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„Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád.”  

(Kosztolányi Dezső, 1933; Hajnali részegség) 

 

 

MEGHÍVÓ  
A Pedagógiai és Pszichológiai Intézet  

tisztelettel meghívja Önt hagyományteremtő pedagógiai szakmai konferenciájára. 

 

A konferencia időpontja: 2017. június 23.   

A konferencia helyszíne: Nagykanizsa, Alkotmány u. 81.  

   
10.00 Köszöntő 12.30-12:40 A Z generáció már az iskolapadban (Baloghné Lengyel Éva)  

10.10- 10.20 Pedagógusok attitűdvizsgálata az átlagostól eltérő tanulókkal 

kapcsolatban (Kamondi Ágnes) 
12.40- 12.50 A tanári vélemények vizsgálata az interaktív táblák használatának 

témájában (Szántó Gábor) 
 

10.20-10.30 Inklúzió az általános iskolában (Lukácsné Czeglédy Éva) 12.50-13.00 Digitális kompetencia vizsgálat a nagykanizsai pedagógusok 

körében (Hermanné Tóth Erika) 

 

10.30-10.40 Hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekek fejlettsége 

óvodába lépéskor (Szabó Judit) 
13.00-13.10 A tanulási szokások vizsgálata középiskolások körében - különös 

tekintettel az alulteljesítőkre (dr. Beckné Sallay Anikó) 
 

10.40-10..50 A családi szocializáció zavaraiból adód pszichés és magatartási 

zavarok elemzése (Herczeg-Szabó Ágnes) 
13.10-13.20 A tanulás eredményességének vizsgálata, a tanár-tanuló tanulási 

stílusának egyezése vagy különbözősége szempontjából (Martonné 

Pálfalvi Katalin) 

 

10.50-11.00 Tanulási nehézség korrekciójának és a fejlesztésnek néhány 

lehetősége az irodalom tantárgy keretében (Pukhely Marianna) 
13.20-13.30 Pedagógusok attitűdvizsgálata a tehetséges tanulókkal 

kapcsolatban (Bedi Gyöngyi) 
 

11.00-11.10 Esettanulmány egy tanulási zavart mutató gyermekről matematika 

tantárgyból (Kiss Gabriella) 
13.30-13.40 A pedagógusok értékelő megnyilvánulásai az Iharosberényi Körzeti 

Általános Iskolában (Balogh Beáta) 
 

11.10-11.20 Integráltan tanuló mozgássérült gyermekek helyzetének felmérése 

az osztályban szociometria segítségével (Takácsné Bazsó Gyöngyi) 
13.40-13.50 A nyelvtanárok kérdezési technikájának hatása a tanórai 

diskurzusok sikerességére (dr. Gálné Dénes Tünde) 
 

11.20-11.30 Egy, mozgásban súlyos fokban akadályozott gyermek iskolai 

integrációja (Harangozó Zita) 
13.50-14.00  Iskolai konfliktusok (Kasztl Csilla Márta)  

11.30-12.00 Ebédszünet 14:00-14:10 A tanárok konfliktuskezelése (Artner Katalin Henriett  

12.00-12.10 Inkluzív nevelés az óvodában (Anekné Molnár Ildikó) 14:10-14:20 A pedagógusok és a szülők közötti kapcsolattartás formái és 

lehetőségei (Biczó Henriett) 

 

12.10-12.20 Projektmódszer az óvodában (Szatmáriné Szlanka Katalin) 14:20-14:30 A mentorpedagógus hallgatók pedagógiai tapasztalatainak 

vizsgálata a mentori tevékenység szempontjából (Sólyomné Rácz 

Erika) 

 

12.20-12.30 A gyermekvédelem helyzete az iskolában (Hermann Beáta) 14:30-14:50 Zárszó  

 


