
 

 

 

 

 

 
TAVASZI PEDAGÓGIAI NAPOK 

2018. április 17–19. 
 
 
 
 
 
 
A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2018. április 17–19. között Tavaszi Pedagógiai Napokat 

szervez. A rendezvény fókuszában a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók támogatása, vala-

mint a digitális pedagógiai kultúra áll. 

A témáról előadásokat hallgathatnak az érdeklődők a plenáris konferenciákon, és jó gyakorlatokat 
ismerhetnek meg az Oktatási Hivatal bázisintézményeinek, szaktanácsadóinak közreműködésével. 

 

Kedves Kollégák! 

A bázisintézmények nevelőtestületei, a szaktanácsadók és munkatársaink nevében is tisztelettel 
és szeretettel várjuk Önöket a programokra! 

Lánczky Edit főosztályvezető, Herczeg Katalin főosztályvezető-helyettes 

Budapesti POK 

 
 
 
 
A Tavaszi Pedagógiai Napok keretében tervezett rendezvények ingyenesen látogathatók, azonban a 
helyszínek vendéglétszáma korlátozott, ezért regisztrációhoz kötött a részvétel. A jelentkezéseket 
érkezési sorrendben tudjuk elfogadni. A regisztrációs felület a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 
honlapján található, az egyes programok alatt:  

www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/tpn_2018 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/tpn_2018
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2018. április 17.  Konferencia  

 

 
 

  
 

Időpont: 2018. április 17. kedd  
Helyszín: ELTE Lágymányosi Centrum (Gömb Aula)  

 1117  Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 
 
 

Délelőtti program 

Téma: A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésének pedagógiai kérdései 

 

  8.30–09.30  Regisztráció 

  9.30–09.40  Köszöntő, megnyitó 
Lánczky Edit főosztályvezető, Oktatási Hivatal Budapesti POK  

  9.40–10.10 Változó gyermekek, változó generációk, változó  támogató rendszerek 
Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes, Oktatási Hivatal  

10.10–11.00 Adaptív oktatás, inkluzív nevelés 
Lénárd Sándor PhD, habil. egyetemi docens 
ELTE PPK Neveléstudományi Intézet 

11.00–11.50 A pedagógusok erőforrásai az inkluzív nevelés megvalósításához 
Licskainé Stipkovics Erika klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta 

11.50–13.00 SZÜNET  

 
 

Délutáni program 

Téma: Digitális pedagógiai kultúra 

  

13.00–13.35 A digitális átállás pedagógiai-módszertani támogatása 
Nagy Regina alprojektvezető, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ 

13.35–14.00 eTwinning: az európai iskolák közössége – digitális kompetencia fejlesztése 
másképp 
Lekk Mónika nemzetközi koordinátor, Oktatási Hivatal  

14.00–14.50 Bullying-megelőzés serdülőknél – az ENABLE program hazai bevezetése 
Jármi Éva PhD adjunktus, ELTE PPK Iskolapszichológia Tanszék, adaptációs 
szakértő, Oktatási Hivatal  

 
 
 tartalomjegyzék 
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2018. április 18.  Szakmai bemutatók, műhelyek 

 

 
 

  
 

Téma: Inkluzív nevelés az óvodában – beszédfogyatékos és autista 
gyermekek fejlesztése 

Időpont 2018. 04. 18. 8.30–11.30 

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

A program jellege: bemutató és konzultáció videófelvétellel 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: 
 

Két-két óvodai csoportban kerül bemutatásra az autista és a 
beszédfogyatékos gyermekek nevelése. Játékon belüli fejlesztés 
tekinthető meg vegyes korosztályú csoportokban (autista), a 
beszédfogyatékosok esetében lokálisan integrált csoportokban. 
A csoportlátogatásokat követően az érdeklődők rövid betekintést 
nyernek a szakemberek (logopédusok, konduktorok, gyógypedagó-
gusok fejlesztő munkájába, majd konzultációval egybekötött videofilm 
(mely további hétköznapi pillanatokat mutat be az integráltan 
nevelkedő gyermekek életéből) megtekintésével folytatódik a 
program valamennyi közreműködő szakember részvételével. 

Előadó, közreműködő: Gyulai Annamária, Molnárné Papp Ildikó, Bors Erika, Boskó Ida 
óvodapedagógusok; Bors Eszter konduktor; Lomen Éva mozgás-
fejlesztő; Herczegh Katalin logopédus; Dvorák Ildikó logopédus 

 
 

Téma: Az integráció lehetőségei a komplex óvodai nevelés keretein belül 

Időpont 2018. 04. 18. 9.00–11.00 

Helyszín: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 
1202 Budapest, Nagysándor József utca 189. 
(Bejárat a Mártonffy utca felől.) 

A program jellege: előadás, bemutató, konzultáció 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: 
 

A 3-6 éves gyermekek számára legfontosabb a közös, önfeledt játék, 
ami a szociális tanulás alapja. Az óvodában töltött évek alatt a 
gyerekek közvetlen tapasztalatot szereznek társaikról, 
hasonlóságokról és különbözőségekről, egymás életéről, változá-
saikról, gondjaikról, sikereikről és az együttélés szabályairól. 
A Pillangóprojekt a mindennapi varázslatok – rajzolás, festés, vers, 
ének-zene – bemutatása, amelyekben érvényesül a komplex nevelő, 
fejlesztő hatás változatos eszközök, differenciált módszerek, szervezeti 
keretek és foglalkoztatási formák alkalmazásával.  

Előadó, közreműködő: Varga Ibolya intézményvezető, Sziki Tamásné óvodapedagógus 
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Téma: Az IKT eszközök alkalmazási lehetőségei alsó tagozaton – különös 
tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre (differenciálás 
matematikaórán) 

Időpont 2018. 04. 18. 9.00–13.00 

Helyszín: Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola Koren István 
Tagiskola 
2182 Domony, Fő út 95–97. 

A program jellege: bemutatóóra, konzultáció, számítógépes műhelymunka 

Célcsoport: tanítók 

Rövid ismertető: 
 

Tagintézményünk sajátossága, hogy kis létszámú osztályainkban 
zömében SNI, BTMN, HH, HHH tanulókkal foglalkozunk, és vannak 
kiemelten tehetséges tanulóink is. Az 1. osztályos matematikaóra 
keretében bemutatjuk, hogy az IKT eszközök hogyan segítik a tanórai 
differenciálást, az egyéni fejlesztést.  
A program során számítógépes környezetben lehetőséget biztosítunk 
arra, hogy ki-ki bemutassa a témához kötődő kedvenc alkalmazását, 
és azokat ki is próbálhatjuk. 

Előadó, közreműködő: Tóth-Simon Andrea tagintézmény-vezető, Kissné Gyúró Ilona tanító, 
szaktanácsadó, mesterpedagógus 

 
 

Téma: A kiemelt figyelmet igénylő tanulók együttnevelésének szervezeti 
keretei 

Időpont 2018. 04. 18. 9.00–11.45 

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

A program jellege: bemutatóórák, szakmai fórum 

Célcsoport: általános iskolai tanítók 

Rövid ismertető: 
 

A szakmai napon az inkluzív oktatás-nevelés iskolánkban alkalmazott 
négyféle szervezeti formáját mutatjuk meg bemutatóórák keretében. 

9.00–9.45  Párhuzamosan: 

 Differenciálás, rétegmunka anyanyelv-tanórán, első osztályban 

 SNI tanulók integrálása duál óravezetéssel matematikaórán, első 
osztályban 

10.00–10.45  Párhuzamosan: 

 Matematikai tehetséggondozás bontott csoportban, első osztályban 

 Anyanyelvi képességfejlesztés bontott csoportban, negyedik 
osztályban 

A bemutatóórák után szakmai fórumot/beszélgetést tervezünk, ahol a 
részvevőkkel az inkluzív oktatás-nevelés lehetőségeiről, nehézségeiről, 
korlátairól szerzett tapasztalatainkat osztjuk meg.  

Előadó, közreműködő: Burucs Erika tanító; Kerekesné Agárdi Noémi tanító; Jusztné Németh 
Noémi gyógypedagógus; Fehérné Sebő Klára fejlesztő pedagógus, 
szaktanácsadó; László Ágnes fejlesztő pedagógus, szaktanácsadó; Sisa 
Péterné intézményvezető, szaktanácsadó 
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Téma: Kettős különlegességű tehetségek.  
Sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozása a Józsefvárosi 

EGYMI és Általános Iskolában 

Időpont 2018. 04.18. 9.00–13.00 

Helyszín: Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, az 
Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegysége, az Oktatási 
Hivatal Bázisintézménye 
1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11–15. 

A program jellege: előadás és műhelymunka 

Célcsoport: Tehetséggondozásban érintett pedagógusok, vezetők, szaktanácsadók 

Rövid ismertető: 
 

9.00–10.00 Kettős különlegességű tehetségek (előadás) 
10.15–13.00 Kettős különlegességű tanulók tehetségfejlesztésének jó 
gyakorlata a Józsefvárosi EGYMI-ben (műhelymunka) 

Előadó, közreműködő: Kozma Szabolcs tagintézmény-igazgató, Jenei Andrea 
intézményvezető, Kecskésné Kóti Gyöngyi munkaközösség-vezető, 
tehetségkoordinátor, Bakó Antalné gyógypedagógus 

 
 

Téma: A kiemelt figyelmet igénylő diákok mentálhigiénés támogatása 

Időpont 2018. 04. 18. 9:30–12:30 

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

A program jellege előadás és workshop 

Célcsoport: középiskolai pedagógusok 

Rövid ismertető: 
 

Az előadás kitér a kiemelt figyelmet igénylő diákok nevelésének 
kereteit meghatározó jogszabályi környezet bemutatására, a 
partnerek és oktatási intézmények kompetenciáinak 
meghatározására.  

Bemutatásra kerül a mentálhigiénés szemlélet rendszerszintű 
megjelenése, a mentálhigiénés munkaközösség működése. A 
workshop keretében lehetőség nyílik egyedi esetek, gyakorlati 
problémák megoldási stratégiáinak közös kidolgozására. 

Előadó, közreműködő: Szénégető Krisztina intézményvezető, Balogh Éva, Baranyai Zsuzsa  
dr. Pusztai Katalin tanárok 

 
 

Téma: SNI, BTM tanulók nevelésének intézményi dokumentációja; 
fókuszban az érettségi 

Időpont 2018. 04. 18. 10.00–12.00 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Teleki Blanka Közgazdasági 
Szakgimnáziuma 
1095 Budapest, Mester utca 23. 

A program jellege műhelyfoglalkozás 
Célcsoport: középiskolában tanító pedagógusok 
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Rövid ismertető: 
 

A műhelyfoglalkozáson előadás és konzultáció keretében áttekintjük 
az SNI, BTM tanulók nevelésére-oktatására vonatkozó jogszabályi 
előírásokat (az érettségi vizsgára vonatkozóan is), és sor kerül az az 
intézményi adminisztráció kérdéseire is. 

Előadó, közreműködő: Törökné Nagy Mária, Dr. Illés Valér szaktanácsadók 
 
 

Téma: Pozitív pszichológia a tanteremben 

Időpont 2018. 04. 18. 10.00–11.30 

Helyszín: Kőbányai Szent László Gimnázium 
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28–34. 

A program jellege műhelymunka 

Célcsoport: pedagógusok, elsősorban középiskolai tanárok 

Rövid ismertető: 
 

Jóllét és hatékony tanulás az iskolában? Erősségeink ismeretéből 
fakadó siker a tanórán? Tényekre alapozott pozitív visszajelzés? 
Mindez szerintünk nem lehetetlen!  
Ha felkeltettük érdeklődését, jöjjön, és kóstoljon bele a pozitív 
pszichológia olyan módszereibe, melyek mögött hosszú évek komoly 
kutatása áll (Martin Seligman, Csíkszentmihályi Mihály, Barbara 
Friedrickson).  
Mi, a Szent László MQ® csapata már meg is bizonyosodtunk arról, 
hogy ezen személetmód és módszerek alkalmazásával mind diákjaink, 
mind mi, a tanáraik nagyobb önbizalommal, kiegyensúlyozottabban és 
sikeresebben élhetünk. Ezt szeretnénk megosztani a tréningen, valódi 
tapasztalatszerzési lehetőséget kínálva. 

Előadó, közreműködő: Tóth Viktor és Dunay Katalin angoltanárok és MQ® trénerek 
 
 

Téma: Jogforrások a SNI, valamint a BTM zavarral küzdő gyermekek 
neveléséhez-oktatásához 
A kiemelt figyelmet igénylő (SNI, BTM, HH) gyermekek nevelésének 

pedagógiai és tanügyi dokumentációja   

Időpont 2018. 04. 18. 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, interaktív beszélgetés, az 
adminisztrációhoz szükséges anyagok bemutatása 

Célcsoport: óvodapedagógusok, óvodai fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok 

Rövid ismertető: 
 

Az integráló intézményekben igazi kihívásnak számít eligazodni és 
gyakorlatban alkalmazni a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre 
vonatkozó jogi és adminisztrációs teendőket. A rendezvény előadásai 
és az azt követő beszélgetés abban próbál segítséget nyújtani a 
többségi intézmények pedagógusainak, hogy könnyebb legyen 
átültetni ezeket mindennapi munkájukba. 

Előadó, közreműködő: Konczné Juhász Andrea vezető szaktanácsadó, Szádvári Lászlóné, 
Szabó Orsolya szaktanácsadók 
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Téma: SNI, BTM tanulók nevelésének tanügyi dokumentációja, fókuszban a 
szakértői vélemény 
Hátrányos helyzetű tanulók dokumentációja, intézkedési lehetőségek 

Időpont 2018. 04. 18. 14.00–16.00 

Helyszín: Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola 
1148 Budapest, Padlizsán u. 11–13. 

A program jellege szakmai műhely; előadás, konzultáció 

Célcsoport: iskolai pedagógusok 

Rövid ismertető: 
 

A szakmai műhely tartalma: 
Fogalmak (SNI, BTM, BNO-kód, hátrányos helyzet, halmozottan 
hátrányos helyzet) tisztázása. 
A szakértői véleményben foglaltak magyarázata. 
Részleges és teljes felmentés.  
Kapcsolódó tanügyi dokumentumok vezetése. 
Intézkedési lehetőségek megbeszélése.  
Jogszabályi háttér. 

Előadó, közreműködő: Venterné Balogh Angelika és Földesné Fábián Csilla szaktanácsadók, 
Metzger Balázs főigazgató-helyettes, Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat  

 
 

Téma: Tanulássegítés diszlexiás kollégiumi tanulók esetében 

Időpont 2018. 04. 18. 17.00–18.30 

Helyszín: Váci Mihály Kollégium, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

1141 Budapest, Mogyoródi út 128. 

A program jellege: előadás, bemutató, szakmai beszélgetés 

Célcsoport: kollégiumi nevelőtanárok, diszlexiás középiskolások tanárai 

Rövid ismertető: 
 

A programon bemutatjuk a diszlexiás tanulók kollégiumi 
tanulássegítésének folyamatát az előkészületektől a megvalósításig.  
A résztvevők megismerhetik, hogyan zajlik a fejlesztő foglalkozás 
középiskolás korosztály esetén, valamint azt is megtudhatják, hogy 
mely játékok és hogyan segítenek a diszlexiás tanulóknak tanulásuk 
eredményesebbé tételében. 

Előadó, közreműködő: Balássyné Ambrus Mónika, Budai Éva, Ozsváth Orsolya kollégiumi 
nevelők 

 
 
 tartalomjegyzék 
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2018. április 19.  Konferencia 

a Nemzeti Pedagógus Kar együttműködésével 

 

 
 

  
 

Időpont: 2018. április 19. csütörtök 
Helyszín: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM)  

 1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. 
 

Téma: Informatikai nevelés az óvodában 

 

8.30–9.30 Regisztráció 

9.30–9.45 Köszöntő 

Nagyné Szabó Etelka, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnökségi tagja 
Herczeg Katalin, az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központjának 
főosztályvezető-helyettese 

9.45–10.25 Digitális világban digitális gyerekek 
Dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő, címzetes főiskolai docens 

10.25–11.05 Mindennapi csodáink a digitális világban 
Kőrösné dr. Mikis Márta pedagógiai kutató, az ISZE tiszteletbeli elnöke 

11.05–11.20 Szünet 

11.20–11.50 Az óvoda a digitális iskola belépőkapuja 
Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos 

11.50–12.20 A jövő óvodája – Az óvodai digitalizáció a köznevelési intézmények digitális 
transzformációjának tükrében 
Horváth Ádám divízióvezető, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ – Digitális 
Jólét Nonprofit Kft. 

12.20–12.50 Az óvodai informatikai nevelés helyzete a hazai óvodapedagógus-képzésben 
Dr. Katona György egyetemi docens, rektor, Soproni Egyetem  

12.50–13.35 Ebédszünet 

13.35–14.05 JÁTSSZ! TANULJ! LEGYÉL SIKERES! – a Londonban megrendezett BETT SHOW 
digitális oktatástechnológiai kiállítás óvodapedagógus szemmel 
Smizsánszkyné Marján Ida szakértő, intézményvezető, az NPK óvodai tagozatának 
elnöke 

14.05–14.25 IKT eszközök a Zuglói Óperenciás Óvodában,  
Horváth Tamásné óvodapedagógus, Zuglói Óperenciás Óvoda, az Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye 

14.25–14.45 IKT eszközökkel – színesen 
Szépné Vinczencz Katalin óvodapedagógus, Rákosmenti Csicsergő Óvoda, az 
Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

 
 
 tartalomjegyzék 

 


