
 

 

 

ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK 

A FENNTARTHATÓSÁG PEDAGÓGIÁJA 
2019. november 4-8. 

 
A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2019. november 4-8. között szervezi meg az Őszi 
Pedagógiai Napokat, amelynek kiemelt témája A fenntarthatóság pedagógiája. 

A rendezvénysorozat keretében egy héten át konferenciaprogramot, szakmai napokat, előadásokat, 
műhelyfoglalkozásokat, bemutatóórákat és bemutató foglalkozásokat látogathatnak az érdeklődő 
pedagógusok. A fenntartható fejlődés pedagógiai szempontjait, koncepcióit a fenntarthatóság 
pedagógiája képviseli, amely egy újfajta környezetszemléletet, a globális gondolkodást, egy komplex 
személetmód kialakítását segíti. A fenntarthatóság pedagógiájában a természet ismerete társadalmi 
valóságismerettel párosul, amely hatékonyabb pedagógiai módszerekkel, új tanítási-tanulási elvekkel 
valósítható meg.  

Az Oktatási Hivatal bázisintézményei, a mesterpedagógus szaktanácsadók és szakmai partnereink a 
fenntarthatóság pedagógiájának legfontosabb szempontjait mutatják be: a tudatosságot, az 
ismereteket, az értékeket. Bepillantást nyújtanak a jó gyakorlatokba, eredményes pedagógiai 
módszerekbe, modellekbe. Várnak minden kedves érdeklődő pedagógus kollégát. A plenáris 
programon a fenntarthatóság pedagógiájának elméleti, gyakorlati és pszichológiai nézőpontjaiból 
hallhatnak előadásokat a részt vevők. Bízunk benne, hogy rendezvényünkkel idén is támogatni tudjuk 
a pedagógiai-módszertani kultúra megújítását, az intézményközi és szakmai kapcsolatok bővítését, 
valamint a hálózati együttműködés megvalósítását.  

 
Kedves Kollégák! 
 
Munkatársaimmal együtt tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket programjainkra! 
 

 Herczeg Katalin  
vezető hivatali főtanácsos 

Budapesti POK 

 
Az Őszi Pedagógiai Napok rendezvényein a vendéglétszám korlátozott, ezért regisztrációhoz kötött a 

részvétel. Egy e-mail címről tetszőleges számú programra lehet regisztrálni, a jelentkezéseket érkezési 

sorrendben tudjuk elfogadni. A regisztráció során a cím mellett a programok kódszáma is segít a 

tájékozódásban. Ha kérdés vagy probléma merülne fel, keressék kollégánkat a 

domokne.milich.yvette@oh.gov.hu e-mail címen. 

A regisztráció határideje: 2019. október 30., 9 óra. 

Regisztráció a Nyitónap plenáris előadásaira>> 

Regisztráció a programokra>> 

mailto:domokne.milich.yvette@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/opn_plenaris_nap_2019_Bp_POK
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/opn_2019_BP_POK
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PROGRAMOK 
A programok címei hivatkozást tartalmaznak, 

ezekre kattintva közvetlenül elérhetőek az egyes programok részletes paraméterei 

 

NYITÓNAP – PLENÁRIS ELŐADÁSOK 5 

KIEMELT PROGRAMOK 6 

Kis lépésekkel, mesék varázsával a fenntartható közösségekért 6 
„Ne legyen sok hulladék és szemét! Inkább legyen sok játék és beszéd!” – beszédfejlesztő, készségfejlesztő 

játékok workshopja újrahasznosított anyagokból, fejlesztés eszközök nélkül 6 
A fenntarthatóság szemléletének formálása a komplex instrukciós órákon 7 
Környezettudatosság az oktatásban – megvalósulás a Hunfalvyban, nemzetközi példák 7 
Az ének-zene tanár és a zenekultúra szak bemutatkozása – fókuszban a jelentkezési feltételek módosulása 8 
Variációk a fenntarthatóság fogalmának értelmezésére 9 
Ökoiskolai tevékenységek a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc  Gimnáziumban 9 

JÓ GYAKORLATOK, BEMUTATÓÓRÁK, SZAKMAI MŰHELYMUNKÁK 11 

Óvodapedagógusoknak ajánljuk 11 
Gyűjtsd válogatva! – fókuszban a szelektív hulladékgyűjtés 11 
„Kertész leszek, fát nevelek” – világunk megismerése a fenntarthatóság jegyében az „Óperencián innen és 

túl”… 11 
Zöld napok – játékok a fenntartható fejlődésért 11 
Hogyan legyünk Zöld Óvoda? – felkészülés a pályázatírásra 12 
Gondolatok a „Zöld Óvoda” pályázatról, ökológiai lábnyomról – játékötletek a fenntarthatóság 

pedagógiájának óvodai megvalósításához 12 
„Örömködő” felnőtt kézműves délután újrahasznosítható anyagok felhasználásával 12 
„A természet hív” – innovatív zöld programok a környezeti nevelés tervezéséhez 13 

Óvodapedagógusoknak és általános iskolai tanítóknak ajánljuk 13 
MesÉLJ! 13 
„Mesén innen-mesén túl” – drámajáték irodalomórán 14 

Általános iskolában alsó tagozaton tanítóknak ajánljuk 14 
Meséken át a cselekvésig 14 
Kicsikkel kicsit a környezetért 14 
Jólét és jól-lét 15 
Takarékoskodj az energiával! 15 
Olvasásra nevelés a fenntarthatóság jegyében Papírszínház-módszerrel – a könyvtáros tanár és a tanító 

együttműködése 15 
Zöldikék a Hunyadiban – a fenntarthatóság témakörének feldolgozása technikaórán 16 
Energiakaland 16 
A fenntarthatóság pedagógiájának megjelenése a szövegfeldolgozásban 16 
Kalandozás a művészet és a természettudományok világában 17 
Az erdők védelme és az emberi tevékenység hatása környezetünkre 17 

Általános iskolában alsó és felső tagozaton tanítóknak, tanároknak ajánljuk 18 
„ÖKOsságok” 18 
Egészséges és élhető-e a digitális környezet? 18 
Legyünk „naplopók!” – foglalkozások a megújuló energiaforrások körében 18 
Az Erasmus+ pályázat és a „Love every drop” projekt bemutatása 19 
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„Re-Portrék” 19 
Új szín a palettán – projektszemléletű rajztanítás képesség szerinti differenciálással 20 
Fenntarthatóság a napi pedagógiai gyakorlatban 20 
Egészséges életmódra nevelés 20 
A Fekete erdőtől a Fekete-tengerig – a Duna, hazánk legnagyobb folyója 21 
Egy eTwinning projekt tapasztalatai a globális célok tükrében 21 
Az általános jól-lét elérése, mint fenntartható fejlődési cél 21 
„Kutya-jól tanulunk!” – kutyával asszisztált terápiás óra 22 

Általános iskolában felső tagozaton tanító tanároknak ajánljuk 22 
Projektmunkák a környezetvédelem témaköréből 22 
Fenntarthatóság az irodalomban 22 
Társas viszony és belső emberalkotta környezet – a fenntarthatóság témájának feldolgozási lehetőségei 

magyarórán 23 
Az ókori államok és a fenntarthatóság 23 
A fenntarthatóság szemléletének alakítása az életmód tantárgy keretében 23 
Ne csak ülj a földrajzon! Földrajzi övezetesség – mozgásos feladatok a tanteremben 24 
MenŐKOr, avagy ami utánunk marad 24 

Általános iskolában felső tagozaton és középiskolában tanító tanároknak ajánljuk 25 
Fenntarthatóság és digitalizáció – a pedagógusok digitális kompetenciájának önértékelési lehetőségei az EU 

projektben fejlesztett TET-SAT (MENTEP) mérőeszközzel 25 
Életmód „nyomolvasás” interaktív feladatok és játékok útján (ökológiai lábnyom témakör) 25 
Kutatás az autó körül 26 
A természetvédelmi és a környezetvédelmi nevelés módszertani lehetőségei az Érdi Vörösmarty Mihály 

Gimnáziumban 26 
Az ipari forradalom hatása a környezetre 26 
Körutazás egy villanykörte körül – rivaldafényben a projektmódszer 27 
Fenntarthatósági célok megvalósítása a tanórákon 27 
A Föld kincsei nyomában 27 
Thinking smart, acting green 28 
„Fenntartható ének-zene” – módszertani ötlettár 28 
Sokszínűség és érzékenyítés – környezetvédelmi attrakciók egy szakgimnáziumban 28 
Kauf-Nix-Tag – a tanulók fogyasztási és vásárlási szokásai 29 
Belső természetes környezetünk 29 
Fenntarthatóság-energiafelhasználás, mérések 30 
Fenntarthatóságra nevelés a testnevelés keretein belül – jó gyakorlat 30 
Az állomásos tanulás módszere németórán 30 
Mixed skills development 31 

Alapfokú Művészeti Iskolák pedagógusainak ajánljuk 31 
A 3D nyomtató használata a zeneoktatásban 31 
Esélyegyenlőség – tanulási és gyakorlási módszerek. Kotta vagy e-kotta? 31 
Budapesti és Pest  Megyei Alapfokú Művészeti Iskolák és Zeneiskolák Gálahangversenye 32 
„Hangszerrel a kézben” 32 

Középiskolai tanároknak ajánljuk 32 
Mit tanulhatunk az ókori görögöktől? – életmód és fenntarthatóság az ókori Hellaszban 32 
A KIP módszer alkalmazása történelemórán 33 
Energiaforrásaink 33 
Fenntarthatóság – energiafelhasználás, mérések 33 
Diákok projektmunkáinak prezentációi a klímaváltozásról 34 

Könyvtárostanároknak ajánlott 34 
Olvasásra nevelés a fenntarthatóság jegyében Papírszínház- módszerrel 34 
Zöldülő könyvtár - az új pedagógus kompetenciaterület: környezettudatosság, fenntarthatóság 34 

Minden intézménytípus pedagógusainak ajánlott 35 
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Milyen egy 21. századi örökös ökoiskola Gödöllőn? 35 
Az ökoiskolává válás útja – fenntartható ökoiskolai szerep 35 
Új típusú kávéházi értekezlet az iskolákban 36 
Jó helyen, jól lenni – avagy fenntartható közösségek pedagógiája 36 
A fenntarthatóság pedagógiája egy ökoiskola mintája alapján 36 
A környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja 37 
Nemzetközi klímavédelmi diáktalálkozó Finnországban – élménybeszámoló 37 

Az Őszi Pedagógiai Napok 2019 rendezvény kísérő  programjai 37 
„Valóság” festmények – kiállítás 37 
„Enzsölkék” festmények – kiállítás 38 
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Nyitónap – Plenáris előadások 

 

 
 

  
 

Időpont: 2019. november 4. hétfő  
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium  

 1082  Budapest, Horváth Mihály tér 8. 
 
 
A plenáris program moderátora: Pusztai Katalin 
 

1230-1330  Regisztráció 

1330-1335  Megnyitó, köszöntő  
Herczeg Katalin vezetői hivatali főtanácsos, Oktatási Hivatal Budapesti 
Pedagógiai Oktatási Központ 

1335-1410  A fenntartandóság pedagógiája 
Dr. Gloviczki Zoltán elnök, Oktatási Hivatal 

1410-1445 

 

1445-1500 

1500-1515 

A fenntarthatóságra nevelés és az ökoiskolák 
Dr. Szikora Ágnes főosztályvezető, Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és 
Köznevelési Hatósági Főosztály 

Szünet 

Aprók lépései a környezettudatos felnőtté váláshoz – a gyermekkorban 
kialakított szemlélet és gyakorlat jelentősége 
Szabó Orsolya intézményvezető, szaktanácsadó, Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

1515-1530 Fenntarthatóság és felelősségvállalás 
Sisa Péterné intézményvezető, szaktanácsadó, Budapest III. Kerületi Bárczi 
Géza Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye, ökoiskola 

1530-1545  Ökoiskolai lét: a valós élethez közel álló jó gyakorlataink 

 Plánk Tibor intézményvezető, Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két 

Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma, az Oktatási 

Hivatal bázisintézménye, örökös ökoiskola 

 

1545-1630  „S az embert szintúgy szólítjuk, hogy önmagáért mégis ő felelős…” Mesével 

önmagunkért és a többiekért  

Csóka Judit klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, meseterapeuta  

1630-1635  Zárszó  
Herczeg Katalin vezetői hivatali főtanácsos, Oktatási Hivatal Budapesti 
Pedagógiai Oktatási Központ  
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Kiemelt programok 

 

 
 

  
 

101-opn19 

Téma: Kis lépésekkel, mesék varázsával a fenntartható közösségekért 

Szervező:  Knizner Anikó szaktanácsadó, intézményvezető; Pestszentlőrinci Pitypang 
Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 8:30-10:45 

Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház 
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. 

A program jellege: szakmai konferencia 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: Hagyományaink, meséink, mint a „fenntartható közösségek” gyökerei. 
Családtudat alakítása: a család története, mesék gyermekkorunkról, 
családunkról gyermekeink számára. Mesevilág és mindennapi életünk 
találkozásai. Gyökereink a mesék világában. Mindennapi dolgaink és a 
mesék párhuzamai, múltunk és jelenünk találkozása. 

Részletes program:  9:00-09:30 Regisztráció 

9:30-9:45 Megnyitó 

9:45-11:10  A mesék varázsa, a családmesék fontossága az érzelmi 
nevelésben 
Kádár Annamária mesepszichológus  

11:10-11:30 Szünet 

11:30-12:40 Mindennapi találkozásaink a mesékben 
Nyulász Péter IBBY-díjas író  

12:40 Konferencia zárása, könyvvásár, író-olvasó találkozó 
 

102-opn19 

Téma: „Ne legyen sok hulladék és szemét! Inkább legyen sok játék és beszéd!” – 
beszédfejlesztő, készségfejlesztő játékok workshopja újrahasznosított 
anyagokból, fejlesztés eszközök nélkül 

Szervező: 

 

 

 

Időpont: 

Polgár Attiláné intézményvezető, Csodavilág Óvoda, az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye; a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII. Kerületi 
Nagykönyvtára, Karayné Pavalacs Zsuzsa intézményvezető-helyettes és a 
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézményének 
logopédiai munkacsoportja 

2019. november 6. szerda, 15:00-17:00 

Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII. Kerületi Nagykönyvtára 
1183 Budapest, Thököly út 5. 

A program jellege: workshop 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok, logopédusok 

Rövid ismertető: 

 

Az alkotóműhelyen szeretnénk bemutatni a pedagógusok által használt, jól 
bevált játékokat, képességfejlesztő eszközöket. Néhány játék elkészítésére 
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Közreműködők: 

a helyszínen is lehetőséget biztosítunk. Szívesen várjuk az 
újrahasznosításból származó játékokat készítő és használó pedagógusokat, 
illetve várjuk a programra érkezők jól bevált játékait és ösztönző kreatív 
ötleteit.  
Az eszközök nélküli, a hangtani tudatosságot segítő játékokat is ki lehet 
majd próbálni. A „Hang-lépcső”, hangtani tudatosság fejlesztését segítő 
kiadvány egy-egy játékát is bemutatjuk. 

Szabóné Vékony Andrea szakértő logopédus 
Magyarné Várbíró Zita szakértő logopédus 

 
kódszám az egyes programoknál 

Téma: A fenntarthatóság szemléletének formálása a komplex instrukciós órákon 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 12:00-15:00 

Helyszín: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakgimnáziuma 
1183 Budapest, Thököly út 11. 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: felső tagozatos általános iskolai és középiskolai pedagógusok 

Rövid ismertető: A fenntarthatóság a pedagógus értékelés új eleme. Célunk annak a 
bemutatása, hogy az új pedagóguskompetencia milyen módon jelenhet 
meg a tanítási órákon. Az órák különlegessége, hogy egyben a Komplex 
Alapprogramba is betekintést nyújt. A felvezető ismertetés és egy előadás 
után 6 db óra közül választhatnak az érdeklődők szak/érdeklődési kör 
alapján, melyek után lehetőség lesz a látottak megbeszélésére. 

Részletes program:  

 

12:00-12:20  Bevezető előadás, az iskola bemutatása 
Hakkel Ildikó tagintézmény-vezető  

12:20-12:45 Előadás: „Ahhoz hogy meggyógyítsuk a világot, először 
gyermekeinket kell meggyógyítani” – fenntarthatóság és megélésének 
néhány lehetősége - Németh Imre földrajz-biológia szakos tanár, 
humánökológus (103-opn19) 

12:45-től 13:30 Bemutatóórák  

1. Biológiaóra 9. évfolyam (103a-opn19) 

Hakkel Ildikó, tagintézmény-vezető, 219. terem 

2. Osztályfőnöki óra 10. évfolyam (103b-opn19) 

Varga Dánielné Kecskeméti Georgina, a Módszertani Központ 
vezetője, 213. terem 

3. Irodalomóra 11. évfolyam (103c-opn19) 

Dobner Tímea Erzsébet, M 121. terem 

4. Történelemóra 9. évfolyam (103d-opn19) 

Szabó Antal Imre munkaközösség-vezető, 215. terem 

5. Matematikaóra 9. évfolyam (103e-opn19) 

Kovács-Lathwesen Orsolya munkaközösség-vezető, M 119. terem 

6. Magyar nyelv- és kommunikációóra 10. évfolyam (103f-opn19) 
Lövey Zoltán munkaközösség-vezető, 212. terem 

13:30-15:00 Konzultáció         
 

104-opn19 

Téma: Környezettudatosság az oktatásban – megvalósulás a Hunfalvyban, 
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nemzetközi példák 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 13:00-15:00 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási 
Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma, az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye 
1011 Budapest, Ponty utca 3. 

A program jellege: előadás 

Célcsoport: iskolai öko/környezetvédelmi felelősök, osztályfőnökök, szaktanárok 

Rövid ismertető: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iskolánk elkötelezett a diákok környezettudatosságra nevelésében. 
Fontosnak tartjuk, tartják, hogy tanulóink bevonásával, közösen tegyünk 
környezetünkért, a fenntartható jövőért. Ezt a tevékenységet iskolánkban 
az öko munkacsoport szervezi, irányítja. Az évek során a tanulói 
visszajelzéseket figyelembe véve alakult tevékenységük, formálódtak a 
programok. Ezt a folyamatot ismerhetik meg az érdeklődők az előadás első 
felében. 
Az Erasmus+ KA1 pályázat keretén belül iskolánk tanárai a fenntarthatóság 
pedagógiájával kapcsolatos ismereteiket bővítették idén nyáron, új 
nézőpontokat, módszereket, ötleteket ismertek meg. A nemzetközi 
környezetben szerzett tapasztalatokat osztják meg az érdeklődőkkel a 
program második felében. 

Közreműködők: Béládi Magdolna német és francia nyelv tanára  
Dömösiné Dankó Judit magyar nyelv és irodalom, történelem tanár 
Forgács Balázs közgazdász tanár  
Kónyi Eszter közgazdász tanár  
Németh Violetta francia nyelv tanára 

 
105-opn19 

Téma: Az ének-zene tanár és a zenekultúra szak bemutatkozása – fókuszban a 
jelentkezési feltételek módosulása 

Időpont: 2019. november 8. péntek, 14:00-18:00 

Helyszín: ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet 
1088 Budapest, Múzeum körút 4. (Kodály terem), F épület (Trefort-kert 
felől), magasföldszint 

A program jellege: szakmai fórum 

Célcsoport: középfokú oktatásban tanító ének-zene tanárok, osztályfőnökök, 
intézményvezetők és helyetteseik, diákönkormányzati képviselők, 
érdeklődő tanulók 

Rövid ismertető: A nemrég alakult Művészetközvetítő és Zenei Intézet szakmai fórumon 
mutatja be megújult képzéseit. Minél több előzetes információt szeretnénk 
eljuttatni a leendő ének-zene tanárokhoz és zenei menedzserekhez, így, 
többek között, hírt adunk az ingyenes felvételi előkészítő tanfolyamunkról 
és a zenekultúra szakra történő jelentkezéshez szükséges egyéb 
tudnivalókról. (Mint ismeretes, a művészetközvetítő szakokra 
jelentkezéshez 2020-tól „egy, bármely vizsgatárgyat emelt szinten kell 
teljesíteni”, ezért az ének-zene érettségire való felkészüléshez is 
szándékozunk segítséget nyújtani.) Várjuk a pedagógusokat és a diákok 
képviselőit, hogy a hírek valamennyi kollégához és tanulóhoz 
eljuthassanak, és a közös munkát mielőbb elkezdhessük. 
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Közreműködők: 
 

Bodnár Gábor, egyetemi tanár, intézetigazgató 
Erdős Ákos karnagy, habilitált egyetemi adjunktus   

 
kódszám az egyes programoknál 

Téma: Variációk a fenntarthatóság fogalmának értelmezésére 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 13:00-17:00  

Helyszín: Váci Madách Imre Gimnázium, az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
2600 Vác, Dr. Brusznyai Árpád utca 4. 

Program jellege: szakmai nap 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógusok 

Rövid ismertető: A résztvevők előadást hallhatnak a fenntarthatóság fogalmáról és céljairól. 
Az iskola pedagógusai és a pszichológusok különböző megközelítésben 
dolgozzák fel a fenntarthatóság fogalmát. A foglakozásokat az előadók 
megismétlik, így lehetősége lesz a kollégáknak két programon is részt 
venniük. 

Részletes program:       12:30-13:00 Regisztráció 

13:00- 14:00 A fenntarthatóság fogalma – Czippán Katalin előadása (109-

opn19) 

14:00-14:15  Szünet 

14:15-15:20 és 15:40-16:45 Műhelyfoglalkozások (A foglakozásokat az 
előadók megismétlik, így lehetősége lesz a kollégáknak két programon is 
részt venniük.)  

1. Humor az irodalomórán. Irodalomóra 12. évfolyam (106-opn19) 

Boda Mária mesterpedagógus  

2. Humor a matematika- és a fizikaórán. (107-opn19) 

Kardos Tibor szaktanár 

3. Humoros gyakorlatok: Önismeret, táncismeret, energetizáló 
feladatok nem csak drámaórára! Komolyan és humorosan – gátak 
nélkül. (108-opn19) 
Bindner Zsuzsanna szaktanár 

4. Hogyan előzhetjük meg a munkahelyi kiégést? Fókuszban a kiégés 
megelőzése a pozitív pszichológia elemeivel, néhány egyszerű 
stresszkezelő technika kipróbálása. (110-opn19) 

Hász Zsófia iskolapszichológus 

5. Fenntartható természettudomány. Városi vadonleltár, 
életcikluselemzés. (191-opn19) 
Benicsek Mihály szaktanár 

6. A kiégés kezelése szabadasszociációs kártyával. Új lehetőségek a 
mindennapok feszültségeinek kezelésében egy új pszichológiai 
módszer segítségével. (111-opn19) 
Klinger Mária pszichológus 

 
kódszám az egyes programoknál 

Téma: Ökoiskolai tevékenységek a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc  
Gimnáziumban 

Időpont: 2019. november 8. péntek, 8:30-13:30  
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Helyszín: Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye  
1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. 

Program jellege: szakmai nap 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógusok, osztályfőnökök 

Rövid ismertető: A gimnázium tanárai műhelyfoglalkozásokat tartanak a klímaváltozásról, az 
iskolakertről, személyiségfejlesztő módszerekről. A szakmai nap keretében dr. 
Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese bemutatja a 
Diplomás Pályakövetési Rendszert. 

Részletes program:  8:30-10:00   Klímaváltozás és ökolábnyom. (114-opn19) 

A környezetvédelemre figyelmet ráirányító, a klímaváltozást 

taglaló, egyéni felelősséget ébresztő, diákok részére szervezett 

workshop bemutatása pedagógus kollégák részére. Külön 

érintem az időjárásváltozás hatását az egészségre, gazdaságra. 

Okostelefonos alkalmazás segítségével kiszámoljuk saját 

ökolábnyomunkat. Taglaljuk a közlekedés, az étkezési szokások 

és az épületek milyenségének fontosságát Egy workshop 

bemutatása 

előadó: Keresztes Jusztina tanár 

10:00-11:30 Iskolakert kialakítása, fenntartása és egyéb ökológiai 

tevékenységek. (112-opn19) 

Iskolakertünk kialakításának lépései, buktatók és hasznosítható 

ötletek számbavétele.  Az előadásban szó lesz még pályázati 

források és támogató szervezetek segítségéről a folyamatban, 

valamint az iskolakertek szerepéről a fenntarthatóságra 

nevelésben. 

előadó: Buday Ádám tanár 

11:30-13:00 Fenntartható vállalkozások – a társadalmi felelősségvállalás és a 
pénzügyi tervezés tanítása. Műhelyfoglalkozás két párhuzamos 
csoportban. (113-opn19) 

A műhelymunka célja, hogy a résztvevő kollégák olyan 
módszertani megoldásokat ismerjenek meg, amelyek fókuszában 
a tanulók komplex személyiségfejlesztése áll, és amelyeket 
iskolánkban az etikus vállalkozói ismeretek tantárgy tanításában 
alkalmazunk, azonban más tantárgyak oktatásában is 
felhasználhatók. Célunk, hogy diákjaink ne csupán a vállalkozások 
működésének egyes területeivel ismerkedjenek meg, hanem 
hogy érzékenyebbé váljanak a modern világ kihívásai kapcsán 
felmerülő társadalmi problémákra.  
előadók: Hadzsy Anna pedagógus: angol nyelv, etikus vállalkozói 
ismeretek  
Kontár-Halász Emese pedagógus: angol nyelv, spanyol nyelv, 
etikus vállalkozói ismeretek 

13:00-13:30 A Diplomás Pályakövetési Rendszer és eredménytermékei a 

köznevelés számára (190-opn19) 

előadó: dr. Vanó Renáta felsőoktatási elnökhelyettes, Oktatási 

Hivatal 
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Jó gyakorlatok, bemutatóórák, szakmai műhelymunkák 
 

 
 

  
 

Óvodapedagógusoknak ajánljuk 

115-opn19 

Téma: Gyűjtsd válogatva! – fókuszban a szelektív hulladékgyűjtés 

Időpont: 2018. november 7. csütörtök, 09:00-11:00  

Helyszín: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1202 Budapest, Nagysándor József utca 189. (bejárat a Mártonffy utca felől) 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatófoglalkozás 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: A Zöld Béka tehetséggondozó műhely keretén belül a tanköteles korú 
gyerekek ismeretszerző tevékenységbe ágyazottan ismerkednek meg a 
környezetvédelem, fenntarthatóság témájával elméletben és gyakorlatban. 

Részletes program: 

 

 

  

  8:45-9:00 A vendégek érkezése 

  9:00-9:30 Az intézmény rövid bemutatása 

  9:30-10:15 Gyakorlati bemutató 

10:15-10:30 Szünet 

10:30-11:00 Szakmai megbeszélés  

Közreműködők: Sziki Tamásné intézményvezető-helyettes, bázisintézményi koordinátor 
Fodor Tamás óvodapedagógus, Zöld Béka tehetséggondozó műhely 

 
116-opn19 

Téma: „Kertész leszek, fát nevelek” – világunk megismerése a fenntarthatóság 
jegyében az „Óperencián innen és túl”… 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 8:30-10:30  

Helyszín: 
Zuglói Óperenciás Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12. 

Program jellege: előadás és rendhagyó bemutatófoglalkozás 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: Fenntarthatóság fogalma, megjelenítési formái az óvodában, az 
érzékenyítés lehetőségei elméletben és gyakorlatban. 

Közreműködik: Kutiné Panyor Andrea óvodapedagógus 
 

117-opn19 

Téma: Zöld napok – játékok a fenntartható fejlődésért 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 10:00-11:30  

Helyszín: Akadémiai Óvoda és Bölcsőde 
1022 Budapest, Barsi utca 3. 

Program jellege: bevezető előadás utáni beszélgetőkör (konzultáció), jó gyakorlat 
bemutatása 
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Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: A fenntartható szemlélet kialakítása és fejlesztése intézményi szinten 
történő közös játékkal, a „Zöld napok” apropójából. Bemutatjuk a mi 
szemléletünk alapján kialakított jó gyakorlatainkat. 

Közreműködők:  Spalovsky Andrea óvodapedagógus  
Bíró Ildikó óvodapedagógus, munkaközösség-vezető 

 
118-opn19 

Téma: Hogyan legyünk Zöld Óvoda? – felkészülés a pályázatírásra 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 8:00-11:30  

Helyszín: Kőbányai Kékvirág Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1107 Budapest, Kékvirág utca 7. 

Program jellege: előadás, konzultáció 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: A résztvevők az előadás után  konzultáció keretében ismerkedhetnek „Zöld 
Óvoda” cím elérésének feltételeivel, pályázatírási technikákkal, a pályázat 
dokumentálásával. Elméleti és gyakorlati ötletek, elemzések segítik az 
érdeklődőket a műhelyfoglalkozáson. 

Közreműködők:  Egriné Andrási Krisztina óvodavezető-helyettes  
Dálnokiné Mátyási Csilla munkaközösség-vezető 

 
119-opn19 

Téma: Gondolatok a „Zöld Óvoda” pályázatról, ökológiai lábnyomról – 
játékötletek a fenntarthatóság pedagógiájának óvodai megvalósításához 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 8:30-10:30  

Helyszín: Óbudai Hétpettyes Óvoda, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
1033  Budapest, Harrer Pál utca 7. 

Program jellege: előadás, műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: Hogyan írjunk „Zöld Óvoda” pályázatot? Bemutatjuk a térségre, az 
óvodánkra vonatkozó környezeti koncepciót, az óvodai dokumentumok 
koherenciáját. Milyen rejtelmei vannak egy „zöld óvoda” pályázat 
megírásának? Mit is jelent az ökológiai lábnyom? Mit teszünk a 
fenntarthatóság pedagógiájának megvalósítása érdekében óvodánkban? 
Saját készítésű játékötletek. Mi jut eszedbe róla? Kreatív közös munka: 
minden vendég a saját ötlete alapján készít egy- egy tárgyat vagy játékot a 
kiállított újrahasznosítható eszközökből. 

Közreműködők:  Angyalfiné Varga Julianna tagóvoda-vezető, óvodai szakértő 
Konczné Juhász Andrea gyógypedagógus, vezető szaktanácsadó 
Erdei Tünde óvodapedagógus, szaktanácsadó 

 
120-opn19 

Téma: „Örömködő” felnőtt kézműves délután újrahasznosítható anyagok 
felhasználásával 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 14:00-16:30  

Helyszín: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda - Bóbita Tagóvoda, az Oktatási Hivatal 
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bázisintézménye 
1204  Budapest, Kalmár Ilona sétány 1. 

Program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Rövid ismertető: Ékszer és egyéb csodák készítése újrahasznosítható anyagok 
felhasználásával. 

Közreműködők: Hordósné Futó Ilona óvodapedagógus 
Kovács Judit óvodapedagógus 
Rekettyei Zoltán Tamásné óvodapedagógus 

 
121-opn19 

Téma: „A természet hív” – innovatív zöld programok a környezeti nevelés 
tervezéséhez 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 7:45-11:30 

Helyszín: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 
2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. 

Program jellege: szakmai nap (előadások, kiállítás, műhelymunka) 

Célcsoport: óvodai szakemberek 

Rövid ismertető: Számtalan új ötletet szeretnénk komplex formában megmutatni a 
környezet, a játék és a drámapedagógia tárházából, mely a mindennapok 
gyakorlatába építve egy élményekkel teli közösséget alakíthat a gyerekek, 
szülők és más külső partnerek körében. Vendégünk lesz a Sóskúti Dimbes-
Dombos Óvoda, ahol megelevenedett a Füvészkert. 

Közreműködők:  Kovács Károlyné intézményvezető, Sóskúti Dimbes-Dombos Óvoda  
Szabó Orsolya intézményvezető, Nagykovácsi Kispatak Óvoda 
Karczevicz Dóra intézményvezető, Zöld munkaközösség-vezető 
Szabó Éva tagóvoda-vezető 
Horváth Meszes-Bettina Játék és dráma munkaközösség- vezető 

 
 
 

Óvodapedagógusoknak és általános iskolai tanítóknak ajánljuk  

122-opn19 

Téma: MesÉLJ! 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 14:00-16:00 

Helyszín: Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
2151 Fót, Március 15. utca 40. 

Program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: tanítók, óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: Alkotó-fejlesztő mesefoglalkozás Boldizsár Ildikó módszerének 
alkalmazásával. A foglalkozás célja bemutatni, hogyan lehet „a mese 
segítségével minél több ponton kapcsolódásokat létrehozni az egyén és a 
környezet, az egyén és önmaga között.” Hogyan szolgálhatja a jól 
kiválasztott mese a fenntarthatóság pedagógiáját? A résztvevők 
módszertani ízelítőt kapnak a mesék pedagógiai alkalmazásából. 
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Közreműködik: Forgács Sándorné tanító, szaktanácsadó 
 

123-opn19 

Téma: „Mesén innen-mesén túl” – drámajáték irodalomórán 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 8:45-10:40  

Helyszín: Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21. 

Program jellege: bemutatóóra 

Célcsoport: tanítók, óvodapedagógusok  

Rövid ismertető: A népmesével való személyiségfejlesztés kiemelt feladatunk. 
Megszerettetjük vele az olvasást, felkeltjük a gyermek érdeklődését, ápoljuk 
a hagyományokat, ismereteket közlünk, szókincset bővítünk, érzelmeket 
váltunk ki. A drámajátékokon keresztül a gyerekek cselekvő 
együttműködésével komplex személyiségfejlesztést érhetünk el. 

Részletes program: 
 

 
Közreműködik:  
 

8:45 -  9:00 Érkezés 
9:00 -  9:45 Bemutatóóra 2. évfolyam 
9:45-10:40 Konzultáció, beszélgetés  

Nagyné Balázs Gabriella tanító, drámapedagógus, mesterpedagógus 
szakértő, munkaközösség-vezető 

 
 
 

Általános iskolában alsó tagozaton tanítóknak ajánljuk 

124-opn19 

Téma: Meséken át a cselekvésig 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 7:45-09:00  

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., fszt. 19. terem 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: tanítók 

Rövid ismertető: Újrahasznosítás és alternatív energiaforrások kicsiknek, meséken keresztül. 
Olvasás óra, 1.b 

Közreműködik:  Kotormánné Erdei Erika tanító 
 

125-opn19 

Téma: Kicsikkel kicsit a környezetért 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 8:45-10:00 

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., fszt. 13. terem 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: tanítók 

Rövid ismertető: Mit tehetünk a környezetünkért, a Földünkért? Szövegfeldolgozás.  
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Olvasás óra, 2.b 

Közreműködők:  Csájiné Knézics Anikó tanító, mesterpedagógus 
 

126-opn19 

Téma: Jólét és jól-lét 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 9:45-11:00 

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., fszt. 16. terem 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: tanítók 

Rövid ismertető: A bemutatóóra  témája a jólét és jól-lét, a környezetérzékenység, 
környezettudatosság, fenntarthatóság. Környezetismeret óra, 3.a 

Közreműködik: Temesvári Miklós mesterpedagógus  
 

127-opn19 

Téma: Takarékoskodj az energiával! 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 10:30-12:30 

Helyszín: Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola  
1033 Budapest, Harrer Pál utca 7. 

Program jellege: bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: tanítók 

Rövid ismertető: A program célja, hogy a tanulók számára tudatosodjon, hogy saját 
cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájárulhatnak a fenntarthatósághoz, 
hogy a jövő rajtuk is múlik. Minél kevesebb energiát használunk fel, annál 
kevésbé járulunk hozzá a környezeti problémák előidézéséhez, 
fokozásához. Számít minden egyes Celsius fok a termosztáton, minden 
egyes kidobott tárgy, autós utazás, elpocsékolt liter ivóvíz stb. A tanórát a 
téma mellett még izgalmasabbá teszi a tabletek, illetve az IKT eszközök és 
alkalmazások használata. Környezetismeret óra, 3.c 

Közreműködik:  Szegediné Barna Helga tanító  
 

128-opn19 

Téma: Olvasásra nevelés a fenntarthatóság jegyében Papírszínház-módszerrel – 
a könyvtáros tanár és a tanító együttműködése 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 9:45-11:00   

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., 2. em. könyvtár 

Program jellege: workshop 

Célcsoport: tanítók, könyvtárostanárok 

Rövid ismertető: A Japánból eredő Papírszínház (Kamishibai) a mesekönyveket mintegy 
színházzá alakítja. A fakeretben mozgatható nagyméretű lapok 
segítségével a mesélő a gyerekekkel szembefordulva, a lapok 
mozgatásával, az ebből eredő játékkal és ennek drámai hatásával igazi 
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színházi élménnyé változtatja a hagyományos meseolvasást, mert a 
figyelem egyszerre tud az illusztrációkra és a mese szövegére irányulni.  
Az órán Tasi Katalin Vízcsepp című Papírszínház-meséjét drámajáték alapú 
foglalkozás keretében dolgozzuk fel, ami segít fejleszteni a szövegértést. A 
mese témája az élet körforgását, a környezetvédelmet és a 
fenntarthatóságot helyezi középpontba.  
Magyaróra, 2.a. 

Közreműködők:  Pásztor Csörgei Andrea mesterpedagógus  
Kálmán Kata mesterpedagógus 

 
129-opn19 

Téma: Zöldikék a Hunyadiban – a fenntarthatóság témakörének feldolgozása 
technikaórán 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 9:00-12:00   

Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola  
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 3. 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: tanítók 

Rövid ismertető: Bevezető előadás az  Örökös ÖKOiskoláról, Zöldike vetélkedő 3-4. 
évfolyamosoknak a kerületben. 
technika bemutatóóra, 4. évfolyam 

Közreműködik:  Janek Krisztina tanító, szaktanácsadó 
 

130-opn19 

Téma: Energiakaland 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 9:00-11:00 

Helyszín: Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola 
1054 Budapest, Szemere utca 5. 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra 

Célcsoport: tanítók 

Rövid ismertető: Az E.ON EnergiaKaland egy nagyszabású tanulási program, amelynek célja, 
hogy segítsen a pedagógusoknak az energiatudatosság kialakításában, és a 
gyerekeknek, a tanulóknak az energiával kapcsolatos tudás bővítésében, 
kompetenciák fejlesztésében. Környezetismeret óra, 3. osztály. 

Közreműködik:  Paltán Rita (E.On munkatárs) 
 

131-opn19 

Téma: A fenntarthatóság pedagógiájának megjelenése a szövegfeldolgozásban 

Időpont: 2019. november 8. péntek, 9:45-11:30   

Helyszín: Újpesti Karinthy Frigyes Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
1148 Budapest, Hajló utca 2. 

Program jellege: bemutatófoglalkozás, konzultáció 

Célcsoport: magyar nyelv és irodalom tantárgyat tanítók 

Rövid ismertető: Szövegfeldolgozás, mese a fenntarthatóság témakörében, különböző 
munkaformák alkalmazása.  
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Magyar nyelv és irodalom tantárgy, 4. évfolyam 

Közreműködik:  Pintérné Kézér Zsuzsa tanító 
 

132-opn19 

Téma: Kalandozás a művészet és a természettudományok világában 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 10:00-13:00   

Helyszín: Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola, az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye  
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2. 

Program jellege: bemutatóóra, megbeszélés 

Célcsoport: tanítók 

Rövid ismertető: A gyerekek „mesés kalandozáson” vesznek részt a természettudományok 
és a művészetek világában. Jó hangulatú beszélgetésekkel, illusztrációkkal, 
animációkkal, játékokkal gazdagítva fedezik fel a természet és a festészet 
világát. Mindeközben megismerik a művészek és művészetek másik arcát, 
ahol fontos szerephez jutnak a rend, rendszer, figyelem és a fegyelem 
különböző megjelenési formái. A foglalkozás során a gyerekek képesek 
lesznek az őket elöntő információáradatból kiragadni a legfontosabbakat, 
tudják, hol és hogyan keressenek aktuálisan fontos adatokat, valamint 
nyitottak lesznek a természet értékeire, szépségeire egyaránt. Képesek 
lesznek befogadni, értékelni és alkotni úgy, hogy ebben örömüket lelik.  
3. évfolyam 

Közreműködők:  Demény Gabriella igazgatóhelyettes, szaktanácsadó  
Makai Boros Anikó tanító  

 
133-opn19 

Téma: Az erdők védelme és az emberi tevékenység hatása környezetünkre 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 14:00-16:00   

Helyszín: Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola 
Tagintézménye 
2330 Dunaharaszti, Fő út 268. 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatófoglalkozás, konzultáció 

Célcsoport: tanítók, napközis nevelők 1-4. évfolyam 

Rövid ismertető: Napjainkban egyre gyakoribbak a világunkat veszélyeztető szomorú hírek. 
Hírek, amelyek szereplői mi vagyunk, emberek és a körülöttünk lévő 
természet. Vajon hogyan képes megvédeni törékeny világunkat az ember? 
Hogyan lesznek gyermekeink érzékenyek a környezetünk védelmére? 
Milyen megoldásokat találhatunk? 
Ezekre a kérdésekre keressük közösen a válaszokat tanítványainkkal 
játékosan, ötletesen, a könnyedén kínálkozó lehetőségeket, titkokat 
megismerve és felhasználva.  
Környezetismeret, ÖKO szakkör, 4. évfolyam. 

Közreműködők:  Wágnerné Karanedef Mária tanító, szaktanácsadó, 
László Renáta gyakornok, tanító  
Urbán Mátyás tanító 
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Általános iskolában alsó és felső tagozaton tanítóknak, tanároknak ajánljuk 

134-opn19 

Téma: „ÖKOsságok”  

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 14:00-16:00   

Helyszín: Szigethalmi Széchenyi István Általános iskola, az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye 
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2. 

Program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: tanítók, tanárok 

Rövid ismertető: Jó gyakorlatok megosztása műhelymunka keretében: ökoprogramok, 
ökoprojektek megvalósulása tanórán és tanórán kívül. A körzet iskoláiban 
jól bevált gyakorlatok megismerése és alkalmazhatóságuk kidolgozása a 
fenntarthatósággal, környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos 
témakörökben. 

Közreműködik: Nyutali Marianna tanár, ÖKO munkacsoport vezetője 
 

135-opn19 

Téma: Egészséges és élhető-e a digitális környezet? 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 14:00-16:00  

Helyszín: Megyeri Úti Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1044 Budapest, Megyeri út 20. 

Program jellege: előadás, bemutatófoglalkozások, konzultáció 

Célcsoport: általános iskolában informatikát tanító pedagógusok 

Rövid ismertető: Hogyan teremtsük meg a megfelelő egyensúlyt a digitális és a nyomtatott 
tananyag között? Hogyan állítsuk a többi tantárgy szolgálatába az 
informatikai ismereteket? Ezekre a kérdésekre igyekszünk választ adni egy 
előadás és két bemutató foglalkozás keretében. A program ideje alatt a 
hozzánk látogató kollégák bepillantást nyerhetnek az Örökös Ökoiskola 
tevékenységébe is, az addig lezajló pályázatok pályamunkáiból összeállított 
kiállítást tekinthetik meg.  
Informatikaóra, 4. évfolyam. 

Közreműködők: Untisz Tímea tanító, informatika  
Knotz Lászlóné tanár, informatika 
Dr. Lénárd András egyetemi docens, az ELTE TÓK digitális tanszék vezetője 

 
137-opn19 

Téma: Legyünk „naplopók!” – foglalkozások a megújuló energiaforrások 
körében 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 9:00-11:00  

Helyszín: Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1043 Budapest, Munkásotthon utca 3. 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatófoglalkozások, konzultáció 

Célcsoport: tanítók, bármelyszakos tanárok 

Rövid ismertető: Az előadás és a foglalkozás célja, hogy bemutassuk azt az átfogó, 
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különböző tantárgyakra kiterjedő tevékenységet, amelynek során erősítjük 
diákjaink környezettudatosságát és ökológiai szemléletét. Foglalkozásunk 
középpontjában az alternatív energiaforrások szükségessége és 
felhasználása áll. Játékos formában, magyar és angol nyelven ökológiai 
lábnyomot számítunk és megújuló energiaforrások segítségével 
működtetjük képzeletbeli lakásunkat. Néhány újrahasznosítási ötlettel 
segítünk az ökolábnyomunk csökkentésében. 

Közreműködők: Solymosiné Bakcsi Vera angolnyelv-tanár, angol nyelv tantárgy 6. évfolyam 
Szabó Istvánné biológia-kémia szakos tanár, munkaközösség-vezető 
természetismeret tantárgy (vegyes életkorú csoport) 
Karsai Annamária tanító 
Miskolczi Erzsébet intézményvezető 

 
138-opn19 

Téma: Az Erasmus+ pályázat és a „Love every drop” projekt bemutatása 

Időpont: 2019. november 4. hétfő, 8:30-11:15  

Helyszín: Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola, az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye  
2336 Dunavarsány, Árpád utca 12. 

Program jellege: szakmai fórum 

Célcsoport: tanítók, tanárok, intézményvezetők 

Rövid ismertető: A fenntarthatóság pedagógiája témában a „Love every drop” című 
projektet mutatjuk be. A projektben résztvevő tanárok és diákok 
bemutatója, előadása a fenntarthatóság témájában: a projekt során 
átadott tartalmak, értékközvetítő tevékenységek megismertetése. A 
projektet diákszemmel is szemléltetjük. 

Közreműködők: Facskó Ilona, Hitter Magdolna, Kosztolányi Pilis Eszter, Mekler Andrea, Vas 
Zoltánné, jelenlegi és volt tanítványaink 

 
139-opn19 

Téma: „Re-Portrék” 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 8:15-10:40 

Helyszín: Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21. 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: általános iskolai rajztanárok, bármely korosztály számára ajánlott 

Rövid ismertető: A program célja ötvözni a művészettörténeti alapokat a kortárs 
művészettel. Tudatosítani a gyerekekben az újrahasznosítás fontosságát, 
amely akár művészeti értéket is rejthet magában. Ezeken kívül pedig 
prezentáljuk a  kooperatív módon, együtt létrehozott produktum örömét, 
amely erősíti a közösségi összetartást.  
Rajz és vizuális kultúra tantárgy, 8. évfolyam. 

Részletes program: 8:15-8:30 érkezés 
8:30-9:00 bevezető előadás 
9:00-9:45 bemutatóóra 
9:45-10:40 konzultáció 

Közreműködik: Dudás Krisztina művésztanár 
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140-opn19 

Téma: Új szín a palettán – projektszemléletű rajztanítás képesség szerinti 
differenciálással 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 14:00-15:30  

Helyszín: Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola  
2100 Gödöllő, Szabadság tér 18. 

Program jellege: műhelyfoglakozás 

Célcsoport: pályakezdő és gyakorló pedagógusok 

Rövid ismertető: A rajztanításban ritkán használt technikákat (montázs, kollázs, 
színdifferenciálás, képkiegészítés) mutatunk be egy varázsvilágon keresztül  
gyerekmunkákkal, videókkal, elméleti áttekintéssel csoportban és 
differenciáltan. Közvetlen, élményszerű ismeretszerzési módok 
bemutatása, a gyermekek alkotó és redukáló képességének fejlesztése 
játékos gyakorlatokkal, kreatív ötletek rajzórákra. 

Közreműködik: Várszeginé Csiky Zsófia osztályfőnök, tanító 
 

141-opmn19 

Téma: Fenntarthatóság a napi pedagógiai gyakorlatban 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 14:00-16:00 

Helyszín: Kispesti Vass Lajos Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1193 Budapest, Csokonai utca 9. 

Program jellege: előadás, konzultáció 

Célcsoport: általános iskolában tanító pedagógusok  

Rövid ismertető: Fenntarthatóság az iskolai mindennapokban. Hogyan építsük be a 
témakört a tantárgyi oktatásba? Az előadás gondolatébresztő lehet 
ötletbörzéhez, tapasztalatcseréhez. 

Közreműködők: Doroszi Renáta munkaközösség-vezető 
Kocsis Juliana Ibolya tanár 

 
143-opn19 

Téma: Egészséges életmódra nevelés 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 10:00-11:45 

Helyszín: Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Áltatalános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1095 Budapest, Mester utca 19. 

Program jellege: DigiKip módszer alkalmazása bemutatóórán, óramegbeszélés, a DigiKip 
bemutatása előadás keretében 

Célcsoport: természetismeret, biológia szakos pedagógusok, ÖKO iskolák pedagógusai 

Rövid ismertető: Egészségünk megőrzése, az egészséges életmódra törekvő magatartás 
kialakítása DigiKip módszerrel vezetett gyakorló órán. 

Közreműködők: Takács Enikő tanító, informatika műveltségterület 
Török Alfréd igazgató, mesterpedagógus 

 
144-opn19 
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Téma: A Fekete erdőtől a Fekete-tengerig – a Duna, hazánk legnagyobb folyója 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 8:45-11:00 

Helyszín: Szadai Székely Bertalan Általános Iskola, az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye 
2111 Szada, Dózsa György út 63. 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatófoglalkozás, konzultáció 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok 

Rövid ismertető: Az óra célja a természettudományos kompetencia fejlesztése, a természet 
iránti tisztelet és szeretet, valamint a felelősségérzet kialakítása.  
Az olvasott szöveg megértésén túl hangsúlyt kap a vitakészség, 
együttműködési képesség, döntési képesség fejlesztése, a logikus 
gondolkodás, a szóbeli kifejezőképesség fejlesztése is. Az olvasásóra 
keretein belül a gyerekek játékosan és fantáziájukat használva 
ismerkednek a Duna földrajzi helyzetével, fontosságával. A 
környezetszennyezés hatásait egy ismeretterjesztő film megtekintésével, 
elemzésével érzékelhetik, az interaktív játékok pedig segítik ezen ismeretek 
elmélyítését.  
Olvasás óra, 4. évfolyam. 

Közreműködők: Csőszné Görzsöny Annamária tanító  
Greffné Kállai Tünde intézményvezető 

 
145-opn19 

Téma: Egy eTwinning projekt tapasztalatai a globális célok tükrében 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 14:00-15:30 

Helyszín: Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 
1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9. 

Program jellege: előadás 

Célcsoport: tanítók, tanárok 

Rövid ismertető: Az Európai Kódhéthez kapcsolódva egy olasz általános iskola tanára 
indított egy Globális Célokhoz kapcsolódó projektet, melyben iskolánk 2.b 
osztálya is részt vesz, tervezzük, hogy ötödikes csoportok is 
bekapcsolódnak. Az előadás ennek a projektnek a tapasztalatait és az 
elkészült termékeket kívánja bemutatni, kapcsolódva a megjelölt 
fenntarthatóság témakörhöz. 

Közreműködik: Tarné Éder Marianna intézményvezető-helyettes, szaktanácsadó 
 

146-opn19 

Téma: Az általános jól-lét elérése, mint fenntartható fejlődési cél 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 12:00-14:00 

Helyszín: Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Tagintézménye 
2316 Tököl, Kisfaludy utca 2. 

Program jellege: műhelyfoglalkozás  

Célcsoport: általános iskolai tanítók, általános iskolai természetismeret-tanárok 

Rövid ismertető: A 2015-ös ENSZ csúcstalálkozón megfogalmazott harmadik fenntartható 
fejlődési cél a testi és lelki egészség és az általános jól-lét elérését tűzi ki 
célul. A téma sajátossága, hogy minden egyes diák felelős lesz és tenni tud 
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a legkisebb mértékben is a saját, illetve leendő családja testi épségéért és 
mentális jól-létéért. Műhelymunka keretein belül a következő témákat 
érintjük: egészséges életmódra törekvő magatartásforma kialakítása; az 
egészség megőrzése, a lelki és szociális egészség fejlesztésének 
lehetőségei; saját környezet tudatos kialakítása (pl. újrahasznosított 
termékek vásárlása, energiatakarékosság, víztakarékosság). A tanítási 
folyamatban felhasználható ötleteket, módszereket ismerhetik meg és 
próbálhatják ki a résztvevők. 

Közreműködők: Szilágyiné Nagy Csilla tanító 
Áschinné Cseperkáló Judit pedagógiai asszisztens  

 
147-opn19 

Téma: „Kutya-jól tanulunk!” – kutyával asszisztált terápiás óra 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 8:30-10:30  

Helyszín: Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1148 Budapest, Padlizsán utca 11-13. 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok 

Rövid ismertető: A kutyaterápia alkalmazása során a gyermekek nem érzik 
feladathelyzetben magukat, több a sikerélményük, nem szoronganak, az 
állatok jelenlétének köszönhetően motiváltak lesznek, és 
magabiztosabbakká válnak. Örömmel vesznek részt a foglalkozásokon, és 
szívesebben végeznek feladatokat. A felelős állattartásra nevelés a 
fenntarthatóság jegyében.  
Kutyával asszisztált, differenciált, komplex bemutató óra a 2. évfolyamon 

Közreműködők: Tari Viktória tanító 
Erdész Brigitta tanító, fejlesztőpedagógus, terápiás kutyafelvezető, 
habilitációs kutyakiképző                                                                    

 
 

Általános iskolában felső tagozaton tanító tanároknak ajánljuk 

148-opn19 

Téma: Projektmunkák a környezetvédelem témaköréből 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 7:45-9:00 

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., 2. em. 217. terem 

Program jellege: bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: biológiatanárok 

Rövid ismertető: Kutatás, bemutatás, rendszerezés a kisgimnáziumban. 
Biológiaóra, 7.d. 

Közreműködik: Sólymosné Hirsch Erika szaktanár  
 

149-opn19 

Téma: Fenntarthatóság az irodalomban 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 9:45-11:00 
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Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye 

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., 1. em. 137. terem 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: magyartanárok 

Rövid ismertető: Természeti értékeink felismerése a múltban, a jelenben és a jövőben; 
ember és környezet viszonya; fejlődés és értékmegőrzés. 
Magyar nyelv, 7.a. 

Közreműködik: Bartek Dániel magyartanár 
 

150-opn19 

Téma: Társas viszony és belső emberalkotta környezet – a fenntarthatóság 
témájának feldolgozási lehetőségei magyarórán 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 14:30-15:30 

Helyszín: Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola 
1149 Budapest, Egressy út 69. 

Program jellege: bevezető előadás, műhelymunka 

Célcsoport: általános iskolai magyartanárok, szaktanácsadók 

Rövid ismertető: A program célja olyan szövegek, irodalmi alkotások, módszerek, ötletek 
gyűjtése, amelyek a fenntarthatóság témájához kapcsolhatók a magyaróra 
keretében. Egy-egy téma többféle feldolgozási módszerének bemutatását, 
megvalósított órarészletek anyagait, szaktanácsadói ötletbörzét és közös 
megbeszélést tartalmaz a program. 

Közreműködik: Prácserné Kóbor Erika magyartanár, vezető szaktanácsadó 
 

152-opn19 

Téma: Az ókori államok és a fenntarthatóság 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 10:35-12:20 

Helyszín: Budaörsi 1. Sz. Általános Iskola 
2040 Budaörs, Hársfa u. 29. 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: általános iskolai történelemtanárok 

Rövid ismertető: Az ókori államok és a fenntarthatóság bemutatóóra a különböző ókori 
kultúrák viszonyát mutatja be környezetükhöz. 
Történelemóra, 5. évfolyam. 

Részletes program:  10:35-10:55 megnyitó, bevezető 
11:05-11:50 bemutatóóra   
11:50-12:20 beszélgetés, jó gyakorlatok ismertetése 

Közreműködik: Nagy Katalin történelemtanár, szaktanácsadó 
 

154-opn19 

Téma: A fenntarthatóság szemléletének alakítása az életmód tantárgy 
keretében 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 10:30-13:00 
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Helyszín: Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola, az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye 
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2. 

Program jellege: bemutatóóra, megbeszélés 

Célcsoport: életmódtantárgy szakos tanárok 

Rövid ismertető: Iskolánk ÖKO iskola, így számos területen próbáljuk érvényesíteni a 
fenntarthatóság szemléletét. Az életmód tantárgy az, aminek az egészét 
áthatja. Kiváló lehetőség a közismereti tantárgyak tananyagainak és az 
iskolán kívüli valós élet jelenségeinek összekapcsolására. Élővé, 
használhatóvá válhat a megszerzett iskolai tudás, tudatosabbá egy piaci 
bevásárlás. Szeretnénk bemutatni, hogy mi mindent lehet megvalósítani 
egyetlen tanórán. 
5. évfolyam. 

Közreműködők: Horváth Vince szaktanár 
Hitérné Erdős Róza igazgatóhelyettes, szaktanácsadó 

 
155-opn19 

Téma: Ne csak ülj a földrajzon! Földrajzi övezetesség – mozgásos feladatok a 
tanteremben 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 7:45-10:00 

Helyszín: Budapest, XVI. Kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola 
1163 Budapest, Hősök fasora 30. 

Program jellege: bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: földrajz szakos tanárok 

Rövid ismertető: Az órát vezető pedagógus földrajz órákon alkalmazott mozgásos feladatok 
mutat be földrajzi övezetesség témakörhöz. Célunk a tanulók 
hozzásegítése a kreatív, problémamegoldó gondolkodáshoz, hogy a 
gyakorlatok végzése során szoruljon háttérbe a mechanikus emlékezés, 
fokozottan a produktív képzeletre építsünk, mozgásba hozzuk a 
gondolkodási műveleteket. Az így elsajátított ismeretek maradandóbbá 
válnak. A földrajzi övezetesség kiváló terepnek mutatkozik a célok 
megvalósításához. A 7.b osztály mozgékonyságához kiváló ez a feladatsor. 
Földrajzóra, 7. évfolyam. 

Közreműködik: Komár Zsolt földrajz-testnevelés mesterpedagógus 
 

157-opn19 

Téma: MenŐKOr, avagy ami utánunk marad 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 9:00-12:30  

Helyszín: Budapest XXIII. Kerületi Török Flóris Általános Iskola 
1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 2. 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra (2x45 perc), konzultáció 

Célcsoport: felső tagozatos tanárok 

Rövid ismertető: Iskolánk Örökös Ökoiskola. Bemutatóóra 2x 45 percben: Földünk ökológiai 
lábnyomának bemutatása, értelmezése játékos feladatok alkalmazásával. 
Mennyi élelmiszert fogyasztanak a világ különböző országaiban élő 
családok hetente? Öko-lábnyom készítése. Mit tehetnek a gyerekek a 



   

 

 
25 

Földért?  
Célok/részcélok: fenntarthatóságra nevelés, tudatos vásárlás, 
környezetalakítás. Környezettudatos magatartás megerősítése. Szociális, 
természettudományos kompetenciák fejlesztése. Együttműködés, közös 
döntéshozatal, kritikus gondolkodás, véleményalkotás, társadalmi 
érzékenység, megfigyelés, szóbeliség. 
Biológia, természetismeret, földrajz, 7. évfolyam. 

Közreműködők: Kajtár Andrea intézményvezető 
Horváthné Roskovenszki Enikő felső tagozatos igazgatóhelyettes  
Munkácsiné Klein Szilvia alsó tagozatos igazgatóhelyettes 

 

 

Általános iskolában felső tagozaton és középiskolában tanító tanároknak 
ajánljuk 

136-opn19 

Téma: Fenntarthatóság és digitalizáció – a pedagógusok digitális 
kompetenciájának önértékelési lehetőségei az EU projektben fejlesztett 
TET-SAT (MENTEP) mérőeszközzel 

Időpont: 2019. november 8. péntek, 10:00-11:30 

Helyszín: Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola 
2045 Törökbálint, Óvoda utca 6. 

Program jellege: előadás (a kutatás és a program bemutatása) és műhelyfoglalkozás 
(önértékelés) 

Célcsoport: bármely szakos pedagógusok 

Rövid ismertető: Az iskolai kommunikációban, a tanulási-tanítási folyamatokban törekszünk 
csökkenteni a papírfelhasználást, ezzel óvjuk környezetünket. Amit lehet, 
osszunk meg, tároljunk, kezeljünk digitálisan! Vajon a pedagógusok fel 
vannak készülve erre a feladatra? Vajon tudjuk, hogy pedagógusként mely 
digitális kompetenciaterületek az erősségeink és miben lenne jó még 
fejlődnünk? Bemutatunk egy mérőeszközt, melynek segítségével a 
pedagógus kollégák személyre szabott elemzést kaphatnak digitális 
kompetenciáikról. 
Kérjük, hozzanak a programra laptopot! 

Közreműködik: Medve Katalin mesterpedagógus szaktanácsadó, szakértő, az Oktatási 
Hivatal szakmai fejlesztője, grafikus 

 
156-opn19 

Téma: Életmód „nyomolvasás” interaktív feladatok és játékok útján (ökológiai 
lábnyom témakör) 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 10:00-12:00 

Helyszín: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Távközlési 
Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma, az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye 
1097 Budapest, Gyáli út 22., informatika tanterem 

Program jellege: bevezető előadás, műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: 7-8. osztályban és középiskolában természettudományos tárgyakat tanító 
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kollégák 

Rövid ismertető: 

 

 

 

 

Van-e jövőnk? A túlfogyasztás napja 2019-ben Európában május 10-e, 
Magyarországon június 14-e, globálisan, Földi méretekben július 29-e volt. 
Környezettudatosságra nevelő, figyelemfelkeltő interaktív feladatok, 
játékok segítségével keressük a választ az ökolábnyom típusok, elemek 
mérséklésének lehetőségeire.  
Gondolatébresztő bevezető előadás, jó gyakorlatok, játékos tanórai 
alkalmazások megosztása műhelyfoglalkozás keretében.  

Közreműködik: Némethné dr. Katona Judit szaktanácsadó 
 

153-opn19 

Téma: Kutatás az autó körül 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 13:30-15:00 

Helyszín: Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium 
1096 Budapest, Vendel utca 3., A/12-es terem 

Program jellege: bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: természettudományos tárgyakat tanítók 

Rövid ismertető: Az autók remek tárgyak a tudományos kísérletekhez. A diákok azt kutatják, 
hogyan lehet olcsó, könnyen beszerezhető anyagok felhasználásával 
fosszilis üzemanyagok nélkül mozgásba hozni egy kísérleti járművet. 
természettudomány óra 9. évfolyam 

Közreműködik: Főn-X osztály 
Oláhné Nádasdi Zsuzsanna földrajz-biológia-tehetséggondozás szakos 
tanár, szaktanácsadó 

 

158-opn19 

Téma: A természetvédelmi és a környezetvédelmi nevelés módszertani 
lehetőségei az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 10:30-13:00  

Helyszín: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
2030 Érd, Széchenyi tér 1. 

Program jellege: szakmai nap 

Célcsoport: biológia-kémia szakos tanárok 

Rövid ismertető: 1. A fenntartható fejlődés, mint nevelési cél (elméleti előadás) 

2. Az állatgondozó és kertgondozó szakkör, valamint egyéb „ökoiskolai” 
tevékenységének bemutatása: a gimnázium, az állatház, az akvarisztikai 
részleg és a gimnáziumkert megtekintése szakvezetéssel 

3. Vetített képes előadás a természetjáró szakkör kirándulásairól, a 
terepgyakorlatokról és a nyári szaktáborról (biológus tábor) 

4. Konzultáció 

Közreműködők: Dr. Kállayné Szerényi Júlia szaktanár 
Kitzinger István szaktanár 

 
159-opn19 

Téma: Az ipari forradalom hatása a környezetre 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 10:45-12:00 
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Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., 1. em. 105. terem 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: történelemtanárok 

Rövid ismertető: A 19. századi ipari forradalom környezetre gyakorolt hatásáról végeznek 
gyűjtőmunkát a tanulók. Az adatokat statisztikai módszerekkel elemzik. Az 
eredmények alapján online programok segítségével infografikákat, 
posztereket készítenek. 
Történelemóra, 11. c. 

Közreműködik: Szabó Márta mesterpedagógus 
 

160-opn19 

Téma: Körutazás egy villanykörte körül – rivaldafényben a projektmódszer 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 10:00-12:00 

Helyszín: Veres Pálné Gimnázium 
1053 Budapest, Veres Pálné utca 38. 

Program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: általános és középiskolai fizikatanárok és természettudományos 
tantárgyakat tanító kollégák 

Rövid ismertető: A műhelyfoglalkozás célja, hogy a résztvevők  interaktív formában kapjanak 
hatékony segítséget konkrét projektötletek  kidolgozásához. A 
foglalkozáson természetesen jelen lesz a szűkebb értelemben vett szakma 
is, de a hangsúly a projektpedagógia módszertanán lesz. A közösen 
kidolgozandó projektek témája pedig a fenntarthatóság témaköréhez 
kapcsolódik majd. 

Közreműködők: Benkő Józsefné, Dégen Csaba és Jánossy Zsolt szaktanácsadók 
 

161-opn19 

Téma: Fenntarthatósági célok megvalósítása a tanórákon 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 14:00-15:30 

Helyszín: Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium  
1173 Budapest, Akácvirág utca 49. 

Program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: általános iskola felső tagozaton és gimnáziumban tanító tanárok 

Rövid ismertető: Témánk: az ENSZ által megfogalmazott fenntarthatósági célok adaptálása 
tanórán és az iskolai élet egyéb területein. Célunk, hogy ötleteket adjunk, 
jó gyakorlatokat mutassunk be, a tanórákon hasznosítható konkrét 
feladatokat gyűjtsünk össze. A műhelymunka során készült anyagokat 
megosztjuk a résztvevőkkel. 

Közreműködik: Székely Márta vezető szaktanácsadó 
 

162-opn19 

Téma: A Föld kincsei nyomában 
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Időpont: 2019. november 8. péntek, 9:45-11:00 

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., 3. em. 305. terem 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: földrajztanárok 

Rövid ismertető: Földünk kitermelhető ásványkincseinek jelene-jövője. 
földrajzóra, 9.b 

Közreműködők: Vízy Zsolt mesterpedagógus  
Kádárné Szalay Eszter mentortanár 

 
163-opn19 

Téma: Thinking smart, acting green 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 9:00-9:45 

Helyszín: Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
1048 Budapest, Hajló utca 2. 

Program jellege:  bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: angoltanárok 

Rövid ismertető: Az okosterem lehetőségeit bemutatva járjuk körül a fenntarthatóság 
témáját. Felmérjük, hogy a csoportunk mennyire környezettudatos és 
további ötleteket gyűjtünk ahhoz, hogy még zöldebbek lehessünk. A 
tanulók többféle IKT eszközt fognak használni a tanórán. 

Közreműködik: Hirn-Cseke Ágnes Zsófia angol nyelvtanár 
 

164-opn19 

Téma: „Fenntartható ének-zene” – módszertani ötlettár 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 11:00-12:30 

Helyszín: Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola  
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21. 

Program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: ének-zene tanárok bármely iskolatípusból alap- és középfokon 

Rövid ismertető: Léteznek-e olyan jó gyakorlatok, amelyek a klasszikus zene iránt érdektelen 
diákok érdeklődését is bevonzzák? Az elmúlt tanévben országosan több 
száz iskolában buktattak ének-zene tantárgyból. Megdöbbentő és 
elgondolkodtató adat. Vajon milyen okok rejtőznek a számadat mögött? 
Mit tehetünk annak érdekében, hogy fentartsuk vagy/és felkeltsük a 
diákok értékes zene iránti érdeklődését? A módszertani ötlettár erre kínál 
megoldásokat. 

Közreműködők: Rápli Györgyi ének-zene tanár, karnagy, egyetemi oktató, 
mesterpedagógus, vezető szaktanácsadó, tankönyvszerző  
Orosz Gyula vezetőtanár  
Dobos Sándor vezetőtanár 

 
165-opn19 

Téma: Sokszínűség és érzékenyítés – környezetvédelmi attrakciók egy 
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szakgimnáziumban 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 10:00-11:00 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági 
Szakgimnáziuma, az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1075 Budapest, Wesselényi utca 38. 

Program jellege: előadás, konzultáció 

Célcsoport: intézményvezetők, felső tagozatos és középiskolai tanárok  

Rövid ismertető: Fenntarthatóság – környezetvédelem, természetvédelem – sokszínűség – 
érzékenyítés – gyűjtőakciók – jeles napok – projektnapok – vetélkedők, 
rajzpályázatok – továbbképzések – programajánlások – ökofal, és 
kapcsolódási pontok egy közgazdasági szakgimnáziumban ezen fogalmak, 
kifejezések között. 

Közreműködők: Gál Katalin szaktanár 
Péntek Angelika igazgatóhelyettes 
Pohl Ilona szaktanár 

 
166-opn19 

Téma: Kauf-Nix-Tag – a tanulók fogyasztási és vásárlási szokásai 

Időpont: 2019. november 8. péntek, 11:45-12:40 

Helyszín: Kispesti Deák Ferenc Gimnázium  
1192 Budapest, Gutenberg körút 6. 

Program jellege: bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: felső tagozatos és középiskolai némettanárok  

Rövid ismertető: Kauf-Nix-Tag – fogyasztókritikus akciónap november végén. Ennek kapcsán 
boncolgatjuk a tanulók fogyasztási, vásárlási szokásait a fenntarthatóság 
jegyében. 

Közreműködik: Szabóné Gábor Anikó némettanár, szaktanácsadó, intézményvezető-
helyettes 

 
167-opn19 

Téma: Belső természetes környezetünk  

Időpont: 2019. november 5. kedd, 12:00-14:00 

Helyszín: Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Tagintézménye 
2316 Tököl, Kisfaludy utca 2. 

Program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: általános iskolai tanítók, általános iskolai természetismeret-tanárok  

Rövid ismertető: 

 

 

 

 

 

A 2015-ös ENSZ csúcstalálkozón megfogalmazott harmadik fenntartható 
fejlődési cél a testi és lelki egészség problémájával foglalkozik, és az 
általános jól-lét elérését tűzi ki célul. Az egészség és a legtágabb 
értelemben vett jól-lét témájának sajátossága, hogy minden egyes diák 
felelős lesz és tenni tud - minimálisan a saját, illetve leendő családja testi 
épségéért és mentális jól-létéért.  

Műhelymunka keretein belül a következő témákat érintjük: 

 egészséges életmódra törekvő magatartásforma kialakítása 

 egészség megőrzése 
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 a lelki és szociális egészség fejlesztésének lehetőségei 

 saját környezet tudatos kialakítása (pl. újrahasznosított termékek 
vásárlása, energiatakarékosság, víztakarékosság) 

A tanítási folyamatban felhasználható ötleteket, módszereket ismerhetik 

meg és próbálhatják ki a résztvevők.  

Közreműködők: Szilágyiné Nagy Csilla tanító 
Áschinné Cseperkáló Judit pedagógiai asszisztens  
Rónyai Tünde vezető szaktanácsadó 

 
168-opn19 

Téma: Fenntarthatóság-energiafelhasználás, mérések 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 11:45-13:00  

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., 1. em. 129. terem 

Program jellege: előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: fizikatanárok 

Rövid ismertető: Az órán az „örökmozgók” működését vizsgáljuk. Valóban örökmozgók-e? 
Hogyan tartható fenn a mozgás? 
fizikaóra, 7.c 

Közreműködők: Schramek Anikó szaktanár 
 

169-opn19 

Téma: Fenntarthatóságra nevelés a testnevelés keretein belül – jó gyakorlat 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 9:40-14:00 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Keleti Károly Közgazdasági 
Szakgimnáziuma 
1106 Budapest, Gyakorló utca 21-23. 

Program jellege: előadás 

Célcsoport: középiskolai és általános iskolai testnevelő szakos tanárok 

Rövid ismertető: A program során előadás hangzik el a testnevelésórán történő terhelés 
méréséről (pulzus), valamint a mérési eredmények elemzési 
lehetőségeiről. A résztvevők jó gyakorlatokkal ismerkedhetnek meg a 
fenntarthatóságra nevelés témában a testnevelés keretein belül. 

Közreműködik: Derczbach Tamás vezető szaktanácsadó  
 

170-opn19 

Téma: Az állomásos tanulás módszere németórán 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 10:00-12:45  

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: némettanárok 

Rövid ismertető: A bemutatókon az állomásos módszer hatékony alkalmazását ismerhetik 
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meg a résztvevők környezetvédelmi témákon keresztül és összefoglalás 
során. 

Részletes program: 
 

 
Közreműködik:  

10:45-10:45 Bemutatóóra: német 12.ny, 4. emelet 413. terem 
11:00-11:45 A módszer ismertetése könyvtár 
12:00-12:45 Bemutatóóra: német 5.a, 1. emelet 131. terem  

Pásztiné Markella Eszter szaktanár 12.ny, 5.a 
 

171-opn19 

Téma: Mixed skills development 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 8:45-10:00  

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., 3. emelet 311. terem 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: angoltanárok 

Rövid ismertető: És te mit teszel? Elmélkedés az egyén felelősségéről. 

Közreműködik:  Jilly Viktor mesterpedagógus, 7.d 
Szabó Katalin szaktanár, szaktanácsadó 

 
 
 

Alapfokú Művészeti Iskolák pedagógusainak ajánljuk  

172-opn19 

Téma: A 3D nyomtató használata a zeneoktatásban 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 14:00-15:30  

Helyszín: 
Teleki-Wattay Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskola, az Oktatási 
Hivatal bázisintézménye 
2013 Pomáz, Templom tér 3. 

Program jellege: előadás, konzultáció 

Célcsoport: rézfúvós zenetanárok 

Rövid ismertető: A program világviszonylatban is egyedülálló, Széplaki Zoltán 
mesterpedagógus legújabb innovációjára épül. A Teleki-Wattay Művészeti 
Iskola rézfúvós tanára, tanítványai részére 3D nyomtató használatával, 
saját adottságukhoz igazított, egyéni fúvókákat, hangszer kiegészítőket, 
eszközöket tervez, illetve állít elő. 
3D tervezőprogramok, nyomtatótechnikák, anyagok, a fúvóshangszerek 
evolúciója. 

Közreműködik: Széplaki Zoltán rézfúvós tanár, mesterpedagógus 
 

173-opn19 

Téma: Esélyegyenlőség – tanulási és gyakorlási módszerek. Kotta vagy e-kotta? 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 10:00-14:00  

Helyszín: Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye 
1063 Budapest, Szív utca 19-21. 
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Program jellege: bevezető előadás, bemutatófoglalkozás, konzultáció 

Célcsoport: alapfokú művészeti iskolák tanárai (zeneművészeti), általános iskolák ének-
zene tanárai 

Rövid ismertető: Taníts játszva – tanulj játszani! Esélyegyenlőség a tanulási zavarral 
küzdőknél. Kotta vagy nem kotta? Interaktív előadás az eredményes 
gyakorlási, tanulási technikákról, nemzetközi kutatási eredmények 
bemutatása, a zenei gyakorlás és a tanulási képesség koherenciája a 
digitális kotta és a zenetanulás. 

Közreműködik: Magyar Margit intézményvezető, szaktanácsadó 
Stachó László zenepszichológus 
Sigrai László EMB Zeneműkiadó 

 
192-opn19 

Téma: Budapesti és Pest  Megyei Alapfokú Művészeti Iskolák és Zeneiskolák 
Gálahangversenye 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 17:00-19:00  

Helyszín: Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 
1092 Budapest, Köztelek utca 8. 

Program jellege: gálakoncert 

Célcsoport: alapfokú művészeti iskolák tanárai 

Rövid ismertető: Szakmai nap a hangszeres kamarazenei kultúra sokszínűségének, inspiráló 
és közösségformáló erejének bemutatásával. 

 
193-opn19 

Téma:  „Hangszerrel a kézben”  

Időpont: 2019. november 6. szerda, 9:00-11:00  

Helyszín: Budapest XV. Kerületi Hubay Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1153 Budapest, Bocskai utca 70-78. 

Program jellege: workshop 

Célcsoport: alapfokú művészeti iskolák klarinét és szaxofon tanárai 

Rövid ismertető: Kovács Béla: Klarinétozni tanulok I. kötet gyakorlatainak bemutatása, 
megbeszélése, aktív és passzív workshop (interaktív bemutató) 

Közreműködik: Badó István klarinéttanár 
 
 
 

Középiskolai tanároknak ajánljuk 

 174-opn19 

Téma: Mit tanulhatunk az ókori görögöktől? – életmód és fenntarthatóság az 
ókori Hellaszban 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 10:30-12:30  

Helyszín: Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István 
Szakgimnáziuma és Gimnáziuma, az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
2440 Százhalombatta, Iskola utca 3. 
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Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra és konzultáció 

Célcsoport: történelemtanárok  

Rövid ismertető: Hogyan is éltek az ókori Hellászban, hogy viszonyultak a természethez, 
mekkora lehetett az ökológiai lábnyomuk, mit tanulhatnánk és vehetnénk 
át tőlük? Az órán projektmunkákat is bemutatunk. 
Történelemóra 9. évfolyam. 

Közreműködik: Bartáné Sandi Katalin történelemtanár, szaktanácsadó 
 

175-opn19 

Téma: A KIP módszer alkalmazása történelemórán 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 10:00-12:00  

Helyszín: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
1149 Budapest, Egressy út 36. 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: középiskolai történelem szakos tanárok 

Rövid ismertető: A „Mindenki jó valamiben” KIP-es alapelv érvényesítése során a tanulók 
gyengeségeit a feltárt erősségeik révén próbáljuk kiegyenlíteni. A 
lemorzsolódás elleni küzdelem egyik lehetséges eszköze a komplex 
instrukciós program alkalmazása a tanórákon.  „Szárnyakat” akarunk adni a 
sikerélmény révén.  
Történelemóra 11. évfolyam. 

Közreműködők: Tóth Katalin történelemtanár, szaktanácsadó 
Baranyai Tibor történelemtanár, szaktanácsadó 

 
176-opn19 

Téma: Energiaforrásaink 

Időpont: 2019. november 8. péntek, 11:45-13:00  

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., 2. emelet 214. terem 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: kémiatanárok 

Rövid ismertető: Különféle energiaforrások kémiai vonatkozásai és felhasználásuknak a 
környezetre gyakorolt hatását vizsgáljuk az órán. 
Kémiaóra  10.a. 

Közreműködik: Dr. Keglevich Kristóf mentortanár 
 

177-opn19 

Téma: Fenntarthatóság – energiafelhasználás, mérések 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 12:45-14:00  

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., 2. emelet 213. terem 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 
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Célcsoport: fizikatanárok 

Rövid ismertető: Tanulói mérések alapján hasonlítjuk össze a megújuló és hagyományos 
energiák és eszközök hatásfokát. 
Fizikaóra 11.b. 

Közreműködik: Nagy Piroska Mária fizikatanár 
 

178-opn19 

Téma: Diákok projektmunkáinak prezentációi a klímaváltozásról 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 7:45-9:00  

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., 2. emelet 221. terem 

Program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: biológiatanárok 

Rövid ismertető: Kutatás bemutatása és rendszerező tevékenység a gimnáziumban. 
Biológiaóra 11.b. 

Közreműködik: Nagy Péter szaktanár 
 
 
 

Könyvtárostanároknak ajánlott 

 
128-opn19 

Téma: Olvasásra nevelés a fenntarthatóság jegyében Papírszínház- módszerrel 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 9:45-11:00  

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az 
Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., 2. emelet könyvtár 

Program jellege: workshop 

Célcsoport: tanítók, könyvtárostanárok 

Rövid ismertető: A Japánból eredő Papírszínház (Kamishibai) a mesekönyveket mintegy 
színházzá alakítja. A fakeretben mozgatható nagyméretű lapok 
segítségével a mesélő a gyerekekkel szembefordulva, a lapok 
mozgatásával, az ebből eredő játékkal és ennek drámai hatásával igazi 
színházi élménnyé változtatja a hagyományos meseolvasást, mert a 
figyelem egyszerre tud az illusztrációkra és a mese szövegére irányulni.  
Az órán Tasi Katalin Vízcsepp című Papírszínház-meséjét drámajáték alapú 
foglalkozás keretében dolgozzuk fel, ami segít fejleszteni a szövegértést. A 
mese témája az élet körforgását, a környezetvédelmet és a 
fenntarthatóságot helyezi középpontba.  
Magyaróra, 2.a. 

Közreműködők: Pásztor Csörgei Andrea mesterpedagógus 
Kálmán Kata mesterpedagógus 

 
179-opn19 

Téma: Zöldülő könyvtár - az új pedagógus kompetenciaterület: 
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környezettudatosság, fenntarthatóság 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 14:30-16:00 

Helyszín: Óbudai Árpád Gimnázium 
1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. 

Program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: nem csak minősítés előtt álló könyvtárostanároknak (általános és 
középiskola) 

Rövid ismertető: Tájékoztató a fenntarthatósággal kapcsolatos pedagógus 
kompetenciaterületről, kitérve a fenntarthatóságra vonatkozó szabályozók, 
alapelvek, elvárások ismertetésére. Ezt követően csoportmunkában 
vizsgáljuk meg, hogy az adott szakterületen (iskolai könyvtár) mit tehetünk 
a fenntartható fejlődés érdekében. A foglalkozáshoz tájékoztató anyag 
készül. 

Közreműködik: Örményiné Farkas Andrea és Tóth Viktória szaktanácsadók  
 
 
 
 

Minden intézménytípus pedagógusainak ajánlott 

180-opn19 

Téma: Milyen egy 21. századi örökös ökoiskola Gödöllőn? 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 9:00-12:00  

Helyszín: Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola 
2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály utca 1. 

Program jellege: workshop 

Célcsoport: intézményvezetők, tanítók, tanárok  

Rövid ismertető: Azon intézményeknek ajánljuk, akik fontosnak tartják az ÖKO iskolai célok 
megvalósulását az iskolában, akik a hálózati tanulás jegyében szívesen 
ismerkednek meg jó gyakorlatokkal és maguk is szívesen megosztják 
azokat. A programon lesz szó az ÖKO munkaközösség éves munkájáról, 
tankerületi ÖKO verseny tematikájáról és egyedi ÖKO rendezvényeinkről. 

Közreműködik: Gubáné Csánki Ágnes intézményvezető, vezető szaktanácsadó 
 

181-opn19 

Téma: Az ökoiskolává válás útja – fenntartható ökoiskolai szerep 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 14:00-15:00 

Helyszín: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Számítástechnikai 
Szakgimnáziuma  
1144 Budapest, Kerepesi út 124. 

Program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: még nem ökoiskolák tanárai, olyan intézményekből, ahol tervezik az 
ökoiskolává válást; gondolkodók, kétkedők 

Rövid ismertető: Az ökoiskola cím elnyerése olyan kötelezettségekkel is jár, melyek komoly 
szemléletváltás nélkül nem valósíthatók meg. Ehhez hogyan lehet eljutni? 
Van-e csodamódszer? Erre keressük közösen a választ. 
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Közreműködik: Menyhárt Erika szaktanácsadó 
 

182-opn19 

Téma: Új típusú kávéházi értekezlet az iskolákban 

Időpont: 2019. november 8. péntek, 9:00-10:30  

Helyszín: Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola  
1054 Budapest, Szemere utca 5. 

Program jellege: bevezető előadás, műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek 

Rövid ismertető: A módszer elsajátítása és alkalmazása segít abban, hogy a szervezetekben, 
iskolai közösségekben meglévő kollektív intelligenciát életre tudjuk kelteni. 
Munkatársainkat be tudjuk vonni a valódi kihívások végiggondolásába. Így 
olyan szervezeti struktúrák vagy személyes képességek kerülnek felszínre, 
melyeket aztán – a beszélgetések által elköteleződött – vezetők és 
munkatársak tovább tudnak fejleszteni. Így válik a dialógus, mint alapvető 
folyamat a szervezeti élet szerves részévé. 

Közreműködik: Bóczi Zsuzsanna szaktanár 
 

183-opn19 

Téma: Jó helyen, jól lenni – avagy fenntartható közösségek pedagógiája 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 17:00-18:30 

Helyszín: Váci Mihály Kollégium, az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
1141 Budapest, Mogyoródi út 128. 

Program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: bármelyszakos pedagógusok  

Rövid ismertető: A fenntartható közösség kihívásnak veszi a működését befolyásoló külső és 
belső körülmények változását. Abból megerősödve kerül ki, miközben 
elvárja és támogatja a szolidaritást, a részvételt, az együttműködést 
szolgáló egyéni törekvéseket. A műhelyfoglalkozás lehetőséget biztosít a 
módszertan gyakorlatban való kipróbálására, illetve elsajátítására. 

Közreműködők: Dr. Tóth Gyula Ernő vezető szaktanácsadó 
 

184-opn19 

Téma: A fenntarthatóság pedagógiája egy ökoiskola mintája alapján 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 14:30-16:00 

Helyszín: Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium 
1165 Budapest, Táncsics utca 7-9. 

Program jellege: előadás, konzultáció 

Célcsoport: mindenkinek, aki érdeklődik a fenntarthatóság témája iránt 

Rövid ismertető: Sosem késő végiggondolni, hogy mit tehetünk a környezetünkért. Ezért 
vizsgáljuk meg, hogy szűkebb és tágabb környezetünkben ki, mit és miben 
segíthetne Földünk, hazánk és életterünk védelmében! 

Közreműködik: Csertáné Zilah Gabriella tanítónő, öko munkacsoport vezetője 
 

185-opn19 
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Téma: A környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 9:00-10:30 

Helyszín: Záhonyi Hugóné Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
2317 Szigetcsép, Orgona utca 28.  

Program jellege: előadás, műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: tanárok, tanítók, óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: Az előadás bemutatja, hogy mik a fenntarthatóság pedagógiai lehetőségei 
a gyakorlatban. Mit tehetünk mi pedagógusok a környezettudatos 
magatartás megteremtéséért? A műhelymunka alkalmával 
óvodapedagógusaink gyakorlati példákat mutatnak be a környezetünkben 
keletkezett hulladékok újrahasznosítására, a környezettudatos magatartás 
megvalósítására. 

Közreműködők: előadó: Rozsnyai Kamilla biológia-kémia-rajz szakos tanár 
a műhelyfoglalkozást vezeti: Buzás Krisztina óvodapedagógus,  
Márfiné Werling Angéla óvodapedagógus  

 
186-opn19 

Téma: Nemzetközi klímavédelmi diáktalálkozó Finnországban – 
élménybeszámoló 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 8:30-10:00 

Helyszín: Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15. 

Program jellege: előadás 

Célcsoport: tanítók, tanárok 

Rövid ismertető: 2019. május 29. és június 5. között zajlott a Nemzetközi klímavédelmi 
diáktalálkozó Finnországban, melyen iskolánk két tanulójával képviseltük 
Magyarországot. 70 ország 100 tanára és 135 diákja gyűlt össze, hogy 
tapasztalatot cseréljen a klímaváltozás megelőzéséről és az 
erdővédelemről. A gyerekek megszavazták, hogy diákként mit tehetnek ők 
maguk a jó cél érdekében, és kidolgoztak egy 2025-ig szóló cselekvési 
tervet. A pedagógusok workshopokon vehettek részt többek között az 
oktatás, a természettudományok és a gazdaság témakörében. 
Felejthetetlen élményekkel és értékes tapasztalatokkal lettünk 
gazdagabbak – erről szól a képes, videós beszámoló. 

Közreműködik: Boda Réka szaktanácsadó 
 
 
 
 

Az Őszi Pedagógiai Napok 2019 rendezvény kísérő  programjai 

 
187-opn19 

Téma: „Valóság” festmények – kiállítás 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 17:00-20:00 

Helyszín: Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 
1021 Budapest, Budenz út 20. 
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Program jellege: kiállítás 

Célcsoport: művészetkedvelők 

Rövid ismertető: Kovács Krisztina művészpedagógus kiállítására hívjuk az érdeklődő 

pedagógusokat, diákokat és szüleiket. A festészet mindig is az alkotó 

egyfajta kitárulkozása, önazonossága, lelkének, érzéseinek, világlátásának 

megmutatkozása.  Különösen érdekes lehet ez a bemutatkozás egy 

pedagógus – festő vonatkozásában. Mit üzen Kovács Krisztina képein 

keresztül a világnak, mit közvetít tanítványainak? A festő, szándéka szerint, 

tárlatával egy kis megállást, megpihenést üzen rohanó világunkban, hiszen 

jó lenne, nemcsak néha, hanem többször megállni és gyönyörködni a 

körülöttünk lévő világban, a természetben. 

Közreműködik: Kovács Krisztina, Törökvész Úti Általános Iskola rajz szakos művésztanára, 
szaktanácsadó 

 
189-opn19 

Téma: „Enzsölkék” festmények – kiállítás 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 17:00-20:00 

Helyszín: Törökvész Úti Általános Iskola 
1025 Budapest, Törökvész út 67-69. 

Program jellege: kiállítás 

Célcsoport: művészetkedvelők 

Rövid ismertető: Ráczné Enzsöl Katalin művészpedagógus rajztanár. A tárlat címe a 
festőművész-tanár nevéből álló szójáték. Célja a festészettel nemesen 
gyönyörködtetni, és megismertetni a széppel a nézőközönséget. 
„Művészete olyan tiszta és színes, mint a Lelke és Ő maga is. Festményeire 
olyan ránézni, mint a való világ szépségeire, mint a virágzó tavaszi kertekre, 
a nyári bárányfelhőkre, az őszi erdő lobogó színkavalkádjára, az óvárosok 
festői sikátoraira, vagy a természet megannyi szépségére." Bónyai Barbara 

Közreműködik: Ráczné Enzsöl Katalin, a Budenz József Általános Iskola és Gimnázium rajz 
szakos tanára 

 


