-használat, jó gyakorlat.  

6. tanító
Az iskolai lemorzsolódás megelőzését 

célzó kompetencia-fejlesztés
szakmai műhely

Ács Györgyi, Batha 

Ildikó, Boronyák Éva, 

Hajasné Iberhart 

Ilona, Molnár Tünde, 

Robár Etelka, Varga 

Ferencné 

mesterpedagógus 

szaktanácsadók

2019. április 4.         

14.00 - 16.00 óra

Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola 

8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2.

Rövid elméleti áttekintés, a téma indokoltsága.  

Módszertanunk színesítése. Tanulási stratégiák, 

motivációs lehetőség, drámapedagógiai eszközök, 

IKT-használat, jó gyakorlat.  

Zala megyei helyszínű bemutatóórák, műhelyek, előadások



7.
tanító, bármely 

szakos tanár

Játsszunk együtt! 

Mentsétek meg Gordont!

interaktív játék a 

szabadulós játékok 

mintájára

Stankovicsné Soós 

Mária

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 3. 

14.30 - 16.00 óra

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola 

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.12.

Interaktív játék a zaklatás, internetes zaklatás 

témakörében. Hogyan ne váljanak áldozattá a 

tanulók?  

Játékmesterek: Dely Erzsébet és Musta Mónika a 

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai.

Játékosok: a résztvevő pedagógusok  csoportokban.

8.

általános iskolai 

alsó és felső 

tagozat - humán 

tárgyak

IKT-val támogatott motiváció a 

tanításban: interaktív oktatási 

segédanyagok használata és készítése

szakmai műhely

Bedőné Fatér Tímea

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 9.        

14.00 - 16.00 óra

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 

Csány László Szakgimnáziuma

8900 Zalaegerszeg, Jókai Mór utca 4-6.

Változatos, motiváló, játékos gyakorlók, feladatok 

készítése tanórákhoz, fejlesztő foglalkozásokhoz:  a 

Redmenta és a  LearningApps alkalmazások 

használata és más online lehetőségek a 

lemorzsolódás csökkentéshez (is).

9.

általános iskolai 

alsó és felső 

tagozat - humán 

tárgyak

Magyartanítás az általános iskolában. 

Műhelymunka tanítóknak és 

magyartanároknak.

szakmai műhely

Berke Andrea

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 4.        

14.00 - 15.00 óra

Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola

8960 Lenti, Vörösmarty u. 30.

Alsó és felső tagozat közötti átmenet segítése a 

magyarórákon. Tankönyvválasztás lehetőségei. 

Tapasztalatok, módszerek a lemorzsolódás 

csökkentésében és a tehetséggondozásban. 

10.

magyar nyelv és 

irodalom, média, 

művészetek

A kapcsolattartás lehetőségei a 

művészeti felsőoktatással
szakmai műhely

Gerencsér Katalin

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 4.        

14.30 - 16.00 óra

Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.

Néhány olyan projektet szeretnék bemutatni, 

amelynek célja a közoktatásban tanító tanárok 

módszertani eszközeinek bővítése továbbképzéssel 

és gyakorlati feladatokkal.

11. történelem
Tematikus, szakmai projektnap a 

lemorzsolódás csökkentéséért

módszertani

bemutató

Simon Márta

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 9.

14.00 - 15.30 óra

Letenyei Andrássy Gyula Általános (iskola 

könyvtár)

8868 Letenye, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

A projektnap módszertani sokoldalúságával 

hozzájárul a tanulói iskolaelhagyás csökkentéséhez. 

Cél: érdeklődés felkeltése egy tematikus szakmai 

nap történelmi programjaival; a hazaszeretet, a 

hazafiság erősítése, az összetartozás, az 

ismeretszerzés, az érdeklődés felkeltése; szociális 

kompetencia erősítése.

12.
történelem 

(alap-és középfok)
A történelemtanítás aktuális kérdései

előadás és szakmai 

műhely

Farkas Tünde

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 11.

15.00 - 16.30 óra 

Batthyány Lajos Gimnázium    

8900 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.

Vendégünk Kaposi József, a Magyar Történelmi 

Társulat Tanári Tagozatának elnöke a 

történelemtanítás aktuális kérdéseiről tart 

tájékoztatót, amelyet beszélgetés követ.

13.
emberismeret és 

etika
IKT eszközök használata tanórákon szakmai műhely

Györek László 

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 1.                

14.30 - 16.00 óra

Batthyány Lajos Gimnázium    

8900 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.

Az új digitális oktatási stratégiáról és a digitális 

kompetenciákról. Tantárgyspecifikus tananyagok 

létrehozása, felhasználása. Egy etika mintaprojekt 

részletes bemutatása.

14. angol nyelv

Az angol nyelvi íráskészség 

mérésének és fejlesztésének néhány 

lehetséges módja a középfokú 

intézményekben 

szakmai műhely

Császár Zsuzsanna

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 24. 

15.00 - 16.30 óra        

Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 49-53.

A középfokú végzettség megszerzésének része az 

idegen nyelvi érettségi letétele. A diákok sikeréhez 

az egységes értékelés szerinti felkészítés nagy 

segítséget adhat. Nagy Katalin, a zalaegerszegi 

Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárának vezetésével 

a résztvevők az íráskészséggel kapcsolatos 

műhelymunkán vehetnek részt.



15. német nyelv
Digitális eszközökkel és módszerekkel 

a németórán: Quizlet és LearningApps
workshop

Pusztai Zsuzsanna, 

József Attila

mesterpedagógus 

szaktanácsadók

2019. április 4. 

15.00 - 16.30 óra

ZSZC Báthory István Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája (Szabó Katalin Nyelvi 

Terem)

8900 Zalaegerszeg, Báthory István utca 58. 

A Quizlet és a LearningApps online eszközök 

olyan digitális módszerek alkalmazását teszik 

lehetővé a németórákon, melyekkel javítható a 

tanulók motivációja, ezáltal segítséget jelentenek a 

tanórák digitalizálása, színesebbé tétele, továbbá a 

lemorzsolódás által veszélyeztetett tanulók 

megtartása terén is. Főbb témák: Quizlet, 

szótanulás, szókincsbővítés játékosan, digitális 

eszközökkel. Tanulócsoportok, személyre szabott 

feladatok létrehozása. Tanulás egyéni ütemben. 

Tanulói csoportok létrehozása a LearningApps.org 

oldalon; nyilvános feladatok felhasználása; 

feladatkijelölés a tanulói csoport számára; 

feladatmegoldások ellenőrzése.

16.
matematika 

(általános iskola)

Digitális lehetőségek a matematika 

órán - járási matematika 

munkaközösség alakulása

szakmai műhely

Némethné Kálmán 

Zsuzsanna

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 9. 

14.30 - 16.00 óra

Szabó István Általános Iskola

8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.

Differenciálás lehetősége a digitális tananyagokon 

keresztül. (A lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók bevonása.)

17. matematika

A Pénziránytű Alapítvány 

kiadványának bemutatása

A májusi vizsgaidőszak emelt szintű 

matematika érettségi feladatainak 

elemzése

bemutató, szakmai 

műhely

Kovácsné Kiss 

Piroska, 

Tóth László

mesterpedagógus 

szaktanácsadók

2019. április 3.  

14.30 - 15.30 óra

Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

(211-es terem)

8900 Zalaegerszeg Rákóczi u. 49-53.  

A Pénziránytű Alapítvány képviselője bemutatja a 

„Számoljunk a befektetésekkel” című  kiadványt . 

Az OH statisztikája, a javító tanár, a javításvezető 

tapasztalatai alapján a feladatokat típusonként 

elemezzük. Szakmai megbeszélést folytatunk a 

feladatok válogatásával, nehézségével, 

értékelésével kapcsolatban. 

18. matematika

A 9. osztályos tananyag problémás 

részei, átalakítására vonatkozó 

javaslatok

szakmai műhely

Szalai Gabriella

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. március 28.       

14.00 - 16.00 óra

Batthyány Lajos Gimnázium

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.

A 9. osztályos matematika tananyag átgondolása, 

a"buktatós" részek tanításának nehézségei, 

megoldási javaslatok.

19. matematika Tanulási kudarcok elkerülése szakmai műhely

Schuch Angéla

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. március 29.      

8.00 - 8.45 óra

Keszthelyi Vajda János Gimnázium

8360 Keszthely Fő tér 9.

Az iskolaelhagyás egyik legfőbb oka az igazgatók 

véleménye szerint maga a tanulói kudarc: a tanuló 

az adott tantárgyból sorozatosan nem megfelelő 

teljesítményt produkál. Ez esetben ésszerűnek 

tetszhet, hogy a tanuló sorozatos tantárgyi 

alulteljesítésére kell megoldásokat találni még a 

helyzet menthetetlenné válása előtt.

20. fizika Mechanikai feladatok megoldása bemutatóóra

Farkas László

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 2.        

11.30 - 13.30 óra

Keszthelyi Vajda János Gimnázium

8360 Keszthely, Fő tér 9.

A 9.b osztáyban gyakorló óra keretében az a cél, 

hogy a témazáró dolgozat előtt a lemaradó tanulók 

hiányosságokat minimalizáljuk, az osztály 

tudásszintjét felmérjük. Az órán használt 

módszerek: teszt, reláció analízis, csoport munka, 

kooperatív tanulás.  



21.

biológia- 

egészségtan, 

természetismeret

Motiváció, módszertan kontra 

lemorzsolódás
szakmai műhely

Mrakovics Ildikó

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 11.

14.00- 16.00 óra

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák 

Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.

Téma a természettudományos ismeretek hiánya és a 

lemorzsolódás összefüggései. A pedagógusok 

módszertani kultúrájának fejlesztése a 

gyakorlatban. A szakmai műhelyfoglalkozás célja, 

hogy a motiváció fenntartásának eszközeit 

összegyűjtse és a gyakorlati alkalmazás 

tapasztalatait összegezze.

22.
természetismeret - 

kémia

Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-

Fejlesztő Központ munkájának 

megismerése, az oktatáshoz 

kapcsolódó programjainak 

megismerése

szakmai műhely

Tölgyesné Kovács 

Katalin

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 9.

15.00 - 16.30 óra

Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-

Fejlesztő Központ

8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.

A víztechnológiai központ tevékenységének 

megismerése; az iskolákhoz kötődő peogramjaik 

bemutatása Hogyan mutatható be a tanulóknak a 

kémia fontossága, jelentősége a mindennapokban - 

hogyan kapcsolódik egy kutatóintézet tevékenysége 

a hétköznapi életünkhöz. A kémia mindenkit érint, 

mindenütt jelen van.

23. informatika
Lego Mindstorms EV3 Space 

Challenge Curriculum
szakmai műhely

Szerdahelyiné Czigler 

Ágnes

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 4.        

15.00 - 16.00 óra

Dr. Mező Ferenc Gimnázium (PC4)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 3. 

A Lego robotok programozására használt Lego 

Mindstorms EV3 program kiegészítő Space 

Challenge moduljának tananyaga.

24.
testnevelés és 

sport

Módszertani ajánlás a különböző 

kultúrájú és családi hátterű tanulók 

testnevelés órákon való minél 

hatékonyabb részvételéhez

előadás, szakmai fórum

Hegyiné Szávai 

Beatrix, Papp Miklós 

Tibor

mesterpedagógus 

szaktanácsadók

2019. április 4.  

14.00 - 15.00 óra

Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános 

Iskola Bolyai Tagintézménye 

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.

A programon bemutatásra kerül a Szegedi 

Pedagógiai Oktatási Központ testnevelés és sport 

tantárgygondozó munkaközössége által kidolgozott,  

a testnevelés tantárgyból való nagyszámú bukás és 

a lemorzsolódás  arányának csökkentése  érdekében 

készült anyaga. Az előadás után, igény szerint a 

résztvevők is elmondhatják tapasztalataikat a 

témában. 

25.
technika, életvitel 

és gyakorlat
Fejlesztési lehetőségek technika órán szakmai műhely

Tóthné Németh 

Gabriella

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 10.        

15.00 - 16.30 óra

Zalaegerszegi Landorhegyi Sportiskolai 

Általános Iskola (10.sz. terem)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 12. 

A manuális készségek fejlesztésén túli lehetőségek 

technika órán: kognitív képességek (két agyfélteke 

közti kapcsolat…), együttműködési, szociális, 

kommunikációs, természettudományi, vizuális 

kompetenciák fejlesztésének lehetséges módszerei.

26. iskolai könyvtár
Az iskolai könyvtár a lemorzsolódás 

megelőzéséért
szakmai műhely

Gerölyné Kölkedi Éva 

Marianna

mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. április 9. 

14.00 - 16.00 óra

Zalaegerszegi SZC Báthory István 

Szakgimnáziuma könyvtára

8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58.

A lemorzsolódási mutatók, a megelőzés lehetséges 

pedagógiai elemei és ebben az iskolai könyvtárak 

hátránykompenzáló és kompetenciafejlesztő 

lehetőségei, majd néhány felkért könyvtárostanár 

rövid beszámolója saját gyakorlatáról.


