
BEFOGADÓ ÓVODA – BEFOGADÓ ISKOLA  

NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA  

 Idő pőnt: 2020. október 13.  

Helyszí n: Eötvös József Főiskola  

A konferencia fővédnöke: Dr. Podráczky Judit  



Köszöntő – Dr. Szilá gyine  dr. Szinger Ibőlyá rektőr 

Kiss Áron Emlékév kapcsán megemlékezés Kiss Áronról 

Dr. Sztanáné dr. Babics Edit:  

Megemle keze s Kiss Á rőnrő l 

Lehoczky Mária Magdolna: 

Kiss Á rőn mú lhátátlán e rdemei „Á prőtestá ns ne piskőlái vállá stá-
ní tá s mő dszertáná” cí mú  kő nyve álápjá n 

Camille Saint-Saëns: A Hattyú 
Gordonkán előadja: Nagyapáti Anna III. évfolyamos óvodapedagógus hallga-
tó, zongorán közreműködik: Dr. Kosóczki Tamás főiskolai docens, orgonamű-
vész  
 
Kihívások és válaszok a köznevelésben és a közoktatásban 

Dr. Podráczky Judit: Ú tőn á befőgádő  pedágő gúske pze s fele  

Kozma-Vízkeleti Dániel: Egymá srá útálvá - pá rbesze d pedágő gús 
- szú lő  - inte zme ny - gyermek kő ző tt 

F. Chopin: Gyermekpolonéz 
Előadja Akkermann Dániel a Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola 3. évfolyamos 
zongora szakos növendéke. Felkészítő: Laki János Sándor zongoratanár.  
 
Dr.  habil. Gyarmathy Éva PhD: Hiperáktivitá s e s figyelemzávár – 
elő nyő k, há trá nyők, megőldá sők 

Dr. Kanizsai Mária: Tá rsádálmi ige nyekre reflektá lő  kútátá sők áz 
Eő tvő s Jő zsef Fő iskőlá n 

Aranyosi Ervin: Barátság – szeretet című versét előadja Ördög Szimonetta II. 
évfolyamos, tanító szakos hallgató. Felkészítő: Huszár-Samu Nóra tanársegéd  

PROGRAM 



I. Szekció: Befogadó bölcsőde, befogadó óvoda 

1. Kiss Tiborné: Befőgádő  bő lcső de 

2. Jaskóné dr. Gácsi Mária: Szákmái e s szú lő i elvá rá sők áz ő vődá-
pedágő gústő l 

3. Dr. Szőke-Milinte Enikő: Egyú ttmú kő de s áz ő vődá bán 

4. Dr. Borsos Éva: Áz Ú jvide ki Egyetem Mágyár Tánnyelvú  Tání tő -
ke pző  Kár ő vődápedágő gús hállgátő inák nő ve nyismerete á 
2017/2018-ás táne vben 

5. Dr. Sztanáné dr. Babics Edit: E lme nypedágő giá áz ő vődá bán, 
e lme nypedágő giá á ke pze sben 

 

II. Szekció „Másnak lenni”  

1. Szudki Osayma, dr. Horvát Zsuzsanna, dr. Lénárt Zoltán:  
Egy Dőwn-szindrő má s fiátál fiú  re szve tele egy kezdő  mődern tá nc-
kúrzúsőn: á kúrzús megí te le se e s mő dszertáni ádáptá ciő k 
 
2. Géczy Dorottya: Áz elő í te let hátá sá áz iskőlái teljesí tme nyre 

3. Horváth Réka: Áz Árány Já nős Tehetse ggőndőző  Prőgrám meg-
válő súlá sá őktátá spőlitikái megkő zelí te sben 

4. Pap Ferenc, Fehér Ágota, Lehoczky Mária Magdolna:  
Tehetse g e s lelki tá mász – á kő tő de s szerepe á tehetse ggőndőzá s 
főlyámátá bán 
 
5. Pap Ferenc, Fehér Ágota: Me lyse gek e s mágássá gők – á tehet-
se gek kibőntákőzá sá áz álkőtá sők e s á hit ereje vel 

SZEKCIÓELŐADÁSOK 



III. Szekció: Befogadó iskola  

1. Fazekasné dr. Fenyvesi Margit: Olvásá stání tá s főnőmimiká vál 

2. Huszár-Samu Nóra: Áz á ltálá nős iskőlá s sző vegfeldőlgőzá s 
mő dszertáni megú jí tá sá: e rvek, ellene rvek, gyákőrlátők 

3. Varga-Csikász Csenge: Minden kezdet nehe z– ávágy á tő rte net-
vá lásztá s főntőssá gá egy drá mápedágő giái mő dszertáni nápőn 

4. Dr. Zalay Szabolcs: Á vezető i ke pesse gek fejleszte se á drá má-
pedágő giá segí tse ge vel 

 

IV. Szekció: Jó gyakorlatok  

1. Borszéki Szabolcsné Gábris Virág: Já te kkőmpetenciá fejleszte -
se áz Eő tvő s Jő zsef Fő iskőlá n 

2. Szettele Katinka: Kreátivitá st fejlesztő  mú hely: Divergens gőn-
dőlkődá st fejlesztő  gyákőrlátők 

3. Dr. Bíró Violetta: E rze kenyí tő  wőrkshőp áz Eő tvő s Jő zsef Fő is-
kőlá n 

4. Korsós Mónika: Áz á llátásszisztá lt terá piá szerepe á pedágő giá -
bán 

5. Pálffy Tímea: Ne pi já te k, ne ptá nc álkálmázhátő sá gá á győ gype-
dágő giái – pedágő giái gyákőrlátbán 



III. TDK Szekció  

Felvezető : Dr. Kánizsái Má riá fő iskőlái táná r  

1. Ábrahám Vivien: Vá llálkőzá sők tá rsádálmi felelő sse gvá llálá sá - 
Tő bb mint márketing?  
Kőnzúlens: Dr. Pő lá Pe ter fő iskőlái dőcens 
 
2. Apró Brigitta: Cigá ny/ rőmá nemzetise gi őktátá s lehető se gei áz 
á ltálá nős iskőlá álső  tágőzátá n.  
Kőnzúlens: Dr. Kánizsái Má riá fő iskőlái táná r 
 
3. Bajusz Bernadett: Hely- e s nyelvtő rte neti kő rke p Birjá n kő z-
se grő l.  
Kőnzúlens: Húszá r-Sámú Nő rá fő iskőlái táná rsege d 
 
4. Madarász Maja: Á vájdásá gi mágyár nyelvhászná lát jelenlegi 
helyzete. Á rejtett presztí zs ke rde se. Kiemelten vizsgá lt telepú le s: 
Szilá gyi (Svilőjevő).  
Kőnzúlens: Húszá r-Sámú Nő rá fő iskőlái táná rsege d 
 
5. Markó Dorina: Kámász(k)ődő  hángők, (sz)e pú lő  szí vek  
- Szeme lyise gfejlesztő  e nekes főglálkőzá sők á Hő gye szi Gyermek-
őtthőnbán –  
Kőnzúlens: Dr. Bí rő  Viőlettá egyetemi ádjúnktús 
 
6. Szabó Ágnes: Elő deim nyőmá bán. Á bá csbőkődi svá bők tő rte -
nete.  
Kőnzúlens: Húszá r-Sámú Nő rá fő iskőlái táná rsege d 
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