
 

 

 
ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK 

AZ ÁTMENETEK PEDAGÓGIÁJA 
2018. november 19–23.  

 
 
 
A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2018. november 19–23. között szervezi meg az Őszi 
Pedagógiai Napokat, amelynek kiemelt témája az átmenetek pedagógiája. 

A rendezvénysorozat keretében egy héten át konferenciaprogramokat, szakmai napokat, előadásokat, 
műhelyfoglalkozásokat, bemutatóórákat és bemutatófoglalkozásokat látogathatnak az érdeklődő 
pedagógusok. 

Az átmenetek különösen érzékeny életszakaszok a gyermekek, diákok és pedagógusok életében. Az 
Oktatási Hivatal bázisintézményei, a mesterpedagógus szaktanácsadók és szakmai partnereink az 
átmeneteket támogató, bevált pedagógiai módszerek, modellek, programok tárházával készülve 
várnak minden kedves érdeklődő pedagógus kollégát, különböző nézőpontokból közelítve meg a 
témát. A plenáris programon az átmenetek pedagógiájának tudományközi és pszichológiai aspektusai 
is előtérbe kerülnek. 

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! 
 
Munkatársainkkal együtt tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket programjainkra! 
 

Lánczky Edit  
főosztályvezető 

Herczeg Katalin  
főosztályvezető-helyettes 

Budapesti POK 

 
Az Őszi Pedagógiai Napok keretében tervezett rendezvények ingyenesen látogathatók, azonban a 
helyszínek befogadóképessége korlátozott, ezért a részvétel regisztrációhoz kötött. A jelentkezéseket 
érkezési sorrendben tudjuk elfogadni. Regisztrálni a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ honlapján 
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/opn_2018), az egyes programok alatt található 
linkre kattintva lehet. 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/opn_2018
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Nyitónap – Plenáris előadások 

 

 
 

  
 

Időpont: 2018. november 19. hétfő  
Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus, Gömb aula,  1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 

 Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

 
9.00–10.00  Regisztráció 

10.00–10.10  Köszöntő  
Lánczky Edit főosztályvezető, Oktatási Hivatal Budapesti POK 

10.10–10.15  Programismertető  

10.15–10.45  Az átmenetek mitológiája 
Dr. Gloviczki Zoltán elnök, Oktatási Hivatal 

10.45–11.15  A tudáskonstruálás innovatív lehetőségei: a kortársoktatás és a játék 
szerepe a gyermeki tanulásban 
Dr. Kolosai Nedda pszichológus, egyetemi adjunktus, ELTE Tanító- és 
Óvóképző Kar 

11.15–11.45  Szünet 

11.45–12.15  Hogyan ösztönözzük ma a tanulókat? Átmenet a hagyományos és korszerű 
motivációs eszközök között  
Dr. Fromann Richárd szociológus, a Neumann János Nonprofit 
Közhasznú Kft. szakmai vezetője, a JátékosLét Kutatóközpont vezetője 

12.15–13.00  Én mint a saját mesém hőse – Életciklusaink erőforrásai 
Dr. Kádár Annamária pszichológus 

13.00–13.05  Zárszó  
Herczeg Katalin főosztályvezető-helyettes, Oktatási Hivatal Budapesti POK  

 
 tartalomjegyzék 
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Kiemelt programok 

 

 
 

  
Téma: „Ami szavakkal el nem mondható” – Művészettel az átmenetek 

támogatásáért 

Szervező:  Karayné Pavalacs Zsuzsa mesterpedagógus és a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézményének logopédiai munkacsoportja 

Időpont: 2018. november 20. 

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

A program jellege: szakmai konferencia 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, 
gyermekvédelmi szakemberek, pszichológusok, logopédusok 

Rövid ismertető: A gyermeki fejlődés átmeneteinek támogatására megfelelő élmények, 
művészeti lehetőségek gazdag tárházából válogathat a foglalkozásokat 
végző pedagógus. A dramatizálás, a mese, a zene, a rajz, a beszélgetés sok-
féle lehetőséget ad a problémákkal küzdő gyermekek megközelítéséhez. 
Olyan előadókat próbáltunk megnyerni, akik szívesen megosztják velünk a 
mindennapos pedagógiai munkánkba beemelhető ötletek gazdag tárházát. 

Részletes program  
 

9.00–9.30: Regisztráció 

9.30–9.45: Megnyitó, köszöntők 

9.45–10.00: A Vassné dr. Kovács Emőke-díjak átadása az év logopédusainak 

10.00–10.30: Művészetterápia – kommunikáció – művészettel nevelés  
Vadász Zsuzsa konduktor, művészetterapeuta, Semmelweis Egyetem Pető 
András EGYMI, Semmelweis Egyetem Pető András Egységes Konduktív 
Pedagógiai Módszertani Intézménye  

10.30–10.50: Fejlesztő élménytár – a Látogatás-könyvek 
Szabó Szilvia mesterlogopédus, gyógypedagógus 

10.50–11.20: Szünet, szakkönyv- és játékvásárlási lehetőség 

11.20–11.50: A gyermeklélek – avagy hogyan csempésszünk varázslatot a 
közös munkánkba 

Az Életfa Játéktér alapítói és vezetői:  

Zsemberyné Lengyel Mónika gyógypedagógus, pszichopedagógus-
logopédus, gyermekpszichodráma-vezető 

Zsembery Levente színész, drámapedagógus,  

11.50–12.00: Hangolódj a természetre! – A fényképező gyógypedagógus 
Hegyiné Galgóczy Katalin logopédus 

12.00–12.25: Az alkotás felszabadít 

Imre Mariann képzőművész és Sipos-Bielochradszky János pszichológus 

12.30–13.00: Szünet, szakkönyv- és játékvásárlási lehetőség 

13.00–13.30: Gyermektáncterápia 

Veiter Panni klinikai szakpszichológus, pszichodinamikus mozgás- és 
táncterápiás csoportvezető 

13.30–14.00: „Korszerű mondókák” 
Varró Dániel költő, műfordító 

14.00–14.30: Kérdések, összegzés, dedikálás 
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Téma: Az érzelmi és értelmi átmenetekről 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 12.30–17.00 

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

A program jellege: szakmai nap 

Célcsoport: általános és középiskolai tanárok 

Rövid ismertető: A szakmai nap az érzelmi és értelmi átmenetekről, a tudás konstrukciójáról, 
a megismerési formák átmeneteiről szól. Kicsikről és nagyokról, de leg-
inkább a serdülőkről egy fiatal tanulástudomány, a kognitív idegtudomány 
nézőpontjából. Azért, hogy jobban érthető és alkalmazható legyen a 
pedagógiai munkában mindaz, amit a 10–18 éves korban megélt átmenetek 
jelentenek. 

Részletes program:  12.30–13.00: Regisztráció 

13.00–14.20: Az érzelmi és értelmi átmenetekről – Prof. dr. Csépe Valéria 
pszichológus, agykutató, az MTA tagja 

14.20–14.30: Szünet 

14.30–15.30: Műhelyfoglalkozások 
1. Közös nevező – Hogyan könnyítsük meg a középiskolai matematikai 

tanulmányok kezdetét? 
Bednarikné Kiss Krisztina, Szőke László, a Váci Madách Imre Gimnázium 
tanárai 

2. Fókuszgyakorlatok – A figyelem felkeltését, megtartását és vissza-
nyerését célzó jó gyakorlatok megosztása 
Szarvas Éva, Ménich Nikoletta, a Váci Madách Imre Gimnázium tanárai 

3. Az oktatási céloktól a nevelési célokig – A tanulók megismerése társas-
játékokon keresztül 
Kozma Edit, a Váci Madách Imre Gimnázium tanára és Hász Zsófia 
iskolapszichológus 

4. Tantárgyi átmenet a földrajz és a történelem tantárgyak között – 
Barangolás a Kárpát-medencében az ott élő népek és kultúrák nyomában 
Kenyeres Oszkár földrajz–történelem szakos tanár és Jakab Sándor, a 
Hazajáró című Prima Primissima díjas turisztikai-honismereti magazin-
műsor alkotói 

 
Téma: Az óvoda és a család együttműködési lehetőségei az átmenet időszakában, 

különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek befogadására 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 8.45–12.00  

Helyszín: Többsincs Óvoda és Bölcsőde 
2194 Tura, Dózsa György út 2. 

A program jellege: szakmai nap 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: Az óvodába kerülő kisgyermek számára az egyik legnagyobb traumát a 
családtól való elválás jelentheti. A sikeres beilleszkedés érdekében az óvoda 
feladata megtervezni, megszervezni azokat az elfogadást, befogadást, 
kapcsolatépítést segítő lehetőségeket, továbbá ismerni, tudni azokat az 
alapelveket, amelyek könnyebbé teszik ezt a nehéz időszakot a kisgyermek 
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és a család számára. A résztvevők előadást hallhatnak a téma elméleti 
alapjairól. Bemutatjuk a családokkal való együttműködés általunk alkalma-
zott gyakorlati megvalósítási lehetőségeit. Csoportjainkban megfigyelhető 
óvodai gyakorlatunk eredményessége is. 

Közreműködők: Dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő 
Szilágyi Józsefné igazgató, szaktanácsadó 
Petrovicsné Bódi Marianna óvodavezető-helyettes 
az óvoda pedagógusai 

 
Téma: Gyermekirodalom – ma 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 9.00–12.00  

Helyszín: Rákosmenti Csicsergő Óvoda, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
1173 Budapest, Kaszáló utca 48. 

A program jellege: előadás, konzultáció 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Rövid ismertető: Bereckiné dr. Záluszki Annával, az ELTE adjunktusával megvitathatjuk, 
milyen gyermekirodalmi művek, könyvek segítik az olvasóvá nevelést, 
milyen eszközök, módszerek állnak rendelkezésére az óvodapedagógusok-
nak a mese, vers, mondóka megszerettetésére, és hogyan válogassunk 
igényesen az írók, költők, gyermekirodalmi könyvek köréből. 

 
Téma: A középiskolába való átmenet pedagógiai-módszertani kérdései – Jó 

gyakorlatok, új technikák, tanulóközpontú megoldások a sikeres és 
stresszmentes átmenetért 

Időpont: 2018. november 22 (csütörtök) 11.00–14.00 

Helyszín: BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi 
Szakgimnáziuma, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
1011 Budapest, Ponty utca 3. 

A program jellege: szakmai nap 

Célcsoport: középiskolai és általános iskolai tanárok, osztályfőnökök, vezetők, 
munkaközösség-vezetők 

Rövid ismertető: Nemcsak tanárként, de szülőként is átéljük, milyen nagy váltást jelent a 
középiskolába való átlépés a gyerekeknek, milyen feszültséget kelthet a 
diákokban, szülőkben a sok ismeretlen tényező: új tantárgyak, más elvárá-
sok, megváltozott közösség, eltérő tanulási módszerek stb. Tehetjük-e 
korszerű szemlélettel, jó gyakorlatokkal, új technikákkal, tanulóközpontú 
megoldásokkal sikeressé és stresszmentessé a gyerekek számára az át-
menetet? Nagy tudású, nagy hírű, jó humorú, ragyogó előadók előadásaira 
hívjuk az érdeklődőket, és színes szaktárgyi szekciókban adunk már másnap 
hasznosítható mintákat, jó gyakorlatokat, gazdag ötlettárat vendégeinknek. 
A szakmai nap anyagai elérhetőek lesznek számukra elektronikus, illetve 
nyomtatott formában is. 

Részletes program  
 

11.00–11.10: Megnyitó, köszöntők  
11.10–11.50: Az „átmenet” tágabb aspektusai: az iskola és a tanulási 

folyamat változása napjainkban; a motiválás lehetőségei; technikai eszközök 

használata 
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Fegyverneki Gergő tanár, tréner, egyetemi oktató, digitálispedagógia-

szakértő, Debreceni Egyetem  

11.50–12.40: A középiskolás átmenet életkori, pszichés, motivációs, mód-

szertani jellemzői  

Dr. Szabó Éva egyetemi docens, a SZTE Pszichológiai Tanszék vezetője  

12.40–13.00: Szünet 

13.00–14.00: Szekciók, utána igény szerint szakmai megbeszélés, konzultáció 

HUMÁN SZEKCIÓ: 
Köszöntő: Gyovai Szilvia humán munkaközösség-vezető 

 Sokszínű motiválás az átmeneti szakaszban (felvételi, tanterv, 

mérés/értékelés...) 

Ther Mária magyar–történelem szakos tanár 

 A fejlesztő értékelés korszerű (digitális) technikái a tanórákon  

Kőnigné Pénzes Edit magyar–történelem szakos tanár 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ:  
Köszöntő: Csányi Tibor természettudományi és Szőke Imre informatikai 

munkaközösség-vezető 

 Egyéni tanulási utak – egy nemzetközi innováció nyomában 

(Student Voice) 

Kákonyi Lucia tanár, pedagógiai fejlesztő, témavezető 

 A tanulók bevonása a tanulási folyamatba – Stresszmentes matek-

dolgozat (a BGSZC módszertani pályázatán nyertes munka)  

Eőri János matematika szakos tanár 

 A játékosítás (gamification) lehetőségei az informatikaórákon  
Tarcza Tímea informatika szakos tanár  

OSZTÁLYFŐNÖKI SZEKCIÓ: 
Köszöntő: Dankó Judit osztályfőnöki munkaközösség-vezető  

 Kell egy csapat! Az osztálytól a csapatig vezető úton 

Kónyi Eszter osztályfőnök, szakmai tanár 

 Közösségépítés a bejövő osztályokban. „Ismerd meg önmagad!” 

Lik Melinda osztályfőnök, angol–biológia szakos tanár 

IDEGEN NYELVI SZEKCIÓ: 
Köszöntő: Géczy Judit idegen nyelvi munkaközösség-vezető  

 Változatos, korszerű módszerek az általános iskolából középiskolába 

lépő korosztály idegennyelv-tanításában 

Szántó Andrea, Adamik Erika, Mészáros Ágnes nyelvtanárok 

SZAKMAI-KÖZGAZDASÁGI SZEKCIÓ:  
Köszöntő: Baranyai Anita szakmai munkaközösség-vezető 

A) 1. A játék fontossága az átmenet időszakában – Szabó Miklós közgazdász-

tanár  

A) 2. Gazdasági stratégiai játékok használata a közgazdasági órákon  

Forgács Balázs közgazdász-tanár, Bakos András közgazdász-tanár  

B)     Új módszerek a klaviatúra használatában különös tekintettel a  

Z generációra 

Csóré Lajosné közgazdász-tanár 
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Téma: Az Erasmus és az eTwinning mint intézményi innovációs eszköz az 
átmenetek támogatásában 

Időpont: 2018. november 23. (péntek) 14.00–16.30 

Helyszín: Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Gimnázium 

1026 Budapest, Pasaréti út 191–193. 

A program jellege: szakmai konferencia 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, intézményvezetők 

Rövid ismertető: A négy éve tartó sikeres Erasmus+ KA1 tanártovábbképzési programjaink-
nak, valamint az idén megvalósuló három Erasmus+ KA2 projektnek 
köszönhetően iskolánk mára a legtöbb mobilitást valósítja meg éves szinten 
Magyarországon. Mindemellett nemzetközi eTwinning-projektjeink 
sikereinek köszönhetően idén elnyertük az eTwinning Iskola címet, melyet 
csupán két iskola birtokol az országban. A szakmai napon megosztjuk a 
mobilitások és a nemzetközi projektek alatt szerzett tapasztalatainkat, 
módszertani ötleteinket, jó gyakorlatainkat. Az előadások után a work-
shopok keretében konzultációs lehetőséget is biztosítunk. 

Részletes program:  13.30–14.00: Regisztráció 
14.00–14.15: Megnyitó 
T. Zuggó Tünde intézményvezető  
14.15–14.30: Bevezető 
Bem Tímea Erasmus+ projekt-koordinátor  
14.30–15.00: Az eTwinning mint az európai iskolák közössége 
Földi Anita Budapesti eTwinning Nagykövet  
15.00–15.25: Szünet, büfé 
15.30–16.00: Szekciók, workshopok 

1. Az Erasmus program mint intézményi innovációs eszköz – Az Erasmus 
program mint a pedagógus-életpályaépítés jó gyakorlata  
LONDON TEREM – I/5.  
Az évek során szerzett tapasztalatainkról, a mobilitások diákokra, peda-
gógusokra, intézményre, a szervezeti kultúrára, az innovációs attitűdre 
gyakorolt hatásáról, valamint módszertani ötleteinkről hallhatnak az 
érdeklődők a konzultációs lehetőséggel egybekötött előadáson. A work-
shopot elsősorban intézményvezetőknek ajánljuk, de várjuk az érdek-
lődő pedagógus kollégákat is. 
Előadó:  Dürrné Rákos Zsuzsanna középiskolai angol nyelv és angol 
célnyelvi civilizáció tanár 

2. Átmenet a digitális oktatás világába – Tanulási célok, motiváció a közép-
iskolában 
OXFORD TEREM – I/3. 
A workshopon bemutatjuk a web 2.0-s alkalmazásokat és gyakorlati 
felhasználásuk lehetőségeit a tanítási-tanulási folyamatban.  A részt-
vevők megismerkedhetnek néhány konkrét megvalósított ötlettel, 
amelyekkel vonzóbbá, élményszerűbbé tehetők a tanórák, illetve be-
pillantást nyerhetnek applikációk projektmunkában történő felhasz-
nálásába. A programot elsősorban általános és középiskolai tanároknak, 
tanítóknak ajánljuk.  
Előadó: Takátsné Lutz Ildikó matematika–fizika szaktanár 
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3. eTwinning jó gyakorlatok bemutatása – Az angol nyelv tanulásának 
segítése eTwinning-projektekkel 
CAMBRIDGE TEREM – I/4.  
A workshop szemlélteti, hogyan lehet kiépíteni és fenntartani hosszú 
távú nemzetközi projektmunkát alsó tagozatos diákokkal. Személyes 
példákkal megmutatja, hogyan segíti egy alsós, általános tanrendű 
osztályban az idegen nyelv tanulásának motivációját az eTwinning. 
Néhány ötletet láthatnak arra, milyen web 2.0-s eszközzel lehet rögzíteni 
és megosztani egy projekt produktumait. 
A programot óvodapedagógusoknak és általános iskolai tanítóknak 
ajánljuk. 
Előadó: Földi Anita általános iskolai tanító, eTwinning nagykövet 

16.00–16.30: Networking, konzultáció, kérdések 
 
 tartalomjegyzék 
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Jó gyakorlatok, bemutatóórák, szakmai műhelymunkák 

 

 
 

  
 
 
 

Óvodapedagógusoknak ajánlott 

 
Téma: Nemzetközi együttműködések az óvodában 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 8.30–12.30  

Helyszín: Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája, az Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye 
1068 Budapest, Városligeti fasor 28. 

A program jellege: szakmai fórum 

Célcsoport: óvodavezetők, óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: A nemzetközi programok során szerzett tapasztalatok, új módszertani 
ismeretek bemutatására kerül sor, amelyek a mindennapos pedagógiai 
munka hasznos adalékává válhatnak. Az óvodapedagógusok ötleteket 
kaphatnak az IKT eszközök változatos használatára az uniós országokban 
működő intézmények gyakorlataiból, valamint megismerhetik az eTwinning 
program előnyeit. 

Közreműködik: Barkóczi Mariann intézményvezető, szaktanácsadó 
 

Téma: Miben rejlik a jó család-óvoda átmenet? 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 8.00–10.30  

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

A program jellege: előadás, konzultáció 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: Miben is rejlik a család és az óvoda közötti kiegyensúlyozott átmenet? 
A programon videofelvételek segítségével bemutatjuk a befogadás és 
partneri elfogadás fontosságát tükröző helyi gyakorlatunkat. Az újszerű 
szülői értekezletek, ünnepélyek, fogadóórák és egyéb kapcsolattartási 
formák szervezésének bemutatása mellett a résztvevők olyan dráma-
játékokkal is megismerkedhetnek, amelyek a befogadás folyamatát segítik 
elő. A beszélgetés interaktív formában a résztvevők saját gyakorlatainak 
bemutatásával egészül ki. 

Közreműködők:  Kiss Anita óvodai szakértő, óvodavezető 
Angyalfiné Varga Julianna óvodai szakértő, tagóvoda-vezető 
Pethőné Fekete Katalin óvodai szakértő, óvodapedagógus 
Szíjné Bori Katalin óvodapedagógus 
Hamvasné Bögre Julianna szaktanácsadó, vezető helyettes 
Horváthné Vislóczki Judit tagóvodavezető-helyettes 
Szikszai Tünde munkaközösség-vezető, óvodapedagógus 
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Téma: Az átmenetek támogatása – Mérés-értékelés az óvodában – egy 
nemzetközi projekt eredményeinek bemutatása 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 8.30–12.30  

Helyszín: Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája, az Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye 
1068 Budapest, Városligeti fasor 28. 

A program jellege: előadás, mérőeszköz bemutatása, konzultáció 

Célcsoport: óvodavezetők, óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: Intézményünk nemzetközi projekt keretén belül is foglalkozott a témával. 
2018 júniusában zárult egy projekt, amelyben a partnerekkel közösen 
kidolgoztunk egy diagnosztikai eszközt, pedagógusi és szülői kézikönyvvel 
együtt.  Az intézményünkben kidolgozott, a nevelőtestület által összeállított 
Fejlődési napló, s a hozzá kapcsolódó mérési eszközök felépítése és 
használata kerül bemutatásra. 

Közreműködik:  Barkóczi Mariann intézményvezető, szaktanácsadó 
 

Téma: A bölcsőde-óvoda közötti gyengéd átmenet intézményi gyakorlata 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 9.00–11.00  

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

A program jellege: műhelyfoglakozás 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: Az érdeklődő pedagógusokkal látogatást teszünk az Akadémiai Óvoda és 
Bölcsőde mindkét feladatellátó helyén egy-egy gyermekcsoportban. Meg-
tekintjük az intézményi gyakorlatot, a mindennapok menetét, majd egy 
beszélgetőkör keretein belül, interaktív módszerrel mélyedünk bele az 
óvoda-bölcsőde gyengéd átmenetének rendszerébe, az óvodapedagógus és 
kisgyermeknevelő kollégák segítségével. 

Közreműködők:  Ferencz Dóra, Pávliczné Lőrincz Andrea, Prekker Ilona előadók, 
beszélgetőtársak  
Hajnal Margit Hajnalka műhelyvezető 

 
Téma: Az óvoda-iskola átmenet támogatása drámapedagógiai eszközök 

segítségével 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 9.00–12.00  

Helyszín: Zugló Óperenciás Óvoda, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12. 

A program jellege: bemutató, konzultáció, előadás 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: Vegyes életkorú csoportban mutatjuk be a sikeres iskolakezdéshez szükséges 
képességek fejlesztésének lehetőségeit komplex módon, problémahely-
zetek segítségével, drámapedagógiai eszközökkel. A bemutatót követően 
előadást tartunk a témáról, valamint lehetőséget biztosítunk konzultációra. 

Közreműködik:  Kutiné Panyor Andrea, óvodapedagógus 
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Téma: Átmenet a család mint szociális közeg és az óvoda között – Az óvodai 
időszakot kezdő, bölcsődéből vagy otthoni környezetből vegyes 
korcsoportba érkező gyermekek befogadásának folyamata és aktuális 
eredményei 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 8.45–11.30  

Helyszín: regisztráció és programindítás helyszíne: Pitypang Óvoda 1181 Budapest, 
Kondor Béla sétány 12. 

programhelyszín: Családi Játszóház, 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 
9–11. 

A program jellege: szakmai nap 

Célcsoport: óvodapedagógusok, pályakezdő óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: A Pitypang Óvoda több mint húsz éve vegyes korcsoportokban fogadja a 
gyermekeket, ebben a közegben támogatja egyéni fejlődésüket és szociális 
érésüket. A befogadó, együttműködő pedagógiai szemlélet jegyében a 
bölcsődei és otthoni környezetből érkező gyermekek beilleszkedését, az 
átmenetet segítő módszereink bemutatását helyezzük fókuszba két 
intézményegységünkben: az óvodában és a Családi Játszóházban. 

Közreműködők: Műhelyvezető: Darmosné Hunyadi Ágnes mesterpedagógus, intézmény-
vezető-helyettes 
Gyakornok és kezdő kollégák kérdéseire válaszol: Lehoczky Judit mester-
pedagógus 
A pedagógusi módszerek alkalmazására vonatkozó kérdésekre válaszol: 
Cakó Lászlóné mesterpedagógus 
A Családi Játszóházat bemutatja: Knizner Anikó intézményvezető, szak-
tanácsadó 
Közreműködik: az óvoda teljes nevelőközössége 

 
Téma: Az óvoda-iskola átmenet támogatása a grafomotoros képességek 

fejlesztésével 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 9.30–12.00  

Helyszín: Zugló Óperenciás Óvoda, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12. 

A program jellege: bemutató, konzultáció  

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: Az érdeklődők csoportközi csoport keretében láthatnak grafomotoros 
fejlesztést hagyományos és IKT eszközök (laptop, tablet, okos tábla) 
alkalmazásával – az óvoda-iskola átmenet szolgálatában, amelynek kerete 
az ősz témaköre. A bemutatót követően előadást tartunk a témáról, 
valamint lehetőséget biztosítunk a konzultációra. 

Közreműködik:  Horváth Tamásné óvodapedagógus 
 

Téma: Az óvoda-iskola átmenet a szereplők nézőpontjából 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 8.30–12.30  

Helyszín: Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája, az Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye 
1068 Budapest, Városligeti fasor 28. 
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A program jellege: szakmai fórum, műhelymunka 

Célcsoport: óvodavezetők, óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: A program során a két intézménytípus közötti átmenetet valamennyi 
szereplő szemszögéből közelítjük meg (óvoda–iskola–család). Áttekintjük az 
egyes csoportok elvárásait, az átmenet megsegítésének feladatait, és 
kitekintünk az átmenet támogatásának nemzetközi viszonylataira. 

Közreműködik: Barkóczi Mariann intézményvezető, szaktanácsadó 

 

Téma: „A búgócsigától az iskolapadig” (bölcsőde-óvoda, óvoda-iskola átmenet) 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 9.00–13.00  

Helyszín: Kőbányai Kékvirág Óvoda, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
1107 Budapest, Kékvirág utca 5. 

A program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: óvodapedagógusok  

Rövid ismertető: Műhelyfoglalkozás keretében vesszük sorra mindazokat a tényezőket és 
szempontokat, amelyek a harmonikus óvodába lépést, valamint az iskolába 
való sikeres átmenetet biztosítják. Jó gyakorlatunk bemutatása mellett 
számítunk a résztvevők tapasztalatainak megosztására is. 

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

 
Téma: Életem pályája – pályám élete – Átmenetek a pedagóguspályán 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 9.00–12.00  

Helyszín: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
1202 Budapest, Nagysándor József utca 189.  
Bejárat: Mártonffy utca 76–84. 

A program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: óvodapedagógusok, intézményvezetők, tagóvoda-vezetők, 
intézményvezető-helyettesek, szaktanácsadók 

Rövid ismertető: A program előadásokat, valamint egyéni és csoportos gyakorlati elemeket 
tartalmaz, amelyekbe a résztvevők egyéni igényük mértékében 
kapcsolódhatnak be. A pedagógusok a műhelynap keretében 
tudatosíthatják a saját pedagógusi pálya- és életszakaszukhoz kapcsolódó 
elvárásokat, nehézségeket, a motiváló erőt, az erőforrásokat és az általuk 
képviselt értékeket. Felfrissíthetik ismereteiket a stressz, a kiégés és a 
megküzdési technikák témakörében. A program hozzájárul az önismeret 
mélyítéséhez, a mentálhigiénés egészség gondozásához. 

Közreműködők:  Fekete Anna szaktanácsadó, fejlesztőpedagógus 
Kustra Hajnalka intézményvezető, köznevelési szakértő, szaktanácsadó 
Sziki Tamásné intézményvezető-helyettes, óvodapedagógus, vezető 
szaktanácsadó 
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Téma: Családok integrálása, a „családbarát befogadás” módszerei és eszközei a 
Nagykovácsi Kispatak Óvodában 

Időpont: 2018. november 23. (péntek) 9.00–12.00   

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

A program jellege: előadás, pódium-kerekasztalbeszélgetés szülőkkel, szakmai konzultációval 
egybekötött ötletbörze, csoport- és óvodalátogatás 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: „Integrálni csak kapcsolatokon keresztül és közösségbe lehet. Az integrálás, 
mint folyamat nem mást jelent, mint segítséget nyújtani ahhoz, hogy egy 
már meglévő, saját szabályokkal és szokásokkal működő közösségbe be-
illeszkedhessen az újonnan érkező úgy, hogy aktív részvételével, saját 
egyéniségével hasson a közösségre, és közben ő maga is megtalálja a helyét. 
Az integrálás azonban nemcsak az óvodába lépési időszak feladata, hanem 
a kapcsolatba kerülés pillanatától kezdve az együttműködés egész idejére 
vonatkozik.  

Ehhez és ezért is van szükség a valódi partnerkapcsolatra, a nyitott óvodai 
életre, őszinteségre, az egymás iránti bizalomra. Sokrétűnek, színesnek, 
érdeklődést keltőnek és fenntartónak, változatosnak kell lenniük a 
kapcsolattartási formáknak ahhoz, hogy valóban megvalósuljon az együtt 
nevelés.” (Részlet a Nagykovácsi Kispatak Óvoda helyi pedagógiai program-
jából.) 

A családbarát átmenethez szeretnénk ötleteket adni életünkből és pedagó-
giai gyakorlatunkból „Kispatak” módra. 

Közreműködők:  Szabó Orsolya intézményvezető 
Karczewicz Ágnes óvodapedagógus 
Kornicsák Andrea óvodapedagógus-szülő 
Ledács-Kiss Miklós szülő 

 
 tartalomjegyzék 

 
 
 
 
 

Óvodapedagógusoknak és általános iskolai tanítóknak ajánlott  

 
Téma: Óvoda-iskola átmenet 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 9.00–13.00  

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

A program jellege: bevezető előadás, műhelymunka, konzultáció 

Célcsoport: tanítók, óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: A beiskolázási időszak gyakorlata: kapcsolat az óvodákkal, óvónőkkel, 
szülőkkel, gyerekekkel. Az előadásban ismertetjük, milyen találkozási 
formákat teremtünk, hogyan segítjük a szülőket gyermekük iskolára való 
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felkészítésében, az osztály kiválasztásában, milyen gyakorlati tanácsokat 
fogalmazunk meg számukra. A műhelymunka keretében a szülők számára 
ajánlott képességfejlesztő tevékenységeket, eszközöket mutatunk be. 

Közreműködők: Sisa Péterné intézményvezető  
Burucs Erika tanító, szaktanácsadó 
Fehérné Sebő Klára fejlesztőpedagógus, szaktanácsadó  
Pethő Judit fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus 

 

Téma: Az óvoda-iskola átmenet gyakorlata az Erzsébetvárosi Dob Óvodában 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 9.00–11.00  

Helyszín: Erzsébetvárosi Dob Óvoda, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
1077 Budapest, Dob utca 95. 

A program jellege: szakmai fórum (előadás és konzultáció) 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Rövid ismertető: Bemutatjuk az intézményben eddig bevált gyakorlatot, ahogyan az óvoda 
gondolkodik az átmenet problémájáról, kezeléséről, lehetséges 
megoldásairól. Mindezt szakmai előadás, illetve azt követően a meghívott 
kerületi tanító kollégák közreműködésével szakmai konzultáció keretében 
kívánjuk feldolgozni. 

Közreműködők:  Patai Edit óvodavezető 
Geday Ildikó bázisintézményi koordinátor, munkaközösség-vezető 

 
Téma: Változó világ, változó óvoda – Átmenet a hagyományos és a modern 

eszközhasználat között az óvodában 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 9.00–11.30   

Helyszín: Zuglói Csicsergő Óvoda 
1148 Budapest, Wass Albert tér 13. 

A program jellege: szakmai nap 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Rövid ismertető: A szakmai nap keretében Nagy Ildikó Mária mesterpedagógus, vezető 
szaktanácsadó tart előadást az óvodai informatikai nevelésről. A témában a 
közelmúltban Játékos IKT az óvodában – Módszertani kalauz az alapoktól a 
megvalósításig címmel könyve is megjelent az alábbi kérdésfeltevéssel: 
„Van-e helye az IKT eszközöknek a kisgyermek nevelésében? Amióta meg-
jelent az alfa generáció az óvodában, ez nem kérdés. Azonban az igen, hogy 
hogyan vezessük be, miként építsük be ezeket az eszközöket az óvodai 
mindennapokba úgy, hogy megtartjuk az egészséges egyensúlyt a modern 
és a hagyományos eszközhasználat között. 

A könyv célja, hogy lefektesse az alapokat az infokommunikációs eszközök 
gyakorlatba való beépítéséhez, továbbá a Mit? Miért? Mikor? Mennyi ideig? 
Kivel? kérdésekre válaszolva praktikus tanácsokkal lássa el az olvasót.” 

A könyv tartalmának bemutatásával egyidejűleg a résztvevők választ kap-
hatnak valamennyi, az óvodai informatikai nevelést érintő kérdésükre. 

Közreműködik:  Nagy Ildikó Mária intézményvezető, vezető szaktanácsadó 
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Téma: Barangolás a hangok birodalmában sok játékkal, dallal az átmenet 
támogatásáért 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 9.30–11.00 

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

A program jellege: bevezető előadás, bemutató, konzultáció 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Rövid ismertető: A részt vevő pedagógusok bepillantást nyerhetnek abba, hogyan valósul 
meg a Záhonyi Hugóné Óvodában az óvoda-iskola átmenet támogatása az 
ének és zene eszközeivel. Az innovációt, amelyet bemutatunk, több éve 
vezettük be egy TÁMOP-pályázat kapcsán. 

Közreműködik:  Csányi Anna énektanár, tanító, óvodapedagógus 
 

Téma: A Manó-suli, avagy egy iskola-előkészítő program bemutatása 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 14.00–15.30   

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

A program jellege: szakmai műhely (bevezető előadás, gyakorlati bemutató filmről, 
konzultáció) 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Rövid ismertető: A Manó-suli egy iskola-előkészítő program, amelyet nagycsoportosoknak 
szervezünk. A foglalkozások elsődleges célja, hogy a gyermekek megismer-
kedjenek az iskolával, a tanítókkal, miközben játékok formájában olyan 
területeket is fejlesztünk, amelyek fontosak az eredményes tanuláshoz: a 
szem-kéz koordinációt, téri tájékozódást, finommozgást, vizuális és auditív 
percepciót, az audiovizuális figyelmet, a beszédértést, ritmusérzéket, szeri-
alitást, nagymozgásokat. Tanulunk énekeket, mondókákat, sokat játszunk. 
Támogatjuk azokat a területeket, melyeket a rendszeres óvodai tevékenység 
során erősítenek, fejlesztenek. A szülők figyelmét is ráirányítjuk e területek 
fontosságára gyermekeik munkájának bemutatásával. 

Közreműködik:  Forgács Sándorné szaktanácsadó 
 

Téma: „Szárnypróbálgatások” – Óvodából iskolába 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 8.30–11.00   

Helyszín: Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda 
2315 Szigethalom, Rákóczi F. utca 145. 

Szervező 
intézmény:  

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola, az Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye 
2315 Szigethalom, Thököly utca 37.  

A program jellege: bemutatófoglalkozás és műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Rövid ismertető: A műhelymunka keretében szeretnénk bemutatni néhány jó gyakorlatot az 
iskolába lépés megkönnyítésére, valamint az intézmények közötti ered-
ményes együttműködésre vonatkozóan. Az óvodai bemutatófoglalkozás 
témája: Kertünk madarai. A gyermekeknek többféle játékos tevékenységen 
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keresztül (forgószínpadszerűen) lehetőségük nyílik különböző játékos 
fejlesztő feladatok kipróbálására, amelyek célja az életkori sajátosságokhoz 
illesztett személyiség- és képességfejlesztés támogatása. 

Közreműködők:  Mermeze Klára vezető szaktanácsadó  
Tasnádi Tünde intézményvezető  
Fábryné Tádics Mária szaktanácsadó  
A bemutató foglalkozást tartja: Dancs Marianna óvodapedagógus 
(nagycsoport) 

 
Téma: Az érzelmi intelligenciát fejlesztő játékok 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 9.00–13.00   

Helyszín: Csodavilág Óvoda, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
1182 Budapest, Üllői út 709. 

A program jellege: bemutatófoglalkozás, konzultáció 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Rövid ismertető: A tervezett tevékenységek, játékok során a gyerekek a Gordon-módszer 
alkalmazásával (értő figyelem, énüzenet) a pedagógus mintáján keresztül 
gyakorolják a hatékony kommunikációs technikákat. A bemutatófoglal-
kozáson az óvoda-iskola átmenet segítése érdekében a módszer hatékony 
eszközeinek alkalmazásával az érzelmi intelligencia fejlesztésére helyezi a 
pedagógus a hangsúlyt. 

Közreműködik:  Bognárné Lakatos Krisztina óvodapedagógus, Gordon-tréner/instruktor, 
Süni csoport (vegyes csoport) 

 
Téma: Játék az iskolában – Átmenet az óvoda és iskola között 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 14.00–16.00 

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

A program jellege: bevezető előadás, bemutatófoglalkozások, konzultáció 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Rövid ismertető: Játékokat régóta alkalmaznak az iskolai gyakorlatban: szerepük az alsóbb 
évfolyamokban nagyobb, később azonban fokozatosan kiszorul az órákról, s 
a pedagógusok már csak levezetésként, amolyan jutalmazásként tekintenek 
rájuk. Holott a gamifikáció (játékosítás) kiválóan alkalmazható az oktatás-
ban, mivel segít a képesség- és készségfejlesztésben, az ismeretátadásban, 
ráadásul konkrét tananyagrészleteket sajátíthatnak el általa a tanulók. 
Különböző évfolyamokon, különböző területeken, tanórákon órarészletek-
ben mutatjuk be a játék motiváló szerepét:  

– programozás, robotika kisiskolás korban, kétnyelvű foglalkozás 
keretében – Kovács Ágnes, William Robb 

– mesedramatizálás kétnyelvű foglalkozás keretében – Bánfi Katalin, Sofie 
Novak 

– népi gyermekjáték – Untisz Tímea  

– játékok a testnevelésórán – Dr. Szilágyi Zoltánné 

– kártyajátékok a matematikaórán – Paálné Raj Andrea 

– MindLab társasjátékok – Miklósi Szilvia 

Közreműködik:  Hamzáné Szita Ilona intézményvezető 
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Téma: „Játszva tanulás!” – Középpontban a saját készítésű matematikai játékok 

(óvodából iskolába) 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 9.00–13.00   

Helyszín: Csodavilág Óvoda, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
1182 Budapest, Üllői út 709. 

A program jellege: bemutatófoglalkozás, konzultáció 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Rövid ismertető: Az értelmi képességek fejlesztését fókuszba helyezve mutatunk be a 
mindennapi játéktevékenységek és kezdeményezések során alkalmazott 
taktikai, táblás, valamint matematikai játékokat, amelyekhez az egyszerű 
eszközök az óvodapedagógusok által is elkészíthetők. A bemutatót követő 
konzultáción további játékokkal, eszközökkel ismerkedhetnek meg a jelen 
lévő pedagógusok. 

Közreműködik:  Polgár Attiláné óvodapedagógus, intézményvezető, szaktanácsadó 
 

Téma: Az átmenetek pedagógiája – átmenetek az általános iskolában 

Időpont: 2018. november 23. (péntek) 9.00–12.00   

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

A program jellege: előadás, konzultáció 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Rövid ismertető: Bevezető előadásaink az általános iskolában hangsúlyosan megjelenő 
átmeneteket járják körbe: óvoda-iskola, alsó tagozat – felső tagozat, 
általános iskola – középiskola, új tantárgyak bevezetése. 

Az előadásokat beszélgetésindítónak szánjuk a tapasztalatcseréhez. 
Szeretnénk egyfajta ötletbörzét megvalósítani, minél több technikát, mód-
szert megismerni, megismertetni. 

Közreműködők:  Ertelné Csák Judit intézményvezető 
Siposné Kaszonyi Andrea intézményvezető-helyettes 
Urbánné Mészáros Tünde intézményvezető-helyettes 
Kosztadinovszkyné Sziráki Nikoletta munkaközösség-vezető 
Ilyés Anita munkaközösség-vezető 

 
 tartalomjegyzék 
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Általános iskolában alsó tagozaton tanítóknak ajánlott 

 
Téma: A felsős átmenetet segítő olvasási, írás- és számolási készségek mérése 

alsó tagozaton 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 14.00–16.00  

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

A program jellege: előadás 

Célcsoport: alsós igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők 

Rövid ismertető: A résztvevők betekintést nyerhetnek az olvasási, írás- és számolási készség-
mérésbe alsó tagozaton. Az alapkészségek teljes körű elsajátítása mellett 
azok időre történő magabiztos alkalmazása segíti a felső tagozaton a 
nehezebb, bonyolultabb feladatok megoldását, szövegek megértését.  
A készségek gyakorlásához és méréséhez a tanulóknak szóló kedvcsináló, 
ösztönző trükköket is elleshetnek a résztvevők. 

Közreműködik: László Ágnes tanító, pedagógia szakos tanár, szaktanácsadó 
 

Téma: Tanulók és tanulócsoportok megismerési technikái 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 14.00–15.00  

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

A program jellege: előadás, konzultáció 

Célcsoport: tanítók 

Rövid ismertető: Hogyan ismerhetjük meg a hozzánk járó gyermeket, gyermekeket? Az 
általános iskola alsó tagozatára járó gyermekek, gyermekcsoportok meg-
ismeréséhez ad segítséget workshop keretében az iskola pszichológusa. 

Közreműködik: Szűcs Katalin iskolapszichológus 
 

Téma: Játékpedagógiai foglalkozás a 4. évfolyamon 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 8.30–11.00  

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

A program jellege: bevezető előadás, bemutatófoglalkozás, konzultáció 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok 

Rövid ismertető: A játékpedagógia – mint az élményszerű tanulás alappillére – korszerű 
elveinek elméleti, majd gyakorlati bemutatása történik alsó tagozaton. Az 
előadás bemutatja, hogy a játék mint alaptevékenység milyen hatással van 
a gyermek személyiségére, személyiségfejlődésére és befogadóképessé-
gére, milyen tanulási lehetőségek rejlenek a játékban, hogyan lehet játszva 
tanulni, tanulva játszani. Mindezt gyakorlati bemutatóval is illusztráljuk, 
amelyet szakmai konzultáció követ. 

Közreműködik: Tari Anikó tanító 
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Téma: A „tiszta dráma” – Az oviból az iskolába 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 9.00–12.00  

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

A program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: 1–2. osztályos tanítók 

Rövid ismertető: Iskolánkban kidolgoztunk egy hatalkalmas foglalkozási tervet, amelynek 
keretében dramatikus játékokkal, sokoldalú témafeldolgozással várjuk 
ismerkedésre az iskolába készülő nagycsoportos óvodásokat. A program 
segítheti az elsős tanítókat az átmenet megkönnyítésében. A program során 
a foglalkozások metodikáját és tapasztalatainkat osztjuk meg az érdek-
lődőkkel. 

Közreműködik: Kovács Éva 
 

Téma: Közösségépítés drámapedagógiai játékokkal 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 10.00–12.00  

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

A program jellege: workshop 

Célcsoport: tanítók 

Rövid ismertető: A workshop keretében bemutatjuk, hogyan alkalmazhatók a dráma-
pedagógia eszközei, játékai az alsó tagozatos gyerekek közösségépítésének 
céljából. A módszerek tanórán és tanórán kívüli szabadidőben is használ-
hatók. 

Közreműködik: Körömi Gábor 
 

Téma: Nyelvtani játékok és tevékenység-központú pedagógia a sikeres SNI 
gyermekekért 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 14.00–16.00  

Helyszín: Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola 
1188 Budapest, Ady Endre utca 46–50. 

A program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: tanítók, SNI, BTMN gyerekekkel foglalkozók 

Rövid ismertető: Egy nyelvtanóra keretében az SNI gyerekek egyéni fejlesztésének, sikerél-
ményhez juttatásának játékos, interaktív, IKT eszközökkel támogatott, 
általunk hatékonynak tartott módszereit mutatjuk be. 

Közreműködik: Falusiné Várkonyi-Klein Gabriella tanító, munkaközösség-vezető, 4. 
évfolyam, magyar nyelv 

 
Téma: Ákombákom emberke – Az előkészítő időszak jó gyakorlata, átmenet az 

óvodából az első osztályba SNI gyerekek számára 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 14.00–16.00  

Helyszín: Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola 
1188 Budapest, Ady Endre utca 46–50. 



   

 

 
23 

A program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: tanítók, SNI-s és BTM-es gyerekekkel foglalkozók 

Rövid ismertető: A program során az óvoda és az első osztály közötti átmenetet segítő játékos 
módszerek alkalmazását mutatjuk be, valamint az íráselemek gyakorlását 
változatos anyagokon, amelyekkel az SNI gyermekek szenzomotoros 
képességei fejleszthetők. 

Közreműködik: Gazsi Erika tanító 
 

Téma: Nevelve taníts! – kooperatív technikák segítségével 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 8.45–11.00  

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

A program jellege: bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: tanítók  

Rövid ismertető: Felmérések igazolják, hogy a pályakezdő fiatalok túlnyomó többsége az első 
két évben elveszti a munkahelyét. Ennek egyik fő oka az, hogy nem tudnak 
együttműködni a munkatársaikkal. Hogyan nevelhetjük diákjainkat fele-
lősségteljes, empátiával rendelkező, segítőkész, jól kommunikáló emberré, 
miközben igyekszünk megfelelni a Nat követelményeinek? Erre a kérdésre 
ad egy lehetséges választ a program, amely bemutatja, hogy tanórai keretek 
között is lehetséges hatékonyan fejleszteni a gyerekek fenti képességeit. A 
kooperatív technikák rendszeres alkalmazásával már az iskolába lépés első 
pillanataitól sokat tehetünk tanítványaink jövőjéért. 

Közreműködik: Benkő Zsuzsanna vezető tanító, magyar irodalom (olvasás), 3. évfolyam  
 

Téma: Mese és játék az anyanyelvi nevelésben 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 9.00–14.00  

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

A program jellege: előadás, bemutatóóra, konzultáció, műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: tanítók  

Rövid ismertető: A bemutatóóra szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a mesének milyen 
nagy szerepe van az oktatásban. A gyermek fantáziájának, képzelőerejének 
fejlesztése éppen olyan fontos feladat, mint beszédfejlődése, önálló gondo-
latainak minél színesebb, választékosabb megfogalmazása. Ezekre, valamint 
a gyermekeknek a mese általi érzelmi gazdagodására és szociális kapcso-
lataik fejlesztésére alkalmas feladatokat, gyakorlatokat mutatunk be, 
továbbá motiváló gondolatok hangzanak el a pedagógusok részére. 

Közreműködők: Csájiné Knézics Anikó vezető tanító, 1. osztály, magyar nyelv és irodalom óra  
Bajzáth Mária Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely vezetője 

 tartalomjegyzék 
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Általános iskolában alsó és felső tagozaton tanítóknak, tanároknak ajánlott 

 
Téma: A mozgáskoordináció fejlesztése kisiskoláskorban a Kosárpalánta 

program segítségével 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 14.00–15.30  

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

A program jellege: bevezető előadás, bemutatófoglalkozás, konzultáció 

Célcsoport: 1–8. évfolyamon testnevelést tanító pedagógusok 

Rövid ismertető: A Kosárpalánta program célja, hogy átfogó, egységes sportszakmai 
koncepciót kínáljon a 6–9 éves korosztály számára. Alapja a korosztálynak 
megfelelő, széles körű képességfejlesztés, mellyel megalapozhatjuk akár a 
későbbi versenyszerű sportolást, de hasznos hátteret adhat a mindennapi 
élethez is. Ennek érdekében a program ötvözi az atlétika, a gimnasztika és a 
küzdősportok hasznos alapmozgásanyagát a kosárlabda megalapozó 
gyakorlat anyagával. A bemutatót az iskola kosárlabdaedzője tartja az alsó 
tagozatos gyerekekből álló csoportnak. 

Közreműködik: Páli Gábor kosárlabdaedző 
 

Téma: Játékpedagógiával az átmenetek sikerességéért 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 7.45–11.30  

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

A program jellege: szakmai nap – bemutatóórák, előadás, beszélgetés, konzultáció 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok 

Rövid ismertető: A tagozatok közötti átmenet megkönnyítésének jó gyakorlatait, módszereit 
mutatjuk be: kutyaterápia, kooperatív technikák, Montessori-szemlélet, 
shiatsu – alternatív módszerek segítségével, valamint a játékpedagógia 
jótékony hatását prezentáljuk a gyakorlatban. 

Részletes program:  8.00: „Irány a suli” – Kutyával asszisztált, komplex terápiás óra az 1. évfolya-
mon 
Tari Viktória tanító, Erdész Brigitta tanító, fejlesztőpedagógus, 
terápiás kutyafelvezető, habilitációs kutyakiképző 

8.00: „Tükröm, tükröm, mondd meg nékem” – Komplex képességfejlesztő 
kooperatív matematikaóra a 6. évfolyamon  
Sasné Megyes Erzsébet minősített matematika–fizika szakos tanár, 
pénzügyi és gazdasági ismeretek szakvizsgázott pedagógus 

9.00: „Játékból tanulás” – Komplex, Montessori-szemléletű óra a 2. évfolya-
mon 
Simon Marianna óvodapedagógus, tanító, shiatsu-tréner 

9.00: „Mi lesz abból, ha három istennő összevész?” – Komplex, Montessori-
szemléletű történelemóra az 5. évfolyamon 
Rábai Erika minősített, szakvizsgázott Montessori-szakpedagógus, 
történelem – magyar nyelv és irodalom szakos tanár 
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Közreműködők: Földesné Fábián Csilla intézményi koordinátor, szaktanácsadó, intézmény-
vezető 
Czető Mónika tanító, gyógypedagógus, pedagógusminősítési szakértő, tan-
felügyelő, intézményvezető-helyettes 

 
Téma: Művészeti tevékenységgel és élménypedagógiával támogatva az 

átmenetek pedagógiáját 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 10.00–12.00  

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

A program jellege: bemutatóóra, műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: tanítók, felső tagozatos tanárok 

Rövid ismertető: A programon saját élményű pedagógiai módszereket, ötleteket mutatunk 
be a mindennapi oktatásban történő felhasználásra, valamint arra, hogyan 
élhetünk a művészet eszközeivel a személyiség és a társas készségek 
fejlesztése érdekében.  

Közreműködik: Boldizsárné Kovács Gizella vizuális kultúra–rajz szakos tanár, vizuális kultúra, 
5. évfolyam 

 
Téma: A TSMT állapot- és mozgásvizsgálat eredményeinek bemutatása az 

iskolaérettség, illetve -éretlenség kiszűrésének szempontjából 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 12.00–15.00  

Helyszín: Kossuth Lajos Művelődési Ház  
2096 Üröm Iskola utca 4. 

A program jellege: előadás, bemutatófoglalkozás  

Célcsoport: testnevelő tanárok, alsó tagozatban testnevelést tanítók, 
fejlesztőpedagógusok, első osztályban tanítók és napközis nevelők részére 

Rövid ismertető: Az iskola pedagógusai, akik egyben terapeuták is, röviden bemutatják a 
TSMT állapot- és mozgásvizsgálatot, elemzik az eredményeit, kiemelten az 
iskolaérettség, illetve -éretlenség bejóslása szempontjából. Az előadók 
összehasonlítják a tíz évvel ezelőtti vizsgálati eredmények bejóslását és a tíz 
év utáni megvalósulást a szülőkkel és a végzett diákokkal készített interjúk 
alapján. 

Közreműködők: Tóthné Török Mária TSMT-terapeuta, testnevelő tanár  
Hegyi Judit tanító, TSMT-terapeuta  
szülők és régi diákok interjúja (tervben) 

 
Téma: A Learningapps alkalmazás lehetőségei a tanórán – Műhelyfoglalkozás 

nyelvtanároknak 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 15.00–17.00  

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

A program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: általános iskola alsó és felső tagozatán tanító nyelvtanárok 
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Rövid ismertető: A Learningapps alkalmazás lehetővé teszi a pedagógusok számára, hogy a 
tananyaghoz tökéletesen illeszkedő, a számítógépen elvégezhető gyakor-
latokat hozzunk létre igényeink és fantáziánk szerint. A foglalkozás során 
megismerkedünk a felülettel, a benne rejlő pedagógiai lehetőségekkel, 
valamint minden résztvevő létrehozza saját feladatát/feladatait. 

Közreműködik: Pásztiné Markella Eszter némettanár 
 

Téma: Átmenetek a művészeti nevelés területén 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 8.30–10.45  

Helyszín: Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola, az Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye 
2315 Szigethalom, Thököly utca 37. 

A program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: 3–4. évfolyamon tanítók, szaktanárok 

Rövid ismertető: A program az ének-zenei nevelés lehetőségeiről szól alsó és felső tagozaton 
különös tekintettel az átmenetek pedagógiájára. Kiemelt szerepet kap az 
irányított, tisztán emberi érzelmekre ható érzelmi nevelés, az intraper-
szonális érzelmi intelligencia növelése. 

Közreműködők: Czita Gáborné tanító, 6. évfolyam, ének-zene 
Mermeze Klára vezető szaktanácsadó 

 
 tartalomjegyzék 

 
 
 
 
 

Általános iskolában felső tagozaton tanító tanároknak ajánlott 

 
Téma: Tisztán angolul 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 8.45–10.00  

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

A program jellege: bemutatóóra 

Célcsoport: angol szakos tanárok 

Rövid ismertető: A bemutatóórán részt vevő hatodik évfolyamos csoportot a 2017/18-as tan-
évben vettem át kolléganőmtől, aki 3. évfolyamos korukban kezdte őket 
angolra tanítani. A bemutatóóra arra tesz kísérletet, hogy felvonultassa 
azokat a kisgyerekkorban használatos feladatokat és módszertani fogásokat, 
amelyek még műkődnek ebben az életszakaszban is, továbbá olyan felada-
tokat és módszertani fogásokat is, amelyek már a következő életszakaszra 
jellemzőek. 

Közreműködik: Jilly Viktor vezetőtanár 
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Téma: Fejlesztő foglalkozás ötödik osztályban – Átmenet az alsó és a felső 
tagozat között 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 9.00–13.00  

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

A program jellege: bemutatófoglalkozás, műhelymunka 

Célcsoport: fejlesztőpedagógusok 

Rövid ismertető: Az ötödik osztályos fejlesztő gyakorlatban még jelen levő alapképesség-
fejlesztés és a tantárgyi gyakorlás megfelelő arányának, módszereinek meg-
találására, az eszközök adaptálására kaphatnak választ a bemutatón és 
műhelyfoglalkozáson részt vevők. 

Közreműködik: Juhász Zsuzsanna gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott 
pedagógus 

 
Téma: Fejlesztőfoglalkozás nyolcadik osztályban – Felkészülés a továbbtanulásra 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 9.00–13.00  

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

A program jellege: bemutatófoglalkozás, műhelymunka 

Célcsoport: fejlesztőpedagógusok 

Rövid ismertető: A tanulási nehézséggel küzdő gyerekek továbbtanulásra való felkészítése 
lelki megerősítést is igényel a tantárgyi felkészítés mellett. A bemutatón és 
a műhelyfoglalkozáson a tantárgyi fejlesztés felsős gyakorlata és a mento-
rálás lehetséges eszközei is megjelennek. 

Közreműködik: Somogyi Írisz fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus 
 

Téma: Könnyű átmenet – Tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése 
nyelvórákon 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 9.00–12.00  

Helyszín: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium 
1088 Budapest, Trefort utca 8. 

A program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: felső tagozatos nyelvtanárok 

Rövid ismertető: A gyakorlóiskolában is gyakran találkoznak azzal a jelenséggel, hogy míg 
néhány területen kiemelkedően tehetséges egy-egy tanuló, addig más 
területen akadályokba ütközik. A tapasztalatokat felhasználva, ötletekkel 
nyújt segítséget a program a hasonló helyzetben levő kollégáknak. 

Közreműködik: Nikolics Noémi vezetőtanár, angol nyelv, 8. évfolyam 
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Téma: Átmenet az irányított kísérlet és a tanulói projekttervezés között a 
kémiaórán 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 14.00–15.30  

Helyszín: Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola 
1188 Budapest, Ady Endre utca 46–50. 

A program jellege: bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: általános iskolai kémia szakos tanárok 

Rövid ismertető: A program célja, hogy bemutassa a diákok által tervezett kísérletek szerepét 
a természettudományos vizsgálati módszerek elvén alapuló tanulásban. 

Közreműködik: Kabály Adrien matematika–kémia szakos tanár, vezető szaktanácsadó, 
kémia, 7. évfolyam 

 
Téma: A test- és sportnevelési helyi program megvalósításának, valamint a 

Bejárható Magyarország ökoturisztikai program gyakorlatának 
bemutatása 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 7.30–10.30  

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

A program jellege: bemutatófoglalkozás, szakmai fórum 

Célcsoport: testnevelők 

Rövid ismertető: A test- és sportnevelési helyi program, eljárás, jó gyakorlat megvalósításá-
nak, valamint az iskolai oktatás során a jobb időkihasználás megszervezésé-
nek bemutatása. A bemutató fő motívuma: a tanórák alatt folyó képesség-
fejlesztés idejére a sport eszközrendszere bővítésének, a sportszakmai 
tartalom (atlétika, szivacskézilabda, kajak-kenu) erősítésének lehetőségei; a 
szervezeti forma rugalmasságának, az átjárhatóságnak –átmenet – biztosí-
tásával. Az iskolánkban megvalósuló testi és lelki egészségre nevelés, a 
Bejárható Magyarország ökoturisztikai program gyakorlatának bemutatása. 

Közreműködők: Őszné Torma Krisztina, Zatureczki Anita, Kónya Szabolcs testnevelők, 
testnevelés, 6. évfolyam 
Mekler Andrea igazgatóhelyettes 

 
Téma: A képi ábrázolás és a média határterülete: csomagolástervezés 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 10.00–12.45  

Helyszín: Lisznyai Utcai Általános Iskola 
1016 Budapest, Lisznyai utca 40–42. 

A program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: rajz szakos tanárok 

Rövid ismertető: A tervezési-kivitelezési folyamatba való betekintésre ad lehetőséget a prog-
ram, amelynek során a tantárgyi határterületek és átmenetek kapcsolódását 
a gyakorlatban figyelhetik és beszélhetik meg a résztvevők. 

Közreműködik: Mózessy Egon intézményvezető, mesterpedagógus, szaktanácsadó, vizuális 
kultúra, 8. évfolyam 
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Téma: Átmenet a magyar nyelv és irodalom tanításában 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 8.00–11.45  

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

A program jellege: bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: az 5. évfolyam magyartanárai 

Rövid ismertető: Anyanyelvi kompetenciafejlesztés az átmenet jegyében az 5. évfolyamon. 

Közreműködők: Tollár Tamara szaktanár és osztályfőnök, nyelvtan, 5. évfolyam  
Turcsányi Márta munkaközösség-vezető 

 
 tartalomjegyzék 

 
 
 
 
 
 

Általános iskolában felső tagozaton és középiskolában tanító tanároknak 
ajánlott 

 

Téma: Gyakorlati tanácsok a BTMN tanulók tanításához 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 10.00–11.30  

Helyszín: BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma, az Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye 
1075 Budapest, Wesselényi utca 38. 

A program jellege: előadás, konzultáció 

Célcsoport: intézményvezetők, általános iskolai (felső tagozat) és középiskolai tanárok 

Rövid ismertető: A tanulási nehézségekkel egyre több diák és pedagógus szembesül. Az 
előadók, kollégáink gyakorlati oldalról közelítik meg a témát: pedagógusként 
hogyan ismerhetjük fel, hogyan kezeljük a tanulási nehézségeket, hogyan 
segíthetjük diákjainkat a tanórákon. 

Közreműködők: Péntek Angelika igazgatóhelyettes  
Simkó-Várnagy Judit tanár 

 
Téma: A Kapcsolat program bemutatása 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 12.00–13.30  

Helyszín: BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma, az Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye 
1075 Budapest, Wesselényi utca 38. 

A program jellege: előadás, konzultáció 

Célcsoport: intézményvezetők, felső tagozatos és középiskolában tanító tanárok, IKSZ 
koordinátorok 
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Rövid ismertető: A Kapcsolat program a II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium 
társadalmi érzékenyítő, az ép és a fogyatékossággal élő gyerekek együtt-
működését és a másság elfogadását fejlesztő projektje. Az érdeklődők meg-
ismerhetik a program felépítését, menetét; tájékozódhatnak arról is, hogyan 
vehetik át és működtethetik a programot saját intézményükben. 

Közreműködik: Buzás Anita tanár 
 

Téma: A Komplex Instrukciós Program alkalmazása a középiskolai történelem- 
és magyarórán 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 12.30–16.00  

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

A program jellege: szakmai nap 

Célcsoport: humán szakos pedagógusok (általános iskola felső tagozat, gimnázium, 
szakgimnázium, szakközépiskola) 

Rövid ismertető: Általános probléma a korai lemorzsolódás. A tanulók nem szeretnek iskolába 
járni, aminek egyik oka, hogy az oktatás nem a megfelelő ütemben tart 
lépést a tanulók igényeivel. Szükség van a paradigmaváltásra. A műhely-
munka során meglátogatható órák, majd az ott látottak megbeszélése lehe-
tőséget ad egy olyan módszer bemutatására, amely már több helyen is 
„csodát tett”. 

Részletes program: 12.30–12.40: Megnyitó – Hakkel Ildikó tagintézmény-vezető 

12.45–13.30: Bemutatóórák 
Irodalom, 11. évfolyam – Dobner Tímea Erzsébet 
Művészetek óra, 9. évfolyam – Varga Dánielné Kecskeméti Georgina 

13.45–14.30: Bemutatóórák 
Magyar nyelv, 11. évfolyam – Nagy Éva 
Történelem, 12. évfolyam – Seyené Várhalmi Gabriella 

14.35–16.00: Óramegbeszélés 
 

Téma: MaTeX – matematika számítástechnikával 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 14.00–15.30  

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

A program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: matematikatanárok felhasználói szintű számítástechnikai ismerettel 

Rövid ismertető: A résztvevők a műhelyfoglalkozáson a matematikai feladatlapok, kiadványok, 
könyvek szerkesztését segítő Tex programmal ismerkedhetnek meg.  
A szerkesztőprogram használatával feladatlapok, dolgozatok is gyorsan és 
könnyen előállíthatók, illetve az elkészült anyag minden gépen ugyanúgy 
néz ki, mint a tervezéskor. 

Közreműködik: Szoldatics József  
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Téma: Portfólióval támogatott tanulás – a tanulói portfóliókészítés lehetőségei 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 13.45–16.00  

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

A program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: általános iskola felső tagozatán és középiskolában tanító tanárok 

Rövid ismertető: A program során a tanulói portfóliókészítés lehetőségeinek bemutatására 
kerül sor. A módszer az új tanítványok, a belépő osztályok átfogó, sokoldalú 
megismerésére is alkalmas. A műhelyfoglalkozás résztvevői megismerked-
hetnek a tanulói portfólió típusaival, alkalmazásának előnyeivel, a portfólió-
készítés folyamatával és az értékelés kérdéseivel. 

Közreműködők: Székely Márta biológia szakos tanár, vezető szaktanácsadó 
Braxátor Marianna földrajz szakos tanár, szaktanácsadó 

 
Téma: GÁTlástalanul – a drámatechnika eszközével – IKTassunk okosan! 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 14.30–15.30  

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

A program jellege: bevezető előadás, bemutatófoglalkozás 

Célcsoport: idegennyelv-tanárok, általános iskola felső tagozat, középiskola 

Rövid ismertető: 2×25 perces óraszelet keretében két egymástól eltérő, a tanulás iránti 
motivációt és az átmenetet segítő módszert mutatunk be idegen nyelv 
szakos tanárok számára. A drámatechnika, illetve az IKT eszközök használa-
tával nyelvektől, nyelvtudástól függetlenül adunk hasznos ötleteket. A 
bemutatórák nyelve az angol, illetve a német. 

Közreműködők: Szabóné Gábor Anikó szaktanácsadó 
Czentye Szilvia dráma–angol szakos tanár, drámatechnikák angol nyelven, 
10. osztály 
Gutmayer Helga angol–német szakos tanár, német nyelv, 9. osztály 

 
Téma: Az átmenetek pedagógiája a matematikaórán 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 8.00–12.45  

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

A program jellege: bemutatóóra és konzultáció 

Célcsoport: matematikatanárok, akik tanítanak az átmenetekben, így a leginkább 
érintett 4–5. vagy 8–9. évfolyamokban 

Rövid ismertető: Az érdeklődők három osztályban – 5., 8. és 9. – láthatnak bemutatóórákat. 
Az átmenetek kezelése ezen évfolyamokban kap nagy szerepet: hogyan 
segíthető a matematikatanítás szakmai, módszertani eszközeivel a felzár-
kózás egy csoporthoz, hogyan alakítható ki harmonikusan az új csoport. A 
három bemutatóóra mellett – 9–9.45 és 12–12.45 között – konzultációt, 
óramegbeszélést is tartunk.  

8.00–8.45: matematika, 8. évfolyam, Rubóczky György vezetőtanár 



   

 

 
32 

10.00–10.45: matematika, 9. évfolyam, Hujter Bálint vezetőtanár 

11.00–11.45: matematika, 5. évfolyam, Jakucs Erika vezetőtanár 

Közreműködők: Orosz Gyula vezetőtanár, Dobos Sándor vezetőtanár 
 

Téma: Az ujjlenyomatom újra az aláírásom? Az emberi bőr szerkezetének 
felfedezése 

Időpont: 2018. november 22. (szerda) 8.30–10.30  

Helyszín: Csengey Gusztáv Általános Iskola 
2170 Aszód, Csengey utca 30. 

A program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: természetismeret–biológia szakos tanárok 

Rövid ismertető: „Tanítva tanulok, tanulva tanítok”: a program során bemutatjuk, hogyan 
tehetjük hatékonyabbá tanítványaink tanulását a különböző tanulási-
tanítási technikák, módszerek alkalmazásával a továbbtanulási esélyek 
növelése érdekében. 

Közreműködők: Schreiner Éva Gyöngyi biológus, biológia szakos általános iskolai tanár, 
szaktanácsadó, mesterpedagógus, biológia, 8. osztály 
Ácsné Tóth Beáta mesterpedagógus szaktanácsadó 

 
Téma: Földünk éghajlata – Átmenet a földrajzi tantárgyi követelményekben 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 10.00–10.45  

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

A program jellege: bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: felső tagozatos és középiskolai földrajztanárok  

Rövid ismertető: A Földünk éghajlatáról tanultak összefoglalására, rendszerezésére kerül sor 
a bemutatóórán „A trópustól a jégvilágig” alcímmel. A tananyag és feldol-
gozása átmenetet képez a természetismeret tantárgyban és a 9. osztályos 
gimnáziumi földrajztantervben megfogalmazott, éghajlatról szóló követel-
mények között. 

Közreműködik: Kádárné Szalay Eszter 
 

Téma: Átmenet: a könyvtárlátogatóból könyvtárhasználóvá válás felé 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 11.30–14.25  

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

A program jellege: bemutatóóra és óramegbeszélés műhelyfoglalkozás keretében 

Célcsoport: felső tagozatban vagy középiskolában tanító könyvtáros tanárok 

Rövid ismertető: A két legnehezebb feladat a könyvtár-informatika tanításában a könyvtár 
szakrendjének és a hivatkozások pontos jelölésének megtanítása. Ehhez 
kíván módszertani ötleteket adni, segédanyagokat bemutatni a foglalkozás, 
elősegítve a tudatos könyvtárhasználóvá válást.  

Közreműködők: Rónyai Tünde vezető szaktanácsadó 
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Téma: Multimédia és füzet, kép és szöveg átmenetei a történelemórán 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 12.00–14.00  

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

A program jellege: bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: felső tagozatos és középiskolai történelemtanárok 

Rövid ismertető: A programon bemutatjuk, hogyan transzformálják a felső tagozatos gyere-
kek a multimédiás források tartalmát szöveggé (magyarázattá, elbeszéléssé 
stb.). Másrészt arról is szó lesz, hogyan készíti elő és egészíti ki a középiskolai 
elemző történelemtanulást a bemutatott módszer. 

Közreműködők: Ádámné Laczkó Melinda vezetőtanár, tanfelügyeleti és minősítő szakértő, 
történelem, 8. évfolyam 
Szabó Márta innovatív mestertanár, a program moderátora 

 
Téma: A tanulás tanítása – Bevezetés, érzékenyítés 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 15.00–17.00  

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

A program jellege: interaktív előadás 

Célcsoport: középiskolai és általános iskolai tanárok 

Rövid ismertető: A program résztvevői a tanulás tanításával kapcsolatos alapvető tanári fela-
datokat ismerhetik meg a diákok önálló tanulását előkészítő, segítő anyagon 
(Hornung Zsuzsanna: Megtanulok tanulni) keresztül. Váltakozó munkafor-
mákban (elméleti bevezető, páros munka, interaktív plenáris munka, egyéni 
munka) átvesszük közösen a hatékony önálló tanulás jellemzőit, a részt-
vevők kipróbálják magukon az agyféltekék működésének interferenciáját, 
megismerkednek az agyféltekék funkcióival és az ebből adódó, a tanítást-
tanulást befolyásoló következtetésekkel. 

Közreműködik: Hornung Zsuzsanna német–orosz szakos tanár, tanártovábbképző-tréner 
 

Téma: Muszorgszkij és a programzene – alsó tagozattól gimnáziumig 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 9.00–13.00  

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

A program jellege: bemutatóóra és konzultáció 

Célcsoport: ének-zene tanárok 

Rövid ismertető: M. Muszorgszkij és a programzene alsó tagozattól gimnáziumig (Egy kiállítás 
képei, Éj a kopár hegyen) 

Közreműködők: Bolesza-Váradi Andrea, 3. osztály  
Szklenár Roberta, 7. osztály  
Németh Sándor, 12. osztály  
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Téma: A Komplex Instrukciós Program alkalmazása a középiskolai informatika és 
sport ágazati órákon 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 12.30–16.00  

Helyszín: BKSZC Pogány Frigyes Szakgimnáziuma 
1183 Budapest, Thököly út 11. 

A program jellege: szakmai nap 

Célcsoport: szakmai tárgyat (informatika, testnevelés) tanító tanárok általános 
iskolában (felső tagozat) és középiskolában (gimnázium, szakgimnázium, 
szakközépiskola, felnőttoktatás) 

Rövid ismertető: A korai lemorzsolódás mint általános probléma, az, hogy a tanulók nem 
szeretnek iskolába járni, mert az oktatás nem a megfelelő ütemben tart 
lépést a tanulók igényeivel, paradigmaváltást tesz szükségessé. A műhely-
munka során meglátogatható órák, majd az ott látottak megbeszélése 
lehetőséget ad egy olyan módszer megismertetésére, amely már több 
helyen is „csodát tett”. 

Részletes program: 12.30–12.40: Megnyitó – Hakkel Ildikó tagintézmény-vezető 

12.45–13.30: Bemutatóórák 
Gimnasztikagyakorlat, 9. évfolyam – Kovács-Lathwesen Orsolya 
Programozáselmélet, 9. évfolyam – Tasi Andrea 

13.45–14.30: Bemutatóórák 
Elsősegélynyújtás-gyakorlat, 12. évfolyam – Pappné Somogyi Ildikó 
Munkaszervezési gyakorlat, 10. évfolyam – Lövey Zoltán 

14.35–16.00: Óramegbeszélés 
 

Téma: Az itthon az otthonod, avagy a kollégium szerepe és jelentősége az 
átmenetek pedagógiájában 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 17.00–18.00  

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

A program jellege: bevezető előadás, előadás, konzultáció 

Célcsoport: kollégiumi nevelők és középiskolai tanárok 

Rövid ismertető: A kollégium az a hely, ahol az átmenetek pedagógiája a legtöbb aspektusban 
megjelenik, de a lakóhelytől távoli tanulmányok támogatása adja a 
tevékenyégünk gerincét. Ennek bemutatása során kitérünk az elfogadó, 
segítő, együttműködő pedagógiai szemlélet, a befogadó magatartás 
gyakorlati megvalósításának lehetőségeire, a konfliktuskezelésre, illetve a 
sikeres megküzdést segítő és megerősítő pedagógiai eljárásokra, az egyénre 
szabott segítés módszertanára. 

Közreműködik: Poharánszki Magdolna innovátor mesterpedagógus  
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Téma: Innovatív módszerek a második nyelv tanításában 

Időpont: 2018. november 23. (péntek) 8.30–10.30  

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

A program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: német szakos nyelvtanárok (7–11. évfolyam) 

Rövid ismertető: A második idegen nyelv bevezetése a kilencedik évfolyamon nemcsak új 
tantárgy, hanem a fő nyelv mellett egy új nyelv is egyben. Hogyan tudjuk az 
új nyelv tanulását vonzóvá, érdekessé tenni, a nyelvet megszerettetni, 
kedvet csinálni a használatához? Az innovatív tanítási-tanulási módszerek 
alkalmazásának jelentős szerepe van ebben a folyamatban. 

Közreműködik: Székó Katalin némettanár, szaktanácsadó, német nyelv, 10. évfolyam 
 

Téma: Játék, ami összeköt – Korosztályokon átívelő játékok az olvasási és 
íráskészség fejlesztéséhez 

Időpont: 2018. november 23. (péntek) 11.00–12.30  

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

A program jellege: workshop 

Célcsoport: általános iskolai (felső tagozat) és középiskolai tanárok tantárgytól 
függetlenül 

Rövid ismertető: A workshop során olyan játékos módszereket lehet elsajátítani, amelyek az 
olvasási és íráskészség fejlesztését szolgálják. A bemutatott feladatok tar-
talma változtatható a tantárgynak és a tananyagnak megfelelően. Emellett 
további előny, hogy a tevékenységek a pedagógus részéről minimális felké-
szülést igényelnek, eszközigényük sem nagy, könnyen megjegyezhetők, és 
garantált jókedvet biztosítanak. 

Közreműködik: Tóth Katalin angol szakos tanár, innovatív mesterpedagógus 
 

Téma: „Hagyományost másképp” – Digitális tantermi zeneoktatás a Musicators 
használatával – Sajnálattal értesítjük a kedves Érdeklődőket, hogy ez a 
program betegség miatt elmarad. 

Időpont: 2018. november 23. (péntek) 15.00–16.30  

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az 
Oktatási Hivatal Bázisintézménye (303. Zeneterem) 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.  

A program jellege: bevezető előadás és bemutató; gyakorlati foglalkozás (eszközhasználat) és 
konzultáció 

Célcsoport: ének-zene tanárok, szolfézstanárok 

Rövid ismertető: A „Musicators” csapatát a digitális oktatás iránt elhivatott tanárok alkotják. 
Céljuk, hogy egyszerre könnyítsék meg a kollégák munkáját, illetve tegyék 
vonzóbbá a zenei feladatok megoldását a tanulók számára.  
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A webalkalmazás ingyenes. Mindössze egy számítógépre van szükség a 
használatához és egy elhivatott, kreatív tanárra, aki segítségével elvarázsolja 
tanítványait. 

Közreműködők: Bali Dániel ének-zene tanár, fejlesztőpedagógus 
Rápli Györgyi vezető szaktanácsadó 

 

 tartalomjegyzék 

 
 
 
 
 

Középiskolai tanároknak ajánlott 

 
Téma: Lemorzsolódás elleni eszközök a mindennapokban 

Időpont: 2018. november 19. (hétfő) 14.00–16.00  

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

A program jellege: előadás és műhelymunka 

Célcsoport: pedagógusok, osztályfőnökök, ifjúságvédelmi szakemberek 

Rövid ismertető: A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakgimnázium 
részt vett a „CroCoos – Előzzük meg a lemorzsolódást!” című nemzetközi 
projektben, amelynek fő célja egy intézményi szintű korai jelzőrendszer 
bevezetése és alkalmazhatóságának tesztelése volt. Jelentős szemlélet-
váltást, újfajta megközelítést igényelt mind a bevont iskolai csapattól, mind 
a tanároktól. 

Részletes program: 14.00–14.30: Bevezető előadás 
Korai jelzőrendszer kiépítése egy iskolában – gyakorlati tapasztalatok a 
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakgimnáziumá-
ban 
 
14.10–16.10: Műhelymunka 1. 
Egy osztályfőnöki óra keretében KIP-módszerrel (Komplex Instrukciós 
Program) mutatják be a CroCoos projekt alatt megismert eszközök 
gyakorlati alkalmazását. 
Műhelymunka-vezetők: 
Pappné Somogy Ildikó általános igazgatóhelyettes 
Varga Dánielné Kecskeméti Georgina módszertani munkaközösség-vezető 
 
14.10–16.10: Műhelymunka 2.  
A CroCoos projekt eszközrendszerének bemutatása és feldolgozása 
szakértői mozaik keretében. 
Műhelymunka-vezetők: 
Almási Adrienn osztályfőnöki munkaközösség-vezető 
Kovács-Lathwesen Orsolya lemorzsolódás elleni munkaközösség-vezető 
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Téma: A kortárs segítő csoport képzésének eddigi tapasztalatai 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 14.00–15.00  

Helyszín: Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István 
Szakgimnáziuma és Gimnáziuma, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
2440 Százhalombatta, Iskola utca 3. 

A program jellege: előadás és konzultáció 

Célcsoport: középiskolai tanárok  

Rövid ismertető: A 14–18 év közötti korosztály sok nehézséggel küzdhet, amelyeket az új 
környezet, a középiskola felerősíthet. Sokszor nem tudják, kihez forduljanak 
gondjaikkal. A képzés célja, hogy fogékonnyá tegye a kortársakat ezeknek a 
helyzeteknek a felismerésére, képessé tegye őket a hatékony segítség-
nyújtásra. Célunk e képzés bemutatása, az eddigi tapasztalatok megosztása. 

Közreműködők: Brunnerné Berta Nóra 
 

Téma: Átmenet az általános iskolából a szakgimnáziumba – A Bolyai János 
Műszaki Szakgimnázium komplex gyakorlata 

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 14.00–16.00  

Helyszín: BMSZC Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma, az Oktatási 
Hivatal Bázisintézménye 
1134 Budapest, Váci út 21. 

A program jellege: előadás és konzultáció 

Célcsoport: szakgimnáziumi osztályfőnökök, osztályfőnöki munkaközösség-vezetők 

Rövid ismertető: Minden új tanév első heteiben, szeptember–október hónapban kiemelten 
segítjük az általános iskolákból különböző tapasztalatokkal és szokásokkal 
érkező tanulókat. Célunk, hogy segítsük könnyebb beilleszkedésüket új 
intézményükbe, hogy minél hamarabb megismerjék és elfogadják a bolyais 
értékrendet. Szívesen megosztjuk az érdeklődőkkel azokat a gyakorlatain-
kat, amelyeket a pedagógiai programunkban szereplő eljárásaink, program-
jaink együttese alkot. 

Közreműködők: Szűcs Hajnalka nevelési igazgatóhelyettes 
Tóth Edina osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

 
Téma: Az átmenetek segítése IKT alkalmazásokkal és differenciálással 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 9.45–11.45  

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

A program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra 9. évfolyamon, konzultáció 

Célcsoport: középiskolai matematikatanárok 

Rövid ismertető: Középiskolában a 9. évfolyamra érkező tanulók tudása nagymértékben 
különbözhet, az ismereteik eltérőek lehetnek, hiszen az általános iskolai 
tanárok az egyéniségüknek, iskolájuk jellemzőinek megfelelően máshova 
helyezik a hangsúlyt.  
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A középiskolai tanárok számára éppen ezért komoly kihívást jelent a 
tanulóknál tapasztalható jelentős tudáskülönbség, a tanulók előzetes 
tudására és szükségleteire építő, céljaikra figyelemmel levő, érdeklődésüket 
felkeltő és fenntartó tanulási utak megtervezése és megvalósítása. Erre a 
komoly feladatra keressük a jó megoldásokat az információs és kommuni-
kációs technológiák bevonásával, a differenciálással, illetve a kettő ötvö-
zésével. 

Közreműködők: Jeneiné Horváth Kinga matematika–fizika–informatika szakos középiskolai 
tanár, szaktanácsadó 
Beregszászi Zoltán vezető szaktanácsadó 

 
Téma: Rövidfilmek és drámapedagógiai gyakorlatok az osztályfőnöki órákon 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 10.00–13.15  

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

A program jellege: műhelymunka bemutatófoglalkozásokkal 

Célcsoport: osztályfőnökök, bármely pedagógus 

Rövid ismertető: A bemutatandó gyakorlatok alkalmasak a tanulók motiválására; szinte 
valamennyi módszer interaktív, és elsősorban a páros és csoportmunkát 
helyezi előtérbe, gyakran a drámapedagógiai eszközöket is felhasználva.  

Az osztályfőnöki bemutatóóra keretein belül pár perces, művészi igényű 
vagy éppen könnyedebb játékfilmeket, dokumentumfilmeket tekintünk 
meg, majd az ezekhez kapcsolódó feladatokat. A foglalkozásokat elsősorban 
osztályfőnöki órára ajánljuk egy-egy téma feldolgozására: pl. a technikai 
fejlődés hatása az életünkre; a párkapcsolat; az egészséges önbizalom és a 
belső motiváció; a gyógyszertudatosság; a szorongás; az életcélok és meg-
valósulásuk stb. témakörében.  

Az érdeklődők megismerhetik a módszerek gyakorlati alkalmazását és 
adaptálhatóságát is.  

10.00–10.30: Regisztráció 
10.40–11.25 (4. óra): Bevezető  
11.35–12.20 (5. óra): Bemutató osztályfőnöki óra 
12.30–13.15 (6. óra): Műhelyfoglalkozás a pedagógusokkal 

Közreműködők: Maróti Zsolt Viktor magyar–történelem szakos tanár, diákönkormányzatot 
patronáló tanár, 10. évfolyam, osztályfőnöki óra 

 
Téma: A Komplex Instrukciós Program alkalmazása a középiskolai matematika- 

és természettudományos órákon 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 12.30–16.00  

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

A program jellege: szakmai nap 

Célcsoport: reál szakos pedagógusok (általános iskola felső tagozat, gimnázium, 
szakgimnázium, szakközépiskola) 

Rövid ismertető: Általános probléma a korai lemorzsolódás.  
A tanulók nem szeretnek iskolába járni, aminek egyik oka, hogy az oktatás 
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nem a megfelelő ütemben tart lépést a tanulók igényeivel. Szükség van a 
paradigmaváltásra. A műhelymunka során meglátogatható órák, majd az ott 
látottak megbeszélése lehetőséget ad egy olyan módszer bemutatására, 
amely már több helyen is „csodát tett”. 

Részletes program: 12.30–12.40: Megnyitó – Hakkel Ildikó tagintézmény-vezető 

12.45–13.30: Bemutatóórák 
Matematika, 12. évfolyam – Kovács-Lathwesen Orsolya  
Pénzügyi és vállalkozási ismeretek, 10. évfolyam – Almási Adrienn 

13.45–14.30: Bemutatóórák 
Biológia, 11. évfolyam – Hakkel Ildikó 
Matematika, 10. évfolyam – Varga Mária 

14.35–16.00: Óramegbeszélés 
 

Téma: Átmenetek a magyar nyelv és irodalom tanításában 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 8.00–11.45  

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

A program jellege: bemutatófoglalkozás és konzultáció 

Célcsoport: 9. évfolyamot tanító gimnáziumi tanárok 

Rövid ismertető: A klasszikus és modern poeticák összehasonlítása a fabula műfajának 
segítségével. 

Közreműködik: Ujlaki Tibor magyar nyelv és irodalom – filozófia szakos középiskolai tanár, 
irodalomóra, 9. évfolyam  

 
Téma: Differenciáló és motiváló módszerek a természettudományos tantárgyak 

tanításában 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 10.00–12.00  

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

A program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: fizika–természetismeret szakos tanárok gimnáziumban vagy szakgimná-
ziumban, illetve természettudományos tantárgyakat tanító kollégák 

Rövid ismertető: A középfokba való továbblépést és a lemorzsolódás megelőzését egyaránt 
szolgáló, motiváló és differenciáló módszerek bemutatására kerül sor a 
műhelyfoglalkozáson. A résztvevők elsősorban az interneten hozzáférhető, 
kísérleteket, animációkat, kisfilmeket bemutató gyűjtemény tanórai fel-
használását ismerhetik meg az optika és elektrosztatika témakörében. 
A műhelyfoglalkozás tevékenységei minden bizonnyal használható tippeket 
fognak adni a részt vevő kollégáknak ahhoz, hogy a matematika és/vagy a 
természettudományos (elsősorban fizika) tantárgyak óráin hasznát tudják 
venni a mai diákok mindegyikének zsebében ott lapuló okoseszközöknek, 
vagyis „mikrolaboroknak”. 

Közreműködők: Benkő József Miklósné szaktanácsadó 
Kiss Jolán szaktanácsadó 
Jánossy Zsolt szaktanácsadó 
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Téma: Dollar Street – avagy ugyanazon az utcán élünk?   

Számítógépes alkalmazások tanórai használata 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 11.15–13.00  

Helyszín: Közgazdasági Politechnikum 
1096 Budapest, Vendel utca 3. 

A program jellege: bemutatófoglalkozás és konzultáció 

Célcsoport: bármely pedagógus 

Rövid ismertető: A program során bemutatjuk, hogyan építhetjük be a tanórába a közép-
iskolai tanulmányokat megkezdő diákjaink digitális ismereteit, és hogyan 
használhatják a diákok a tanórákon a digitális eszközöket. Néhány számító-
gépes alkalmazás tanórai felhasználási módjára mutatunk módszertani 
ötleteket a 9. évfolyamon. 

Közreműködők: Oláhné Nádasdi Zsuzsa földrajz–biológia–tehetséggondozó szakos tanár, 
szaktanácsadó, környezeti nevelés tantárgy, 9. nyelvi előkészítő évfolyam 
Székely Márta biológia szakos vezető szaktanácsadó  

 
Téma: Műhelyfoglalkozás nyelvtanároknak a Quizlet alkalmazás megismerésére, 

gyakorlására 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 15.00–17.00  

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

A program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: gimnáziumban tanító nyelvtanárok 

Rövid ismertető: A nyelvtanuláshoz elengedhetetlen a szótanulás. A Quizlet alkalmazás 
segítségével diákjaink a zsebükben hordhatják a tanulandó szavakat. Szókár-
tyák, játékok és tesztek segítségével mindig tisztában lehetnek a saját hala-
dásukkal. A foglalkozás során megismerkedünk a felülettel, a benne rejlő 
pedagógiai lehetőségekkel, és… minden résztvevő létrehozza első saját szó-
listáját és csoportját is. 

Közreműködők: Pásztiné Markella Eszter  

 
Téma: Az átmenet megkönnyítése az általános iskola 8. osztályából a 

középiskola 9. osztályába 

Időpont: 2018. november 23. (péntek) 10.00–11.30 

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

A program jellege: előadás, beszélgetés 

Célcsoport: 9. évfolyamon tanító kollégák, iskolavezetők 

Rövid ismertető: A program kiemelt témája a tanulók beilleszkedésének segítsége.  

A téma kapcsán mind az előadás, mind az azt követő beszélgetés az alábbi 
kérdésekre keresi a választ: hogyan támogatható az új közösségbe való 
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beilleszkedés, az új környezet elfogadása, milyen félelmek élhetnek az új 
iskolával kapcsolatban, és hogyan küzdhetők le, milyen tantárgyi tanulás-
technikák állíthatók a sikerélmény megszerzésének szolgálatába. 

Közreműködők: Tóth Mónika, Derczbach Tamás  

 

 tartalomjegyzék 

 
 
 
 

Minden intézménytípus pedagógusainak ajánlott 

 
Téma: A tanulók megismerésének egy útja: képességmérés az általános 

iskolában 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 9.00–12.00  

Helyszín: Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Általános Iskola, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11–15. 

Program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: együttnevelést megvalósító általános iskolák tanítói, tanárai 

Rövid ismertető: A műhelyfoglalkozás keretében olyan részképesség feltárásra irányuló 
diagnosztikus mérés bemutatására kerül sor, amely nem igényel speciális 
gyógypedagógusi/terápiás végzettséget. A diagnosztikus mérés képesség-
területenként vizsgálja a tanulási nehézséggel küzdő tanulókat, eredménye 
segítséget ad a tanulók eredményes fejlesztéséhez, a tanulási képességek 
megerősítéséhez, valamint az egyéni fejlesztési terv megírásához is kiinduló-
pontként szolgál. 

Közreműködők: Jenei Andrea intézményvezető, szaktanácsadó 
Venterné Balogh Angelika bázisintézményi koordinátor, szaktanácsadó 

 
Téma: A gyógypedagógia múltja és jelene, a szegregációtól az inklúzió felé 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 13.00–16.00  

Helyszín: Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 
1034 Budapest, San Marco utca 48–50. 

A program jellege: előadás, szakmai tanácsadás, beszélgetés  

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, óvodai/iskolai fejlesztőpedagógusok, 
gyógypedagógusok 

Rövid ismertető: Az integráló intézményekben komoly kihívásnak számít a kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekek/tanulók nevelése, és méltatlanul kevés figyelmet kap a 
szegregált gyógypedagógia. 

A rendezvény előadásai és az azt követő beszélgetés abban nyújtanak 
segítséget a szegregált és a befogadó intézmények pedagógusainak, hogy a 
speciális nevelési, tanítási módszertant könnyebb legyen átültetni a 
mindennapi munkába.  
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A téma megközelítése igazi átmenetek pedagógiája – a szegregált 
gyógypedagógia, az utazó gyógypedagógiai tanár és a befogadó intézmény 
pedagógusa szemszögéből. 

Közreműködők: Konczné Juhász Andrea vezető szaktanácsadó 
Kárpáti Katalin szaktanácsadó 
Janek Krisztina vezető szaktanácsadó 

 tartalomjegyzék 

 
 
 

AMI pedagógusoknak ajánlott 

 
Téma: A 3D nyomtató használata a zeneoktatásban 

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 10.00–12.00  

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

A program jellege: előadás, konzultáció 

Célcsoport: rézfúvós-tanárok 

Rövid ismertető: A program világviszonylatban is egyedülálló, Széplaki Zoltán 
mesterpedagógus legújabb innovációjára épül. A Teleki-Wattay Művészeti 
Iskola rézfúvóstanára 3D nyomtató használatával, saját adottságaikhoz 
igazított, egyéni fúvókákat, hangszer-kiegészítőket, eszközöket tervez, 
illetve állít elő a tanítványainak. 3D tervezőprogramok, nyomtatótechnikák, 
anyagok, a fúvós hangszerek evolúciója. 

Közreműködik: Széplaki Zoltán rézfúvóstanár, innovátor mesterpedagógus 
 

Téma: Virtuális zongoraóra…? – Hogyan használjam a digitális eszközöket a 
zongoraórán? 

Időpont: 2018. november 23. (péntek) 10.00–13.30  

Helyszín: Tóth Aladár Zeneiskola, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
1063 Budapest, Szív utca 19–21. 

A program jellege: bevezető előadás, bemutatófoglalkozás, konzultáció 

Célcsoport: alapfokú hangszeres zenetanárok, alap- és középfokú zongoratanárok, 
művészeti neveléssel foglalkozó pedagógusok iskolatípustól függetlenül 

Rövid ismertető: A digitális eszközök új lehetőségeket teremtenek a zeneoktatásban is. A 
program résztvevői előadást hallhatnak a digitális zongorák előnyeiről és 
hátrányairól, az eszköz alkalmazhatóságáról a zongorapedagógiában. Az 
előadás kitér a képi megfelelés – hang és kép kapcsolata a digitális 
képernyőn – témájára is és az új zenei e-learning-, e-twinning-lehetőségekre. 

Közreműködik: Vadász Zsuzsanna mesterpedagógus, zongora alapfok 3–4. osztályos 
tanulókkal 

 
 tartalomjegyzék 
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Az Őszi Pedagógiai Napok 2018 rendezvény kísérőprogramja  

 

Téma: Alapfokú Művészeti Iskolák bemutatója 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 17.00–19.30 

Helyszín: Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
1153 Budapest, Bocskai utca 70–78. 

A program jellege: koncert, előadás 

Célcsoport: érdeklődők 

Rövid ismertető: A program az alapfokú művészeti mesterpedagógus szaktanácsadók kezde-
ményezésére jött létre azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson a 
művészeti iskolák növendékeinek és tanárainak a bemutatkozásra és az 
ismerkedésre. A felhívásra 20 alapfokú budapesti és Pest megyei művészet-
oktatási intézmény jelentkezett zene- és táncművészeti produkcióval.  

Közreműködők:  Gergelyné Marek Katalin vezető szaktanácsadó 
Bokor György intézményvezető, szaktanácsadó 

 
 tartalomjegyzék 

 


