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óvodapedagógusok Mit tennék érted? II. szakmai műhelymunka

Szabóné Zakó Krisztina 

mesterpedagógus szakértő,

Gyuránné Pusztai Lívia 

innovatív mesterpedagógus,

Kovácsné Horváth Ildikó 

mesterpedagógus szaktanácsadó

2019. november 13.  

9.00 - 12.00 óra

Móricz Zsigmond Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

8960 Lenti, Béke u. 71.

SNI gyermekek egyéni differenciált fejlesztése 

integrált csoporttban. Hogyan készítsünk egyéni 

fejlesztési tervet az óvodában? Fejlesztő játékok az 

óvodában. Gyakorlati megoldások.

óvodapedagógusok Népzenei műhelymunka szakmai műhely
Világos Csabáné

mesterpedagógus szaktanácsadó

2019. november 14.

9.00 - 11.00 óra

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 

8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1.

Óvodapedagógusok felkészítése az óvodás 

korosztály dalanyagának kiválasztásához.

tanítók 

Szövegértési, szövegalkotási, 

helyesírási készségek fejlesztése a 

differenciálás tükrében

műhelyfoglalkozás

Molnár Tünde és Batha Ildikó

mesterpedagógus 

szaktanácsadók

2019. november 13.

14.30 - 16.30 óra

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 2.

Differenciálás; és az integrált oktatásban részt vevő 

tanulók segítése a szövegértési, szövegalkotási, 

helyesírási készségek elsajátítása során.

általános iskolai 

tanítók, tanárok

Az alsó és a felső tagozat közötti 

átmenet módszertani támogatása
műhelyfoglalkozás

Robár Etelka és

Varga Ferencné

mesterpedagógus 

szaktanácsadók

2019. november 14. 

15.00 - 16.30 óra

Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános 

Iskola

8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 38.

A tanulás tanítása az alaptantárgyak keretein belül; 

módszertani ötletbörze.

általános iskolai 

magyartanárok

A helyesírás értékelése, motiváló 

helyesírás fejlesztés
szakmai műhely

Bedőné Fatér Tímea

mesterpedagógus szaktanácsadó

2019. november 13. 

14.30 - 16.30 óra

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 2.

A helyesírás értékelésének főbb kérdései: interaktív 

előadás, szakmai beszélgetés, tapasztalatcsere. 

Változatos, motiváló, játékos gyakorlók, feladatok  

tanórákhoz, fejlesztő foglalkozásokhoz -

kapcsolódva a lemorzsolódás csökkentéshez (is).

angoltanárok 

(1-12. évfolyam)
A fejlesztő értékelés lehetőségei műhelyfoglalkozás

Császár Zsuzsanna

mesterpedagógus szaktanácsadó

2019. november 12. 

15.00 - 16.30 óra

Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol 

Két Tanítási nyelvű Általános Iskola

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 17-

21.

A tanári munka fontos része a tanulók 

teljesítményének értékelése. Ez az értékelés lehet 

hátráltatója, de lehet segítője is annak, hogy a 

tanulók képességeiket teljes mértékben 

kibontakoztassák. A fejlesztő értékelés 

módszereivel ebben segíthetjük a diákokat. Az 

elméleti bevezető után gyakorlati példákat 

ismerünk meg. Kérem, hogy a résztvevők a saját jó 

gyakorlataikat is osszák meg a csoportban.

német szakos általános 

iskolai pedagógusok

Nyelvtani ismeretek élményszerű 

oktatása
szakmai műhely

Tolvaj Anita

mesterpedagógus szaktanácsadó

2019. november 14.

15.00 -16.00 óra

Izsák Imre Általános Iskola   

8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3.

Jó gyakorlatok bemutatása az oly sok problémát 

okozó névelők, többes számú alakok élményszerű 

gyakoroltatásához az általános iskolai német nyelvi 

órákon.

általános iskolai 

történelemtanárok

Tematikus képességfejlesztés a 

történelemórán
műhelymunka

Simon Márta

mesterpedagógus szaktanácsadó

2019. november 11.

14.30 - 16.00 óra

Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola

8868 Letenye, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

A történelemtanításában a hátrányok csökkentésére 

és az ismeretátadás hatékonyságának emelésére 

képességfejlesztő gyakorlatok megosztása, amelyek 

a történelem tanításának/tanulásának 

eredményességét, sikerét segítik a tanári - tanulói 

tevékenységben.

általános iskolai 

tanítók, tanárok
Fenntarthatóságról mindenkinek interaktiv előadás

Stankovicsné Soós Mária

mesterpedagógus szaktanácsadó

2019. november 13. 

14.30 - 16.00 óra

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 12.

Fenntarthatóság fogalma, értelmezése. 

Fenntarthatóság a gyakorlatban.

technika, életvitel és 

gyakorlat szakos 

tanárok

Technika - mezőgazdaság - nevelés szakmai műhely
Tóthné Németh Gabriella

mesterpedagógus szaktanácsadó

2019. november 13. 

14.30 - 16.00 óra

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 12.

A kertművelési tevékenység nevelő, fejlesztő 

hatásáról szerzett tapasztalataink megosztása; az 

iskola kertek kialakítása által kapott lehetőségek 

kihasználása.

Zala megyei helyszínű bemutatóórák, műhelyek, előadások
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magyar és bármely 

szakos tanárok

Tanítás az információs krízis 

világában   

szakmai 

műhelyfoglalkozás        

Gerencsér Katalin

mesterpedagógus szaktanácsadó            

2019. november 11.

14.30 - 16.00 óra             

Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

8900 Zalaegerszeg Rákóczi u. 49-53.    

211-es terem

Az információs krízis világában egyre fontosabb a 

kritikai befogadás, az információ szűréséhez 

kapcsolódó kompetenciák fejlesztése (tanárnak és 

diáknak egyaránt). Hogyan lehet eligazodni a hírek 

és az álhírek (fake news) tömkelegében, a hamis 

információk, az online dezinformáció keltette 

zűrzavarban? Műhelyfoglalkozás keretében 

szeretnénk megosztani egy projektben szerzett 

tapasztalatainkat.

középiskolai történelem 

szakos tanárok
A történelemtanár szerepe ma műhelymunka

Farkas Tünde

mesterpedagógus szaktanácsadó

2019. november 13.

15.00 - 16.30 óra

Batthyány Lajos Gimnázium

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.

informatika szakos 

tanárok

A Lego mindstorms ev3 

programozás tapasztalatai
műhelyfoglalkozás

Szerdahelyiné Czigler Ágnes

mesterpedagógus szaktanácsadó

2019. november 12.

15.00 - 16.30 óra

Dr. Mező Ferenc Gimnázium 

8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.

PC4-es terem

Lego mindstorms ev3 feladatok, megoldások, 

hibalehetőségek, technikai problémák és azok 

lehetséges megoldásai.

középiskolai 

matematika szakos 

tanárok

A matematika helyzete a felvételi 

tükrében

szakmai 

műhelyfoglalkozás

Kovácsné Kiss Piroska és Tóth 

László

mesterpedagógus 

szaktanácsadók

2019. november 12.

14.30 - 16.00 óra 

Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

8900 Zalaegerszeg Rákóczi u. 49-53.    

211-es terem

A 2020-as felsőfokú felvételi változások hatása a 

közép illetve emelt szintű érettségire, kiemelten 

matematika tantárgyból. A 2019 tavaszi 

matematika érettségi eredményeinek részletes 

elemzése.

matematika szakos 

tanárok
A tanórai értékelés fejlesztése műhelymunka

Szalai Gabriella

mesterpedagógus szaktanácsadó

2019. november 14. 

14.00 - 15.30 óra

Batthyány Lajos Gimnázium

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.

A tanulók munkájának értékelése, különböző 

módszerek, lehetőségek, tapasztalatok megosztása, 

ötletek és megvalósításuk.

kémia szakos 

pedagógusok
Élményszerű kémiatanítás szakmai műhely

Tölgyesné Kovács Katalin 

mesterpedagógus szaktanácsadó 

és Németh Andrea kémia szakos 

tanár

2019. november 13. 

15.00 - 16.30 óra

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 30.

Jó gyakorlat megismerése, tapasztalatokat 

megosztó módszertani fórum.

természettudományos  

tanárok
Eötvös Loránd, a tudós tanár előadás

Farkas László

mesterpedagógus szaktanácsadó

2019. november 13. 

13.30 - 14.30 óra

Keszthelyi Vajda János Gimnázium 

8360 Keszthely, Fő tér 9.

Száz éve, 1919. április 8-án hunyt el Eötvös Loránd 

fizikus, geofizikus, egyetemi tanár, a Magyar 

Tudományos Akadémia elnöke, államférfi. A 

százesztendős évfordulót az UNESCO  Eötvös 

Loránd-emlékévnek nyilvánította.  Az előadás célja 

Eötvös Loránd életének, tudományos 

munkásságának megismerése, megismertetése, a 

korszak kulturális környezetébe ágyazva.

kollégiumpedagógusok

Mérések a kollégiumban. Az 

adatgyűjtés és fejlesztés kérdőíves 

lehetőségei

szakmai műhely
Bende Imre

mesterpedagógus szaktanácsadó

2019. november 14.

10.00 - 12.00 óra

Zalaegerszegi Városi Kollégium

8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16.
A kollégiumi mérések lehetőségeinek bemutatása.

bármely szakos 

pedagógus

Oktatás és nevelés a digitális 

világban, a digitális függőség
előadás

Mrakovics Ildikó

mesterpedagógus szaktanácsadó

2019. november 14.

14.30 - 16.00 óra 

Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc 

Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.

A digitális függőség veszélyei és következményei, 

valamint a függőség feloldásának és 

megszüntetésének módszerei; a digitális 

taneszközök és tananyagok használatának optimális 

aránya.

középiskolai 

pedagógusok

Módszerek a tanulói aktivitás 

növelésére
műhelyfoglalkozás

Schuch Angéla

mesterpedagógus szaktanácsadó

2019. november 13. 

15.00 - 16.00 óra

Keszthelyi Vajda János Gimnázium 

8360 Keszthely, Fő tér 9.

A tanulók tantárgyi, tanulási motivációjának 

fenntartására keresünk megoldásokat.
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pedagógus II. 

minősítéssel rendelkező 

nyelvtanárok

Hogyan tovább a pedagógus II. 

minősítés után? Innovatív 

mesterprogramok német nyelvből

előadás, szakmai 

megbeszélés

Horváth László, Szabó Tünde és 

Zámbó Andrea innovatív 

mesterpedagógusok; József 

Attila mesterpedagógus 

szaktanácsadó

2019. november 14. 

15.00 - 16.00 óra

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 30.

könyvtár

A pedagógus II. minősítésen átesett tanárok 

számára továbblépési lehetőséget jelent az 

innovatív mesterprogram. Három Zala megyei 

mestertanár mutatja be a közelmúltban elindult, 3 

éve folyamatban lévő, ill. a jövő évi minősítésre 

benyújtott mesterprogramját. Előadók: Zámbó 

Andrea (Hévízi Bibó István Gimnázium és 

Kollégium): A tudatos egészségfejlesztés. 

Innovatív témafeldolgozás német nyelvből; Szabó 

Tünde (ZSZC Deák Ferenc Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája): Szakmai 

idegen nyelv a szakgimnáziumban; Horváth László 

(Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium): Két 

tanítási nyelvű képzés egy megvalósított 

mesterprogam tükrében.

intézményvezetők és 

helyettesek

Az intézményvezetés támogatása a 

lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás 

megelőzése és kezelése érdekében

szakmai műhely
Pálos Henrietta

mesterpedagógus szaktanácsadó

2019. november 14. 

14.00 - 16.00 óra 

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 2.

Az új típusú intézményfejlesztési szaktanácsadás 

bemutatása, jogszabályi háttér, kitöltőfelület, 

adattisztítás jelentősége, lemorzsolódással 

foglalkozó munkacsoport tevékenysége, 

módszertani szakmai anyagok/oldalak ajánlása.

bármely szakos 

pedagógus

Az Erasmus+ Program köznevelési 

lehetőségei és egy konkrét 

projektpélda: A Göcsej Kapuja Bak 

Általános Iskola futó Erasmus+-os 

projektjének bemutatkozása

műhelyfoglalkozás

Ashlock-Kéthelyi Eszter – 

Tempus Közalapítvány; 

Erasmus és a Göcsej Kapuja 

Bak Általános Iskola projekt 

koordinátora

2019. november 14. 

14.30 - 16.00 óra

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 2.

A Tempus Közalapítvány munkatársa bemutatja az 

Erasmus+ Programban az óvodák és iskolák 

számára elérhető nemzetközi szakmai fejlődési 

lehetőségeket, majd egy már futó Erasmus+ 

köznevelési projekt gazdája, a Göcsej Kapuja Bak 

Általános Iskola koordinátora elmondja a saját 

intézményük gyakorlati tapasztalatait, amelyet 

külföldi iskolákban szereztek. A bemutatkozó zalai 

iskola nemzetközi projektjében az iskolai légkör 

javításán dolgoznak a mediáció és az 

erőszakmentes kommunikáció eszközeivel, ezzel 

kapcsolatban cseréltek tapasztalatot más országok 

iskoláinak pedagógusaival. Mind a Tempus 

Közalapítvány munkatársától, mind pedig a baki 

iskola koordinátorától lesz lehetőség kérdezni azzal 

kapcsolatban, hogy miként tud az Önök óvodája, 

iskolája részt venni hasonló, nemzetközi 

tapasztalatcserés projektekben.


