
 

 

 

 
TAVASZI PEDAGÓGIAI  
MÓDSZERTANI NAPOK 

2019. április 1–12. 
 
 
 
 
 
 
 
A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2019. április 1. és 12. között Tavaszi Pedagógiai Módszertani 

Napokat szervez. A rendezvény idén a gyakorlati pedagógiára fókuszál, számos tantárgyi-műveltségi 

területen kínálja a jó gyakorlatok megtekintésének a lehetőségét. 

Az Oktatási Hivatal bázisintézményei – csakúgy, mint eddig – az aktív tanulás változatos, differenciáló, 

korszerű tanulásszervezési eljárásainak, módszereinek bemutatására vállalkozva várják a látogatókat. 

Idén a Nemzeti Pedagógus Kar Gyógytestnevelés tagozatának szakemberei is társaink a szervezésben, 

óvodapedagógusok és iskolapedagógusok egyaránt betekinthetnek a gyógytestnevelők munkájába, 

ötleteket meríthetnek a mozgásfejlesztés feladatainak megvalósításához.  

 

Tisztelettel várjuk az érdeklődő intézményvezetőket és pedagógusokat a rendezvényre! 

 
 
 
 
 
A Tavaszi Pedagógiai Módszertani Napok programjai ingyenesen látogathatók, azonban a helyszínek 
vendéglétszáma korlátozott, ezért a részvétel regisztrációhoz kötött.  
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Óvodapedagógusok, tanítók, fejlesztőpedagógusok, gyógytestnevelők részére 

 
 

Téma: Óvoda-iskola átmenet – Anyanyelvi nevelés játékos 
tevékenységekkel 

Időpont: 2019. 04. 03. 9.00–12.00 

Helyszín: Csodavilág Óvoda  
1182 Budapest, Üllői út 709. 

A program jellege: bemutatófoglalkozás, konzultáció 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 
Rövid ismertető: 

A bemutató során sokféle játékos tevékenységet figyelhetnek meg a 
résztvevők, melyek az anyanyelvi neveléshez kapcsolódva, változatos 
eszközökkel segítik a gyerekek sikeres iskolakezdését. Az anyanyelvi 
nevelés, fejlesztés egyik kiemelt feladata az óvodai élet 
mindennapjainak; fejlesztő tevékenységünk célja, hogy a gyerekek 
tudjanak mondatokat alkotni, hangokat differenciálni, játékos 
formában szótagolni. Ehhez szeretnénk módszertani megoldásokat 
mutatni a bemutatón részt vevő pedagógusoknak. 

Bemutatófoglalkozás: Lipcsei-Gaál Edit óvodapedagógus (6-7 éves gyerekek csoportja) 

Előadó, közreműködő: Polgár Attiláné óvodavezető 
 
 

Téma: Lábtorna egyszerű eszközökkel, egy kis matematikával – keresztezett 
mozgások a gyógytestnevelésben 

Időpont: 2019. 04. 03. 13.00–16.00 

Helyszín: Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola 
1041 Budapest, Szigeti József út 1–3. 

A program jellege: bevezető előadás, bemutatófoglalkozás gyerekekkel, konzultáció 

Célcsoport: tanítók, óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: A program ötleteket ad ahhoz, hogyan lehet a lábtornába beépíteni az 
összeadásokat, szorzótáblát, kis- és nagybetűket. Gyakorlati példákat 
láthatunk arra, hogy a keresztezett mozgások hogyan támogatják az 
idegrendszer érési folyamatát, és segítik a tanulást. Kérjük az 
érdeklődőket, hozzanak felszerelést (váltócipőt mindenképpen, 
váltóruhát igény szerint), hogy saját élményben részesülve maguk is 
kipróbálják a gyakorlatokat. 

Bemutatóóra: 2. évfolyam, gyógytestnevelésre járó gyerekek  
Pesáné Nagy Katalin gyógytestnevelő 

Előadó, közreműködő: Török Ibolya igazgató 
 
 

Téma: Új utak az óvodai gyógytestnevelésben 

Időpont: 2019. 04. 03. 14.00–16.00 

Helyszín: Gödöllői Mesék Háza Óvoda 
2100 Gödöllő, Szent János utca 6–8. 
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A program jellege: bevezető előadás, bemutatófoglalkozás, konzultáció 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Rövid ismertető: Az érdeklődők minden intézményben megtalálható eszközökkel tartott, 
tartásjavító gyógytestnevelés-foglalkozást láthatnak, melynek játékai 
jól alkalmazhatóak az óvodai és általános iskolai alsós korosztály 
körében szervezett mindennapos testnevelésben és tanórán is, a 
minőségi testnevelés szellemében. A gyakorlatok, játékok preventív és 
korrekciós hatásúak a hanyagtartás terápiájában. 

Bemutatófoglalkozás: óvodai gyógytestnevelés-foglalkozás  
Buzásiné Kómár Noémi óvodapedagógus, gyógytestnevelő 

Előadó, közreműködő: Dr. Pappné Pintér Csilla óvodavezető 
 
 

Téma: Körzeti alsó tagozatos „KOKTÉL” tanulmányi verseny 

Időpont: 2019. 04. 09. 14.00–17.00 

Helyszín: Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 
2315 Szigethalom, Thököly I. utca 37. 

A program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: tanítók 

Rövid ismertető: A kétfordulós verseny első részében előadást hallhatnak az érdeklődő 
kollégák a verseny tervezésével, szervezésével, lebonyolításával 
kapcsolatban, ezt követően az interaktív környezetvédelmi vetélkedő 
részleteibe is betekintést nyerhetnek. 

Előadó, közreműködő: Kartali Erika tanító, versenyszervező 
 
 

Téma: A gyermekjóga helye, szerepe az óvodai nevelésben 

Időpont: 2019. 04. 10. 8.30–10.30 

Helyszín: Óbudai Hétpettyes Óvoda 
1033 Budapest, Harrer Pál utca 7. 

A program jellege: bevezető előadás, bemutatófoglalkozás, konzultáció 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Rövid ismertető: Óvodánk mint bázisintézmény rövid bemutatása után a gyermekjóga 
óvodai alkalmazásáról ejtünk néhány szót. Ezt követően mese keretébe 
ágyazva, a gyermekjóga segítségével az óvodások mozgásának, kognitív 
képességeinek és érzelmi intelligenciájának fejlesztését tekinthetjük 
meg egy bemutatófoglalkozás keretében. 

Bemutatófoglalkozás:  Magvasi Virág óvodapedagógus, gyermekjóga-oktató 

Előadó, közreműködő: Kiss Anita óvodai szakértő, intézményvezető 
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Téma: A Komplex Instrukciós Program (KIP) módszere mint jó gyakorlat 
bemutatása a környezetismeret tantárgy tanítása során 4. 
osztályban 

Időpont: 2019. 04. 10. 8.45–10.30 

Helyszín: Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola 
1095 Budapest, Mester utca 19. 

A program jellege: bemutatóóra 

Célcsoport: alsó tagozatos tanítók 

Rövid ismertető: A módszer rövid ismertetése után két bemutatóórán vehetnek részt az 
érdeklődő pedagógusok. A KIP módszerével megtartott óra után 
óramegbeszélést tartunk műhelymunkajelleggel. 

Bemutatóóra: 4. évfolyamos környezetismeret-óra a KIP módszerével, Gál Enikő 
tanító 

Előadó, közreműködő: Török Alfréd igazgató 
 
 

Téma: Önmagamra, társaimra és a környezetemre figyelés 

Időpont: 2019. 04. 10. 10.00–13.00 

Helyszín: Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2. 

A program jellege: bemutatóóra és műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: tanítók  

Rövid ismertető: A foglalkozás 2. osztályban Csendes Éva „Életvezetési ismeretek és 
készségek” című, az 1–2. osztály számára készült programján alapul. 
A szociális interakciók, az együttműködés fegyelmezett viselkedést 
kívánnak, ami megfigyelésen alapuló tanulással érhető el. Az 
óravezetés ezt mutatja meg. 

Bemutatóóra: Az óra anyaga: „Figyelem a másik ember beszédének mind értelmi, 
mind érzelmi tartalmára” 
Évfolyam: 2. osztály  
Pedagógus: Burucs Erika tanító, szaktanácsadó 

Előadó, közreműködő:  Sisa Péterné igazgató 
László Ágnes bázisintézményi koordinátor 

 
 tartalomjegyzék 
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Általános iskolai pedagógusok, gyógypedagógusok részére 

 
Téma: A figyelem- és a fegyelemfejlesztés szerepe a rajz és a festészet 

oktatásában 

Időpont: 2019. 04. 10. 14.00–17.00 

Helyszín: Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2. 

A program jellege: előadás és műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: tanítók, rajztanárok 

Rövid ismertető: 
 

A rajz és a festészet tanítása számos lehetőséget kínál a figyelem 
fejlesztésére és a fegyelem kialakítására. Az önkéntelen figyelem az 
örömteli tevékenységen keresztül tudatossá válik, a pontos kivitelezés 
pedig fegyelmet igényel. Az alkotás mind az „alkotó”, mind a pedagógus 
számára láthatóvá teszi a tevékenység során megnyilvánuló figyelmet. 
A foglalkozást bevezető előadás a rajz és festészet figyelemformáló 
szerepéről szól, utána a hallottakat kipróbálva a kollégák saját élményt 
szerezhetnek, majd gyerekek munkáinak elemzésén keresztül láthatják, 
hogyan nyilvánul meg mindez alkotásaikban.  

Bemutatóóra: Makai Boros Anikó tanító, festőművész 

Előadó, közreműködő:  Sisa Péterné igazgató 
László Ágnes bázisintézményi koordinátor 

 
 

Téma: Játékos matematika az 5. évfolyamon 

Időpont: 2019. 04. 03. 8.45–11.30 

Helyszín: Szadai Székely Bertalan Általános Iskola  
2111 Szada, Dózsa György út 63. 

A program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: tanítók, matematikatanárok 

Rövid ismertető: Az órán olyan feladatokat és mozgásos játékokat mutatunk be, 
melyeket kicsit átalakítva, bármely témakör tanításánál, illetve 
ismétlésénél alkalmazhatunk. A játékok során a szaktárgyi ismereteken 
túl fejlődik a figyelem, a koncentráció és a gyorsaság. A mozgási 
lehetőség és a versengés segíti a tanulók figyelmének, érdeklődésének 
fenntartását. A társas helyzetek lehetővé teszik az együttműködést. 

Bemutatóóra:  matematika, 5. évfolyam, Pálinkás Istvánné matematikatanár 

Előadó, közreműködő: Tóthné Nyiszteruk Hilda matematika-szaktanácsadó 
 
 

Téma: A CSIVIT (Csupa Izom Vidámság Torna) gyakorlatainak bemutatása 
háziverseny keretében 

Időpont: 2019. 04. 03. 13.30–16.00 

Helyszín: Megyeri Úti Általános Iskola 
1044 Budapest, Megyeri út 20. 

A program jellege: bevezető előadás, bemutatófoglalkozás, konzultáció 
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Célcsoport: testnevelést tanító tanítók, általános iskolai testnevelő tanárok 

Rövid ismertető: A Budapesti Torna Szövetség támogatásával 1998-ban iskolai 
tornamozgalmat hirdettek meg, melynek a célja a sportág 
népszerűsítése volt, valamint a torna és elemeinek visszacsalogatása az 
iskolai testnevelés programjába. A CSIVIT-en a gyerekeknek öt 
versenyszámban: kötélmászásban, szekrényugrásban, 
cigánykerekezésben, kötélhúzásban és egy szabad tornagyakorlatban 
kell összemérniük az erejüket. A vetélkedő három korcsoportban zajlik 
az elsősöktől a hatodikosokig. Ezeken a délutánokon minden osztály 12 
fős csapatokat indít, ami megközelítőleg 180 kis tornász indulót jelent. 
A program bevezetőjeként a szövetség képviselője bemutatja a 
mozgalmat, ismerteti a csatlakozás feltételeit, lehetőségét. 

Előadók, közreműködők: Háziverseny lebonyolítása a 3–4. évfolyamon: a verseny 
levezénylésében közreműködnek az ezeken az évfolyamokon 
testnevelést tanító kollégák. A verseny zsűrizésében részt vesznek a 
Budapesti Torna Szövetség tagjai, illetve a Testnevelési Egyetem 
tanárai. 

 
 

Téma: Figyelem – fegyelem! A figyelemfejlesztés értelmi, érzelmi 
lehetőségei a pedagógiai munkában 

Időpont: 2019. 04. 08. 14.00–17.00 

Helyszín: Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2. 

A program jellege: bemutatóóra és műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: tanítók, fejlesztőpedagógusok 

Rövid ismertető: A fejlesztőpedagógia a tananyagtartalmak helyett a részképességek 
fejlesztésére fókuszál. Gazdag módszertana van, számos eszköz készült 
a figyelemfejlesztés segítésére, amelyek némi módosítással bármelyik 
tantárgy keretében felhasználhatóak. 
A bemutatófoglalkozáson ezek alkalmazására láthatunk példákat, majd 
a műhelymunka keretében további figyelem- és fegyelemfejlesztő 
eszközöket és módszereket mutatnak be. Örülünk, ha a résztvevők is 
hoznak magukkal ötleteket. 

Előadó, közreműködő: Fehérné Sebő Klára fejlesztőpedagógus, szaktanácsadó 
Nagy Gabriella tanító, szakvizsgázott pedagógus 

 
 

Téma: Kéttanáros modell alkalmazása Józsefvárosban 

Időpont: 2019. 04. 08. 9.00–11.45 

Helyszín: Losonci Téri Általános Iskola  
1089 Budapest, Losonci tér 1. 

A program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: együttnevelést megvalósító tanítók, tanárok, gyógypedagógusok 

Rövid ismertető: A kéttanáros modell olyan lehetőség, amelyben a gyógypedagógus az 
óraszáma egy részét az osztályban tölti, és e tanórák során két 
pedagógus vezeti, irányítja a tanulók tevékenységét. A modell 
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alkalmazása erősíti a befogadó környezetet, valamint a sajátos nevelési 
igényű és a tipikusan fejlődő tanulók szükségleteit egyaránt figyelembe 
veszi.  
Az előadásban szó lesz a kéttanáros modell előnyeiről, nehézségeiről, 
hatékonyságáról, a gyakorlatba való átültetéséről. A 
bemutatófoglalkozáson a pedagógus megváltozott szerepét és 
feladatait is megfigyelhetjük. 

Bemutatóóra:  Évfolyam: 2. osztály  
Tantárgy: magyaróra  
Pedagógusok: Dr. Bitóné Horváth Mária tanító  
Kerékgyártó Csilla utazó gyógypedagógus 

Előadók, közreműködők: Kerékgyártó Csilla okleveles gyógypedagógus, Józsefvárosi EGYMI 
Stenczinger Csilla intézményvezető, Losonci Téri Általános Iskola 
Jenei Andrea intézményvezető, Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskola 

 
 

Téma: „Az áruvilág kicsi királyai” – Fogyasztói tudatosságra nevelés az 
iskolában 

Időpont: 2019. 04. 09. 9.00–11.00 

Helyszín: Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 
1043 Budapest, Munkásotthon utca 3. 

A program jellege: bevezető előadás, bemutatófoglalkozások, konzultáció 

Célcsoport: tanítók, felső tagozatos tanárok 

Rövid ismertető: Olyan korban élünk, amelyben kikerülhetetlenül átszövik 
mindennapjainkat a vásárlásra, fogyasztásra buzdító reklámok, 
hirdetések. Emiatt egyre nagyobb figyelmet kap a diákok 
fogyasztóvédelmi ismereteinek növelése, a fogyasztói tudatosságra 
nevelés. Programunkon ennek színtereit mutatjuk be, érdekes 
interaktív foglalkozásokon keresztül. Szerepet kap a környezetvédelem, 
az egészséges táplálkozás, a pénzügyi tudatosság, a biztonságos 
internet- és közösségimédia-használat, a digitális kompetencia és a 
sport. A foglalkozások vegyes életkorú csoportokban zajlanak. 

Bemutatóóra: Médiaismeret: Bartus Marietta tanító, munkaközösség-vezető 
Pénzügyi tudatosság: Andor-Barabás Edit tanár 
Digitális kompetencia: Jobbágy-Felső Erzsébet tanító, munkaközösség-
vezető  
Környezetvédelem: Némethová Nikoletta tanár 
Sport, mozgás: Gálfalvi Áron tanár, munkaközösség-vezető 
Egészséges táplálkozás: Nagy Marianna tanító 

Előadó, közreműködő: Miskolczi Erzsébet intézményvezető 
 
 

Téma: „A körzet legügyesebb csapata” – Komplex tanulmányi verseny 

Időpont: 2019. 04. 09. 14.00–18.00 

Helyszín: Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 
2315 Szigethalom, Thököly I. utca 37. 

A program jellege: műhelymunka 
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Célcsoport: 5. és 6. évfolyamon tanító pedagógusok 

Rövid ismertető: A verseny során a reál és humán tárgyi tudásukat, műveltségüket és 
kreativitásukat mérik össze a csapatok játékos formában. Az ügyességi 
és logikai feladatok mellett a környezet- és egészségtudatos 
életmóddal, illetve informatikával kapcsolatos feladatok is szerepelnek. 
Az érdeklődő kollégák műhelymunka keretében tájékozódhatnak a 
verseny tervezési, szervezési, lebonyolítási feladatairól és pedagógiai 
eredményességéről mint tanórán kívüli tevékenységről. Ezt követően 
az interaktív vetélkedő részleteibe is betekintést nyerhetnek. 

Előadó, közreműködő: Marschek Zsuzsanna tanár, a verseny szervezője 
 
 

Téma: A Komplex Instrukciós Program (KIP) módszere mint jó gyakorlat 
bemutatása a matematika tantárgy tanítása során 5. osztályban 

Időpont: 2019. 04. 10. 8.45–10.30 

Helyszín: Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola 
1095 Budapest, Mester utca 19. 

A program jellege: bemutatóóra 

Célcsoport: felső tagozatos matematika szakos pedagógusok 

Rövid ismertető: A módszer rövid ismertetése után két bemutatóórán vehetnek részt az 
érdeklődő pedagógusok. A KIP módszerével megtartott óra után 
óramegbeszélést tartunk műhelymunkajelleggel. 

Bemutatóóra: 5. évfolyamos matematikaóra a KIP módszerével, Kállai Zsuzsa tanító, 
matematika–informatika szakos tanár, mesterpedagógus 

Előadó, közreműködő: Török Alfréd igazgató 
 
 

Téma: Játékos matematika a 7. évfolyamon 

Időpont: 2019. 04. 10. 8.45–11.30 

Helyszín: Szadai Székely Bertalan Általános Iskola  
2111 Szada, Dózsa György út 63. 

A program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: tanítók, matematikatanárok 

Rövid ismertető: 
 

Az órán a matematikai fogalmak rendszerezésével, az összefüggések 
felismerésével foglalkozunk, a fogalmakat összekapcsoljuk a 
gyakorlattal. Mindezeket játékos formában valósítjuk meg, 
táblajátékok és digitális tábla alkalmazásával. A tanórán megjelenik a 
differenciált csoportmunka, valamint az SNI és BTMN tanulók 
integrálása a tanóra menetébe. 

Bemutatóóra:  matematika, 7. évfolyam, Fűziné Visi Piroska matematikatanár 

Előadók, közreműködők: Tóthné Nyiszteruk Hilda matematika-szaktanácsadó  
Jancsóné Szalai Szidónia fejlesztőpedagógus 
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Téma: „Így készült” – tematikus gálaelőadás létrehozásának szakmai 
háttere, folyamata – A módszertani modell bemutatása 

Időpont: 2019. 04. 11. 13.45–16.00 

Helyszín: Kispesti Vass Lajos Általános Iskola 
1193 Budapest, Csokonai utca 9. 

A program jellege: előadás, konzultáció 

Célcsoport: általános iskolákban tanító pedagógusok 

Rövid ismertető: „Az értől az óceánig” címmel dolgoztuk ki egyik pedagógiai 
modellünket, melynél a megvalósítás folyamata átível az egész 
tanéven, bevonva az intézmény valamennyi tanulóját (560 fő) és 
pedagógusát, létrehozva az Európai Tehetségnaphoz kapcsolódó 
Tematikus Gálát. Az előadások létrehozásában szerepet kapnak a 
szaktárgyak, a kutatómunka, a szabadidős tevékenységek, lehetővé 
válik valamennyi művészeti ág alkalmazása. Természetes velejárója a 
projektnek a drámajáték megjelenése, de nélkülözhetetlen a kreatív 
kézművesség alkalmazása is. Kiemelt terepe a modell a 
tehetséggondozásnak és a hátrányos helyzetű tanulók 
felzárkóztatásának is, szélesebb teret adva a gyerekek 
kibontakozásának, önkifejezésének. Programunk célja, hogy 
bemutassa a tematikus gálák létrejöttének folyamatát, fókuszálva idei 
gálánkra, a „Vadregény”-re. 

Előadók, közreműködők: Vargáné Vankó Katalin tanító, drámapedagógus, Doroszi Renáta és 
Ilyés Anita munkaközösség-vezetők, Schindler Klára tanár 

 
 tartalomjegyzék 
 
 
 
 
 

Középiskolai és általános iskolai pedagógusok, az alapfokú művészetoktatás 
tanárai és kollégiumi nevelők részére 

 
Téma: Az e-learning használata a jazzelmélet és jazz-szolfézs területén 

Időpont: 2019. 04. 01. 10.00–11.30 

Helyszín: Teleki-Wattay Művészeti Iskola 
2013 Pomáz, Templom tér 3. 

A program jellege: előadás, konzultáció 

Célcsoport: az alapfokú művészetoktatás tanárai 

Rövid ismertető: Elsősorban a Redmenta programot mutatjuk be, a csoportos elméleti 
órákon való alkalmazásának a lehetőségét, amely egy javaslat az online 
térben használható feladatsorok, valamint tanulói beszámolók 
elkészítésére, a tananyag gyorsabb, hatékonyabb átadására, 
elsajátítására, valamint a számonkérésére. 

Előadó, közreműködő: Klausz Csaba jazz-zongora-, jazz-szolfézs-, irodalom- és jazzelmélet- 
tanár 
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Téma: A fejlesztő célú értékelés 

Időpont: 2019. 04. 02. 13.30–15.00 

Helyszín: BGSZC Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 

1184 Budapest, Hengersor utca 34. 

A program jellege: workshop 

Célcsoport: általános iskola felső tagozatán és középiskolában tanító pedagógusok 

Rövid ismertető: Szeretnénk néhány ötletet adni workshop keretében a fejlesztő 
értékelés módszertani eljárásaihoz idegen nyelvi, humán és 
természettudományos műveltségterületen. Kérjük az érdeklődő 
kollégákat, ők is osszák meg velünk jó gyakorlataikat! 

Előadók, közreműködők: Dézsi Melinda angol nyelv, Kóródiné Márkus Ildikó magyar nyelv és 
irodalom, Szekrényes Gábor fizika szakos tanárok 

 
Téma: Családias hangulatban 

Időpont: 2019. 04. 03. 17.00–18.00 

Helyszín: Váci Mihály Kollégium 
1141 Budapest, Mogyoródi út 128. 

A program jellege: műhelyfoglalkozás 

Célcsoport: kollégáknak és kollégiumi diákok egyaránt 

Rövid ismertető: A kollégiumi nevelés egyik kiemelkedő jelentőségű területe a családi 
életre nevelés. A program során áttekintjük a családdal kapcsolatos 
előzetes csoportfoglalkozások tematikáját azzal a céllal, hogy mások 
számára is használható ötleteket adjunk át. Az ötletbörzét követően 
közös játékra hívjuk a kollégákat és a diákokat, ezért kérjük a hozzánk 
érkezőket, hogy hozzanak magukkal olyan tárgyat, amely számukra a 
családot jelenti, s készüljenek fel a bemutatására, a hozzá fűződő 
élmény elmesélésére! 

Előadó, közreműködő: Káldi Etelka kollégiumi nevelőtanár 
 

Téma: Erkölcsi nevelés – a problémamegoldó képesség fejlesztése a 
drámapedagógia módszereivel 

Időpont: 2019. 04. 04. 9.00–11.30 

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

A program jellege: bevezető előadás, bemutatóóra, konzultáció 

Célcsoport: középiskolában tanító, a téma iránt érdeklődő kollégák, 
osztályfőnökök, etikát és irodalmat tanítók 

Rövid ismertető: A dráma segítségével olyan téma feldolgozása történik a bemutatón, 
amely fontos lehet az erkölcsi nevelés és a problémamegoldás 
területén. A teljes folyamatot szeretnénk bemutatni: a probléma 
felvetésétől a bonyodalmon át a megoldási lehetőségekig, a 
továbbgondolás ösztönzéséig, mindezt a drámapedagógia 
módszereinek felhasználásával. 

Bemutatóóra: 9. évfolyam, tánc és dráma, Darufalvi Bernadett tanár 
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Téma: Megújuló utak az oktatásban 

Időpont: 2019. 04. 05. 8.45–12.30  

Helyszín: Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 
1024 Budapest Keleti K. utca 37. 

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

Célcsoport: középiskolai és általános iskolai pedagógusok 

Rövid ismertető: A középiskolai nyelvtanulásba való beilleszkedés, az olvasóvá nevelés, 
a matematika tanulásának új megközelítései, a kutatóvá nevelés, az 
okostelefonok tanulási célú használata, valamint a mai kor kihívásainak 
megfelelő vállalkozási ismeretek tanítása a 21. század oktatásának 
megújuló útjait jelölik ki. Megújuló módszereinkből konzultációkkal 
egybekötött bemutatóórákon nyújtunk ízelítőt az érdeklődő 
pedagógusoknak. 

 Részletes program 
8.30–8.45 Köszöntő, programismertető 

Magócs Éva igazgató 
8.45–10.30 Okostelefonok és 21. századi kompetenciák (földrajz, 9. évfolyam)  

bemutatóóra és konzultáció  
Dr. Havassy András 
(az általános iskola 7–8. és a középiskola 9–12. osztályában tanító 
tanároknak) 

 Az órán gyors információmegosztásra (linkgyűjtő, QR-kód), pár- és 
csoportmunka szervezésre (TWTool), rövidebb és hosszabb 
kvízek/tesztek elvégzésére (Socrative, Redmenta, Microsoft Forms, 
Quizlet) használható alkalmazások bemutatására kerül sor. A diákok a 
vendégek között foglalnak helyet, így a diákok munkáját közvetlenül 
meg lehet figyelni, illetve kérdéseket lehet feltenni nekik. A vendégek 
kedvük szerint be is kapcsolódhatnak a munkába, a diákok szükség 
esetén segítenek ebben. A konzultáción lesz lehetőség a felmerülő 
kérdések megbeszélésére (például az órai telefonhasználat szabályai, 
technikai problémák), ha szükséges az egyes tevékenységek ismételt 
kipróbálására, illetve annak megbeszélésére, hogy mire jók, és mire 
nem az okostelefonok; alkalmasak-e, és ha igen, milyen mértékben a 
21. századi kompetenciák fejlesztésére. 

9.45–10.45 Élményangol  
módszertani műhelybeszélgetés  
Daru Anita, Kontár-Halász Emese, Szabó Emese 
(6–10. évfolyamon tanító angoltanároknak) 

 A műhelybeszélgetés során a bejövő új (7. és 9. évfolyam) osztályokban 
alkalmazott módszereket és a szociális-tanulási kompetenciafejlesztés 
tapasztalatait szeretnénk megosztani. Bemutatjuk, hogy a 
beilleszkedés folyamatában hogyan ismerjük meg a diákok 
személyiségét, és térképezzük fel az egyéni képességek jellemzőit. 

10.45–12.30 Az olvasóvá nevelés útja – anyanyelvi kultúra (7. évfolyam) 
bemutatóóra és konzultáció  
Horváth Sára 
(7–10. osztályban tanító magyar nyelv és irodalom szakos tanároknak) 

 A 7., nyelvi előkészítő osztályban az anyanyelvi kultúra tantárgy 
feladata az, hogy a diákok szövegértését és szövegalkotását, valamint 
grammatikai tudását fejlessze, továbbá előkészítse a gimnáziumi 
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tananyag elsajátítását. A tanóra célja ennek az átmenetnek a jegyében 
az anyanyelvi kompetencia fejlesztése. 

10.45–12.30 Kooperatív módszer a matematikaórán (matematika, 10. évfolyam) 
bemutatóóra és konzultáció  
Keresztes Jusztina 
(középiskolai matematikatanároknak) 

 A matematika tantárgy 10. évfolyama tananyagából a másodfokú 
témakör egy szeletének feldolgozására kerül sor szakértői mozaik 
módszerrel. Terítékre kerülnek másodfokú egyenletre vezető 
problémák szöveges feladatok formájában, illetve a másodfokú 
függvények tulajdonságai. Célom elsősorban a gondolkodtatás. 
Diákjaim munkájuk során segítségül hívhatják a GeoGebra 
grafikonrajzoló alkalmazást. 

10.45–12.30 Kutatásalapú oktatás a biológiatudományban (kutatási módszerek, 
9–11. évfolyam)  
bemutatóóra és konzultáció 
Rusvai Márta 
(az általános iskola 7–8. és a középiskola 9–12. osztályában tanító 
tanároknak) 

 A tehetségfejlesztés az oktató-nevelő munka egyik kiemelt feladata. E 
feladat teljesítéséhez az első lépés a tehetséges gyermekek felismerése 
és kiemelkedő képességeik azonosítása. E képességekben segítem 
diákjaim előrehaladását, fejlődését a 2011 óta a Sas-hegy 
Természetvédelmi Területen végzett kutatómunkámba való 
bevonásukkal. Az itt folytatott terepgyakorlat a kutatást segítő 
módszerek tanításának egyik szervezeti formája, ennek során tanulóink 
az iskolai tanórákon szerzett tudásukat a természetben mélyíthetik el, 
és gondolkodásukban kialakulhat a kutatói szemlélet. 
Foglalkozásaimmal megcélzom az átlag feletti általános képességekkel, 
az átlagot meghaladó speciális képességekkel rendelkező, a kreatív és 
a biológia iránti elkötelezett diákokat egyaránt. A megfigyelések, 
vizsgálatok, kísérletek során nyert adatok alapján próbáljuk 
megmagyarázni a jelenségek okait és az összefüggéseket, így 
problémamegoldó gondolkodásuk, lényeglátásuk is fejlődik. A 
terepgyakorlaton végzett kutatás csoportmunkában zajlik, így 
munkájuk felkészíti őket arra, hogy később egy kutatócsoportban is 
megállják a helyüket. 

10.45–12.30 Etikus vállalkozói ismeretek, 10. évfolyam 
bemutatóóra és konzultáció  
Hadzsy Anna 
(elsősorban pénzügyi és vállalkozási ismereteket tanító 
pedagógusoknak, de bármely más szakos pedagógusnak is érdekes 
lehet) 

 Az etikus vállalkozói ismereteket egy éven keresztül tanulják nyelvi 
előkészítő profilú osztályaink a 10. évfolyamon. A tantárgy elsődleges 
célja a vállalkozói ismeretek elsajátíttatása és a kompetenciafejlesztés. 
A tanulók minden elméletben elsajátított tananyagtartalmat a 
gyakorlatban is felhasználnak egy üzleti terv megírásakor, amelyet saját 
üzleti ötletükhöz készítenek el a tanév során. 
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Téma: Tanulási stílusok 

Időpont: 2019. 04. 09. 13.15–15.00 

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

A program jellege: előadás és konzultáció 

Célcsoport: bármely szakos általános és középiskolai tanárok 

Rövid ismertető: A konstruktivista tanuláselmélet szerint mindenki egyénileg építi fel 
saját tudását, mindenki máshogy memorizál, mások a motivációi. Az 
információ befogadásának és feldolgozásának egyik alapvető eleme a 
tanulási stílus. Annak ismerete, hogy milyen körülmények között, 
hogyan tanulunk leghatékonyabban, megkönnyítheti a saját tanulási 
folyamatot. Ebben a pedagógus a tanuló elsődleges támogatója lehet, 
hiszen: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni…” 
(Szentgyörgyi Albert). A program elméleti és gyakorlati 
megközelítésben dolgozza fel a tanulás témakörét. 

Előadók, közreműködők: Dr. Tomory Ibolya egyetemi adjunktus 
Szűcs Hajnalka nevelési igazgatóhelyettes 
Tóth Edina munkaközösség-vezető 

 
 

Téma: Tehetséggondozás, tanulás és személyiségfejlesztés az inkluzív 
pedagógia nyújtotta módszerek segítségével 2. 

Időpont: 2019. 04. 10. 14.00–16.30 

Helyszín: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium  
2030 Érd, Széchenyi tér 1. 

A program jellege: előadás, műhelymunka 

Célcsoport: általános és középiskolában tanító, főleg angol szakos tanárok 

Rövid ismertető: A szakmai délután a tavalyi „Átmenetek pedagógiája” téma jegyében 
szerveződött szakmai program folytatása, amelyre igény mutatkozott a 
pedagógusok részéről.  

Az idei szakmai délután ismét lehetőséget nyújt személyes találkozásra, 
a téma elmélyítésére, gyakorlatias megközelítésre, valamint a 
tudásmegosztásra és közös gondolkodásra a következő kérdésekben: 

• „Skeleton in the cupboard” – avagy mi rejtőzik a sajátságos 
magatartásformák mögött 

• „Headache and aspirin” – Mentális és lelki problémák, jelenségek 
vizsgálata  

• „Intelligences” – I CAN (vagyis amiben jó vagyok) – a helyes 
önértékelés fontossága 

• EQ versus IQ – az érzelmi intelligencia jelentősége, fejleszthetősége 

• „Stressors” – a negatív stressz okai, következményei; stresszkezelés  

• „THINK-TANK” – a rendezvény résztvevői közötti gyakorlati 
tudásmegosztás, az általuk hozott konkrét példák, az átmeneteket 
segítő, egyénre szabott, hatékony gyermek- és tanulómegismerési 
technikák, módszerek, eszközök bemutatásán keresztül 
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Előadó, közreműködő: SNI és BTM problémákkal küzdő gyermekeket oktató angol szakos 
kollégák 

 
 

Téma: Alternatív számonkérési módok a magyar irodalom tanításában 

Időpont: 2019. 04. 12. 8.00–11.00 

Helyszín: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium  
2030 Érd, Széchenyi tér 1. 

A program jellege: bevezető előadás, konzultáció, a tanulói produktumok megtekintése 

Célcsoport: középiskolai magyar nyelv és irodalom szakos tanárok 

Rövid ismertető: A középiskolai oktatásban az ismeretátadás és az ismeretek 
megszilárdítása céljából sokféle módszert alkalmazunk, de kevésbé 
bevett szokás a számonkéréseket is a képességfejlesztés szolgálatába 
állítani. Célom egy olyan komplex alternatív számonkérési rendszer 
bemutatása, amelyben a hagyományos témazárók helyett a tanulók 
választhatnak különböző egyéni, páros vagy csoportmunkában 
elvégezhető feladatokból, amelyekkel számot adhatnak tudásukról. A 
feladatok nemcsak az írásbeli és szóbeli szövegalkotási készségeiket 
fejlesztik, mint például prezentáció bemutatása, színpadi jelenet 
megformálása stb., hanem lehetőséget adnak a tantárgyközi 
integrációra is, például versklip készítésével vagy műfordítással. 
A bevezető előadásban szeretném azt az utat is bemutatni, amely az 
első ötletek kipróbálásától a mesterprogramom megfogalmazásáig 
vezetett. 

Előadó, közreműködő: Pósch Ibolya szaktanár 
 
 
 tartalomjegyzék 
 

 

 

 


