
 

Nyugat- magyarországi Egyetem  

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar 

Szombathely Károlyi G. tér 4. 9700 

„Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád.”  

(Kosztolányi Dezső, 1933; Hajnali részegség) 

 

MEGHÍVÓ 
Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt hagyományteremtő pedagógiai szakmai konferenciájára. 

A konferencia időpontja: 2016. június 6 és 7. helyszíne: Szombathely, Károlyi G. tér 4. I. 16. 

Program 2016. június 7. 

  
08.00-08.10 Köszöntő 10.50-11.00 Informatikai eszközök használata a tanuláshoz, a szakközépiskolás 

tanulók körében (Maurer Ildikó Teréz) 

08.10- 08.20 Tanulási stílusok a középiskolában (Bekéné Bartha Erzsébet 

Piroska) 
11.00-11.10 A történelem tantárgy tanulásának sajátosságai 6. osztályban (Rácz 

Csabáné) 

08.20-08.30 Egy innováció elindítása és tapasztalatai középiskolában (Gulyásné 

Hegedűs Nóra) 
11.10-11.20 A pedagógus hallgatók házi feladattal kapcsolatos tapasztalatainak,  

attitüdjeinek vizsgálata (Gáspárné Marton Tünde) 

08.30-08.40 Motiváció és demotiváció a nyelvtanulás során (Vécsey Péter Zsolt) 11.20-11.30 Inklúzió az iskolában (Vernyelné Takács Mária) 

08.40-08.50 Az idegen nyelv oktatása az alsó tagozatban a tanulók 

motivációjának tükrében (Büki Ildikó) 
11.30-11.40 A tankönyv A kísérleti újgenerációs tankönyvek kipróbálása: 

irodalomtanítás és tanulás a 7. évfolyamon (Biczó Beáta) 

08.50-09.00 A mentorálás elmélete és gyakorlata a Savaria Egyetemi 

Központban a hallgatók és mentorok visszajelzése alapján (Balaton 

Gábor) 

11.40-12.20 Kooperatív technikák alkalmazása (adaptív oktatás) az iskolában 
(Tolnainé Novák Rózsa) 

09.00-09.10 A pedagógusok kiégésének megelőzése és a szupervízió lehetősége 

(Bödör Judit) 
12.20-12.30 Az integráció paradigmájának fogadtatása óvodákban (Sipos Anita) 

09.10-09.20 "Végtelen sokféleség - a rovarok birodalma" című kiállítás 

interpretativ elemzése (Kúti Zsuzsanna) 
12.30-12.40 Mentori feladatok ellátásának gyakorlata egy város óvodáiban 

(Németh Zoltán Ferencné) 

09.20-09.30 Mentorpedagógusok munkaelégedettségének jellemzői, a jóllét 

feltételei (Dormánné Kovács Erika) 
12.40-15.50 A tanító szakos hallgatók egyéni tanítási gyakorlatának szerepe 

pedagógussá válásuk folyamatában (Németné Kiss Márta) 

09.30-09.40 "A mi iskolánk" Egy győri szakközépiskola szervezeti kultúrája és 

klímája (Varga Csenge Zsóka) 
12.50-13.00 A szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnázium szervezeti kultúrájának látható és láthatatlan jelei 
(Szauerné Beliczky Ágnes) 

09.40-09.50 

 

Tanulási kudarcok, pontosabban az osztályismétlések okainak 

keresése a tanulók társadalmi-szociális környezetét vizsgálva egy 

szakképző iskolában (Majorné Kellner Mónika) 

13.00-13.10 

13.10-13.20 

Az óvodapedagógus kompetenciái (Zsiga-Őr Marianna) 

Az osztályfőnöki munka jelentősége az iskola hétköznapi életében 
(Horváth Mária) 

09.50-10.20 Kávészünet 13.20-13.30 A tanfelügyelet története napjainkig (Keizler Anikó) 

10.20-10.30 A mentorpedagógusok stresszrezisztenciáját segítő jellemzők 

összehasonlító vizsgálat (Moldován Zsolt) 
13.30-13.40 Mentorálás iskolámban (Borsosné Kalocsai Judit) 

10.30-10.40 
 

10:40-10:50 

Más világ Egy alternatív pedagógia alkalmazása a szombathelyi 

Váci Mihály Általános Iskola és AMI-ban (Kocsis Zsolt) 

Tanulási szokások szakiskolában és szakközépiskolában 9. és 10. 

évfolyamon (Baranyai Ákos) 

13.40-13.50 

13:50-14:00 
 

14:10-14:20 

A gyakorlati képzés formáinak elemzése (Kovácsné Németh Zsófia) 

A motiváció szerepe és fontossága az idegennyelv tanítás-tanulás 

folyamatában (Medei Erika Margit) 

A pedagógus értékelő megnyilvánulása a tanórákon (Horváth Erika) 

 


