
Helyszín:

Idősávok

február 19. 

(péntek)

február 20. 

(szombat)

március 5. 

(péntek) március 6. (szombat)

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00
Tájékoztató a gyakorlatról 

és a szigorlatról

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

március 20-ig Google Meet, utána a 3-s terem

Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzés 2020/2021. 2. félév órarend

Egyetemes tervezés 

és tanulás (Szekeres 

Ágota): 16.00 - 19.15 

(4 óra)

Kihívó viselkedések a 

mindennapok 

pedagógiai 

gyakorlatában 

(Pongrácz Kornélia): 

16.00-19.15 (4 óra) 

Bevezetés a 

művészetpedagógiába 

(Trencsényi László): 9.00 - 

10.30 (2 óra)

Bevezetés a 

művészetpedagógiába 

(Trencsényi László): 9.00 - 

10.30 (2 óra)
Egyetemes tervezés és 

tanulás (Szekeres 

Ágota): 11.00 - 12.30 

(2 óra)

Egyetemes tervezés 

és tanulás (Szekeres 

Ágota): 15.30 - 18.45 

(4 óra)

Kihívó viselkedések a 

mindennapok 

pedagógiai 

gyakorlatában 

(Pongrácz Kornélia): 

11.00-15.00 (5 óra) 



március 19. 

(péntek)

március 20. 

(szombat) április 16.  (péntek)

április 17.  

(szombat) április 30. (péntek)

március 20-ig Google Meet, utána a 3-s terem

Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzés 2020/2021. 2. félév órarend

Fejlesztések tervezése 

az osztályon belül és 

kívül (Höfflerné 

Pénzes Éva): 9.00 - 

13.00 (5 óra)

Fejlesztések 

tervezése az 

osztályon belül és 

kívül (Höfflerné 

Pénzes Éva): 9.00 - 

13.00 (5 óra)

Képességfejlesztés 

az óvodában (Vörös 

Zsuzsanna): 16.00 - 

19.15 (4 óra)

Képességfejlesztés az 

óvodában (Vörös 

Zsuzsanna): 16.00 - 

19.15 (4 óra)

Képességfejlesztés az 

óvodában (Vörös 

Zsuzsanna): 16.00 - 

19.15 (4 óra)

Bevezetés a 

művészetpedagógiába 

(Trencsényi László): 13.30 - 

15.00 (2 óra)

Egyetemes tervezés 

és tanulás (Szekeres 

Ágota): 15.30 - 

18.45 (4 óra)

Kihívó viselkedések 

a mindennapok 

pedagógiai 

gyakorlatában 

(Pongrácz Kornélia): 

13.30-17.30 (5 óra) 



május 14. 

(péntek)

május 15. 

(szombat)

március 20-ig Google Meet, utána a 3-s terem

Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzés 2020/2021. 2. félév órarend

Bevezetés a 

művészetpedagógiáb

a (Trencsényi László): 

9.00 - 11.15 (3 óra)

Bevezetés a 

művészetpedagógiá

ba (Trencsényi 

László): 16.00 - 

18.15 (3 óra)

Fejlesztések tervezése 

az osztályon belül és 

kívül (Höfflerné 

Pénzes Éva): 12.00 - 

15.15 (4 óra)


