


Tisztelt Intézményvezetők! 

Tisztelt Pedagógusok! 

Kedves Kollégák! 

Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ a hagyományokat követve 2021. november 8-tól november 19-ig ismételten  Őszi Pedagó-

giai Napokat szervez.  

Az előadások, bemutatóórák, foglalkozások nagy többsége a pedagógusok módszertani eszköztárának bővítésére hivatott, szak-

tanácsadóink, bázisintézményeink bevonásával. 

A résztvevő érdeklődő pedagógusok megismerkedhetnek a pályaorientációs mérőeszköz alkalmazásainak lehetőségeivel a köz-

nevelésben, megosztásra kerülnek az iskolai közösségi szolgálat tapasztalatai, jó gyakorlatai, valamint a felsőoktatási felvételi 

eljárásról is „Első kézből” juthatnak információhoz a végzős diákok, érdeklődő pedagógusok. 

Szakmai programjainkat nagyrészt személyes jelenléttel szervezzük, de online formában is tartunk meg  programot. A progra-

mokon való részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.  

Az alkalmazott Microsoft Teams felület használatához a hozzáférést a regisztráció során megadott e-mail címre küldjük az elő-

adás napján. 

Bízunk benne, hogy a programjaink felkeltik érdeklődésüket, és megtisztelnek minket részvételükkel! 

Köszönjük a közreműködő szaktanácsadóknak, a bázisintézmények pedagógusainak és az előadóknak, hogy munkájukkal hoz-

zájárulnak az Őszi Szakmai Napok sikerességéhez! 

 

Kedves Kollégák! 

A szaktanácsadók, bázisintézmények pedagógusai, magam és munkatársaim nevében is tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket 

programjainkon.    

                                                        Regisztrálni  programjainkra az alábbi linken keresztül lehetséges:                                                                     
                Regisztráció az Óvodai Szakmai Napra >> 

Regisztráció a programokra >> 

                                                                                                                                                                                          Mészáros Anna 

                                                                      főosztályvezető 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/opn2021_Eger_POK_ovodai_szakmai_nap
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/opn_2021_Eger_POK


Cím Munkaforma Időtartam Célcsoport Előadó időpont 

Tapasztalatok a tankötele-
zettség halasztásával kap-
csolatos kérelmek elbírálá-
sáról 

előadás 60 perc 
óvodavezetők, 

óvodapedagógusok 

Mészáros Anna                              
főosztályvezető 

Dr. Kadlottné Fejes Henriett      
POK munkatárs 

2021.11. 08.  
10.00 

Iskolaérettség a Pedagógiai 
Szakszolgálat szemszögéből 

előadás 50 perc 
óvodavezetők,  

óvodapedagógusok 

Szabóné Kovách Edit                
gyógypedagógus                            

Heves Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Egri Tagintézménye 

2021. 11. 08.  
11.00 

A  tanulás megalapozása az 
óvodában mozgásos tevé-
kenységekkel 

előadás 45 perc 
óvodavezetők,  

óvodapedagógusok 

Lívják Emília  
 gyógytestnevelő tanár                 

Tokaj-Hegyalja Egyetem              
mesteroktató 

2021.11. 08.  
12.30 

Mérés értékelés az óvodá-
ban 

előadás 50 perc 
óvodavezetők, 

óvodapedagógusok 

Bocsiné Percze Andrea                 
intézményvezető                            
mesterpedagógus                                  

Egri Kertvárosi Óvoda 

2021.11. 08.  
13.10 

Önértékelés, önértékelésre 
épített fejlesztés az óvodá-
ban 

előadás 45 perc 
óvodavezetők, 

óvodapedagógusok 

Szalókiné Sike Krisztina                      
mesterpedagógus                        

Noszvaji Cseperedő Óvoda 

2021.11. 08.  
14.00 
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TOVÁBBI SZAKMAI PROGRAMJAINK IDŐRENDBEN 

2021. 11. 08. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Játék, játék      nélkül 

Párhuzamos tevékenységek bemu-

tatása, szabad játék a boltban kap-

ható játékok mellőzésével, termé-

szet kincseiből készült játékok hasz-

nálata és alkalmazása a gyermek-

csoportban. Cél a gyermeki kreativi-

tás kibontakozása. (Az intézmény 

kéri, hogy aki teheti, hozzon váltóci-

pőt.) 

helyszíni  

bemutató 

8.00 

1-2 óra 

óvodape-

dagógusok 

Gaál Gyöngyi  

óvodapedagógus 

Benedek Elek Óvoda 

Bervavölgyi Tagóvodája, 

3300 Eger, I. sz. lakóte-

lep 9. ép. 

Mit és miért mé-

rünk? A jó feladatlap 

készítésének szabá-

lyai 

Mérések a tanítás-tanulás folyama-

tában.Mikor alkalmazzuk a külön-

böző mérésfajtákat? A feladatlapok 

készítésének szabályai 

műhelymunka 

14.00 

60 - 90 perc 

általános-, 

középisko-

lai tanárok 

Dr. Papné Má-

tyus Zsuzsanna 

mesterpedagó-

gus 

Gyöngyösi Arany János 

Általános Iskola 

 3200 Gyöngyös, Jeruzsá-

lem utca 1.  



2021. 11. 09. 

Cím Rövid tartalom 
Munkafor-

ma 

Időpont/  

időtartam 

Célcso-

port 
Előadó Helyszín 

Környezettuda-

tos gondolkodás, 

fenntarthatóság-

ra nevelés az 

óvodában 

Az intézmény „Zöld hét a Bokréta Oviban” elneve-

zésű programjának bemutatása.  

Mit tudunk elmondani és bemutatni az óvodás 

korosztály számára: levegővédelem, talajvédelem 

és komposztálás, a vizeink védelme, szelektív hul-

ladékgyűjtés és komposztálás, a testi-lelki egész-

ség védelme érdekében. 

előadás 

13.00 

kb. 1 óra 

óvodape-

dagógusok 

Hegedűsné 

Koczka Márta 

és Csépe-

Kovács Judit 

óvodapedagó-

gusok 

Gyöngyöspatai Bokré-

ta Óvoda és Bölcsőde; 

3036 Gyöngyöspata, 

Fő út 65/A 

Diagnózisra épü-

lő és nyomon 

követhető tanu-

lói fejlesztés pa-

pírmunka nélkül 

Az eDIA és az eLEA rendszer, mint a diagnosztikus 

és fejlesztési feladatok intézményi és osztályszin-

ten használható, online keretrendszere.  

előadás 

14.00 

45 perc 

intézmény-

vezetők 

Bodorné Nagy 

Erzsébet 

mesterpedagó-

gus 

Kerekes And-

rás 

Egri POK 

online 
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2021. 11. 10. 

Cím Rövid tartalom 
Munkafor-

ma 

Időpont/  

időtar-

tam 

Célcso-

port 
Előadó Helyszín 

Angol nyelvű cso-
portfoglalkozás be-
mutatása 

Az óvoda jógyakorlatának ismertetése és bemuta-
tása csoportfoglalkozásban 

bemutató fog-
lalkozások 

8. 30 

2 óra 

óvodape-
dagóguso
k, óvoda-
vezetők 

Benedek Elek 

Óvoda           

pedagógusai 

Benedek Elek Óvo-

da 

3300 Eger, Vallon 

utca 4.  

Mindennapra Ki-
sebb (Öko)lábnyom 
c. könyv bemutatá-
sa 

A könyv és online formája támogatást nyújt a pe-
dagógusok számára tanításuk során. Módszertani-
lag kidolgozott komplett óra- és tevékenységter-
vek, szakmai háttéranyagok, letölthető tanulói 
munkalapok, linkgyűjtemény segíti a pedagóguso-
kat abban, hogy élményszerűen dolgozzanak fel 6 
modult a fenntarthatóság területéről. 

online bemu-
tatás 

14.00 

45-60 perc 

felsőtago-
zaton ter-
mészettud
ományoka
t tanítók , 
osztályfő-

nökök 

Sándorné Ha-
lász Erzsébet 

                     
mesterpedagó-

gus 

online 

3D tárgyak tervezé-
sének folyamata, 
3D nyomtatás: 
CraftBot nyomtató 
kalibrálása, nyom-
tatási beállítások 

Egy tárgy készítési folyamatának bemutatása ( le-
opoly.com, Tinkercad, CraftWare)  

műhelymunka 
14.00 

60 perc 

általános 
és közép-
iskolai ta-

nárok 

Pusztai Mónika 
pedagógus 

Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általá-

nos Iskola; 3000 
Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 8. 
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2021. 11. 10. 

Cím Rövid tartalom 
Munkafor-

ma 

Időpont/  

időtartam 

Célcso-

port 
Előadó Helyszín 

A DIFER mérésre 
épülő fejlesztés 
alsó tagozaton 

A műhelymunka elsős tanítóknak szól, akik 
a DIFER mérést elvégezték elsős diákjaik-
nál és konkrét ötleteket szeretnének kapni 
a kritikus elemi készségek  fejlesztéséhez. 

műhelymun-
ka 

14.00 

60 perc 
tanítók 

Antalné Kótner 
Tünde Márta 

mesterpedagó-
gus 

Egri Kemény Ferenc 
Sportiskolai Általános 

Iskola  

Az Nemzeti Közne-
velési Portál újabb 
funkciói, használa-
ta  

A Nemzeti Köznevelés Portál bemutatása, 
használata, gyakorlati oldalról. A feladat-
szerkesztés lépései, kész feladatok haszná-
lata, a pontozási endszer sajátosságai kü-
lönböző feladattípusok esetében. 

műhelymun-
ka -  saját lap-
top szükséges 

14.00 

45-60 perc 

általános-, 
középis-
kolai ta-

nárok 

Tóthné Szük Er-
zsébet 

mesterpedagó-
gus 

EKKE Gyakorló Általá-
nos, Közép-, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Pe-
dagógiai Intézet; 3300 
Eger,  Bartók Béla tér 

4.,339. terem 

 A Mátrafüredi Ha-
nák Kolos Kollégi-
um bemutatása és 
jógyakorlatának 
ismertetése  

 A Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégium be-
mutatása, valamint egy tanulói jellemzés 
készítésének ismertetése (értékelési mód-
szerek, elkészült dokumentumok).  

előadás 
14.00 

50 perc 

kollégiumi 
nevelőta-
nárok, kö-
zépiskolai 
tanárok 

Plósz Andrea  
intézményvezető 

Tóth Richárd 
kollégiumi neve-

lőtanár 

Mátrafüredi Hanák Ko-
los Kollégium; 

3232 Gyöngyös, Üdülő-
sor utca 1. 

Játékos szótanulás 
a Quizlettel  -
feladatlapkészítő 
alkalmazások az 
idegennyelvi órán) 

Tegyük élvezetesebbé a szótanulást a Qu-
izlet alkalmazás segítségével! Készítsünk 
könnyen, gyorsan online gyakorló felada-
tokat!  

előadás, utá-
na műhely-

munka 

15.00 

60-90 perc 

idegen-
nyelv sza-
kos peda-
gógusok 

Csontosné Mész-
áros Katalin mes-

terpedagógus 

Egri Dobó István Gim-
názium; 3300 Eger, 

Széchenyi u. 19. 115-ös 
terem 
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2021. 11. 11. 

Cím Rövid tartalom 
Munkafor-

ma 

Időpont/  

időtar-

tam 

Célcso-

port 
Előadó Helyszín 

Könyvtári foglal-
kozás— tanulói 
motiváció új lehe-
tőségei 

A könyvtár használata beépül az oktató-nevelő munká-
ba. Ennek egy lehetősége, hogy könyvtári környezet-
ben tart foglalkozást a könyvtárostanár kolléga. Ennek 
tapasztalatairól utána megbeszélést tartanak a részt-
vevők. 

bemutatóóra, 
műhelymunka 

12.50 

1-2 óra 

középiskolai 
könytárpe-
dagógusok  

Kovács Ilona  
könyvtárostanár 

Heves Megyei SZC 
Bornemissza Gergely 
Szakképző Iskola és 

Kollégium; 3300 Eger, 
Kertész u. 128., Fsz. 

tanári 

 Egyszerű de 
nagyszerű! Az űr-
lap alkalmazási 
lehetőségei  
(szabadulószoba) 

Az űrlap jól beépíthető alkalmazás pl. összefoglaló,  
gyakorló órákba, akár házi vagy szorgalmi feladatként. 

online műhely-
munka 

14.00 

45-60 perc 

bármely 
szakos pe-
dagógus 

Katonáné 
 Hajdu Ilona 

mesterpedagó-
gus 

online 

A környezeti ne-
velés fontossága 
az általános isko-
lai oktató nevelő 
munka során 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakképzett munka-
társa elméletben és a gyakorlatban is bemutatja a kör-
nyezeti nevelés fontosságát, gyakorlati megvalósítását 
különös tekintettel az általános iskolás korú diákok kö-
rében. Az előadó bemutatja a BNP által javasolt és a 
gyakorlatban megvalósítható környezeti nevelési prog-
ramokat. 

előadás 
15.00 

60 perc 

felsőtagoza-
ton termé-
szettudomá
nyokat taní-

tók,  föld-
rajz, bioló-
gia szakos 

tanárok 

Szűcs Erzsébet  
BNPI oktatási 

referense 

Egri Balassi Bálint Ál-
talános Iskola, 3300 

Eger, Malomárok u. 1. 

Tanulástechnikai 
módszerek és 
azok alkalmazása 
történelem és 
más tanórán 

A foglalkozás során a már korábban bemutatott törté-
nelemórára alkalmazott tanulástechnikai módszereket 
újabb módszerekkel egészítette ki az előadó, pl. Cor-
nell módszer alaposabb bemutatása. Ezen kívül még 
olyan az online tanulási folyamat során is alkalmazha-
tó módszereket is bemutat, amelyek a nem történelem 
szakosok számára is érdekesek lehetnek. 

gyakorlatorien-
tált előadás 

15.00  

1 óra 

általános- 
és középis-
kolai taná-
rok, törté-

nelemtanár
ok 

Dr. Bárdos Ilona 
Kinga történe-

lemtanár 

Egri Dobó István Gim-
názium kistornater-

me; 3300 Eger, 
Széchenyi u. 19. 
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2021. 11. 15. 

Cím Rövid tartalom 
Munkafor-

ma 

Időpont/  

időtar-

tam 

Célcsoport Előadó Helyszín 

„Életrevaló prog-
ram” bemutatása 

A program a pedagógusok és diákok életve-
zetési készségeinek erősítésén alapuló iskola-
kultúra-fejlesztési folyamatot mutatja be el-

méleti oldalról. 

előadás 
14.00 

40 perc 

óvónők,  
tanítók,  

általános isko-
lai tanárok 

Dr. Jakab Julian-
na 

pszichológus 

Egri Kemény Ferenc 
Sportiskolai Általá-

nos Iskola 
3300 Eger, Kodály Z. 

u. 5. 

"Életrevaló prog-
ram" az Egri Ke-
mény Ferenc 
Sportiskolai Általá-
nos Iskolában 

A program a pedagógusok és diákok életve-
zetési készségeinek erősítésén alapuló iskola-

kultúra-fejlesztési folyamatot mutatja be 
gyakorlati oldalról. 

bemutatóóra 
15.00 

45 perc 

óvónők,  
tanítók,  

általános isko-
lai tanárok 

Rácz Tímea 
pedagógus 

Egri Kemény Ferenc 
Sportiskolai Általá-

nos Iskola 
3300 Eger, Kodály Z. 

u. 5. 

A pályaorientációs 
mérőeszköz (POM) 
alkalmazásának le-
hetőségei a közne-
velésben 

A pályaorientációs mérőeszköz és annak al-
kalmazási lehetőségeinek bemutatása 

előadás 
14.00 

45 perc 

7.- 12. évfo-
lyamon tanító 
pedagógusok, 
osztályfőnö-

kök 

Kerekes András 
POK munkatárs 

online 

A felsőoktatási fel-
vételi eljárás 

A felsőoktatási felvételi eljárás folyamatáról, 
hátteréről, a fontosabb aktuális határidőkről 
ad tájékoztatást az Oktatási Hivatal  felsőok-
tatási elnökhelyettese 

előadás 
15.00 

60 perc 

középiskolai 
pedagógusok; 
12.-es osztály-
főnökök, 12. 
évfolyamon 
tanuló diákok 

dr. Vanó Renáta 
Oktatási Hivatal 
felsőoktatási el-

nökhelyettes 

online 
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2021. 11. 15. 

Cím Rövid tartalom 
Munkafor-

ma 

Időpont/  

időtar-

tam 

Célcsoport Előadó Helyszín 

Az Iskolai Közössé-
gi Szolgálat - kérdé-
sek és válaszok 

Az Iskola Közösségi Szolgálat területei, teljesíté-
sének különböző formái. Melyek az osztályfőnöki 
és melyek  koordinátori feladatok? Intézményi és 
intézményen kívüli teljesítés. Eddigi tapasztala-

tok, jó gyakorlatok, ötletek megosztása.  

online 
workshop 

15.00 

40 perc 

IKSZ koordi-
nátorok és 

osztályfőnö-
kök 

Bodó Márton 
Oktatási Hiva-
tal Sulinet Osz-

tály  

online 

Nagy könyves be-
avatás; Tanulj és 
Játssz a Bródyval!   
Silendbook 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tanu-
lást támogató, olvasást népszerűsítő játékai, 
programjai 

előadás, be-
szélgetés, já-

ték 

15.00 

60 perc 

általános és 
középiskolai 
magyartaná-

rok 

Szécsényi Or-
solya, Szabó 
Eszter, Pauer 
Erika könyvtá-

rosok 

Bródy Sándor Me-
gyei és Városi 

Könyvtár; 3300 
Eger, Kossuth Lajos 

u. 16. 



2021. 11. 16. 

Cím Rövid tartalom 
Munkafor-

ma 

Időpont/  

időtar-

tam 

Célcsoport Előadó Helyszín 

Színes kísérletek 
egyszerűen 

Novemberi előadónk Zátonyi Sándor (Ericsson-, 
Mikola-, Öveges- és Rátz Tanár Úr életműdíjas) 
békéscsabai fizikatanár, aki rendhagyó fizikaórát 
tart Színes kísérletek egyszerűen címmel isko-
lánkban. Viszonylag egyszerű, ugyanakkor na-
gyon érdekes kísérletekkel tarkított előadást lát-
hatnak a résztvevők, melynek során az emberi 
színlátás, a színkeverés, és az infravörös fény rej-
telmeibe mélyedhetünk el. 

előadás, kí-
sérlet 

12.40 

1 óra 

általános- 
és középis-
kolai cso-
portok és 
tanáraik 

Dr. Zátonyi 
Sándor 

fizikatanár 

Egri Dobó István 
Gimnázium kistor-

naterme; 3300 Eger, 
Széchenyi u. 19. 

MÁS-KÉP, más-
képp. Elfogadásra 
nevelés érzéke-
nyítéssel.  

Társadalmi érzékenyítés, mint fogyatékos ügyi 
stratégia. A szemléletváltozást befolyásoló ténye-
zők. 
 A fogyatékossági csoportok megismeréséhez, 
megértéséhez használt érzékenyítő módszerek, 
eszközök. 

Műhelyfoglal-
kozás 

14.00 

90 perc 

Óvodai és 
általános 

iskola alsó 
tagozatában 
dolgozó pe-
dagógusok 

Varróné Bor-
zsák Anna 

mesterpedagó-
gus 

Egri Balassi Bálint 
Általános Iskola 

3300 Eger, Malom-
árok u. 1. 
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2021. 11. 16. 

Cím Rövid tartalom 
Munkafor-

ma 

Időpont/  

időtar-

tam 

Célcsoport Előadó Helyszín 

A  teljes körű isko-
lai egészségfejlesz-
tés támogatása 

 
Az teljes körű iskolai egészségfejlesztés fogalma, 
jogszabályi háttere, helye a köznevelés rendszeré-
ben: a Diáksportszövetség szerepe és ajánlásai a 
témában. 

előadás 

16. 00 

45-60 
perc 

intézmény-
vezetők, in-
tézményvez
ető-
helyettesek, 
munkakö-
zösségvezet
ők 

Bíró Csaba 

mesterpedagó-
gus 

Egri Balassi Bálint 
Általános Iskola 

3300 Eger Malom-
árok út 1. 

LearningApps-
Tankockázzunk!  

Változatos játékok, könnyen elkészíthető digitális 
feladatok tárháza. Saját készítésű digitális tan-
anyagbank létrehozása.  

online mű-
helymunka 

16.00 

45 perc 

pedagógu-
sok 

Rutka Beáta 

 
mesterpedagó-

gus 

online 
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2021. 11. 17. 

Cím Rövid tartalom 
Munkafor-

ma 

Időpont/  

időtar-

tam 

Célcso-

port 
Előadó Helyszín 

Játsszunk iskolást! 
Felzárkóztató  feladat- és játékgyűjtemény olva-
sás, írás és matematika tanórák tanmenetéhez 
igazítva. 

bemutató fog-
lalkozás 

10. 00 

60 perc 
Tanítók 

Gucsiné Urbán 
Gabriella 

pedagógus 

Gyöngyösi Felső-
városi Általános 

Iskola; 3200 
Gyöngyös, Marti-
novics Ignác u. 2. 

Jogszabályváltozá-
sokhoz kapcsolódó 
tájékoztatás, jog-
szabály értelmezés 
az iskolában 

A 2021/22-es tanévre több ,közneveléssel kap-
csolatos jogszabály is módosult, melyek megha-
tározzák az intézményvezetői feladatokat, hatás-
sal vannak az intézmények nevelő-oktató mun-
kájára. Az előadás  a jogszabályi háttér változá-
sainak hatását foglalja össze intézményvezetői 
szemmel.  

előadás 
13.00 

60 perc 

intézmény-
vezetők és 
intézmény-
vezető-
helyettesek 

Mészáros Anna 
főosztályvezető,  

 Holzerné Válóczi 
Éva 

mesterpedagó-
gus 

online 
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2021. 11. 17. 

Cím Rövid tartalom 
Munkafor-

ma 

Időpont/  

időtar-

tam 

Célcso-

port 
Előadó Helyszín 

Padlet alkalma-
zás bemutatása 

Jobb együttműködés. Légy hatékonyabb! 
online mű-
helymunka 

14.00 

45 perc 

Pedagógu-
sok 

Pap Zoltán 
mesterpedagó-

gus 
online 

Robotika az álta-
lános iskolában: 
a tanulók érdek-
lődésének felkel-
tése a programo-
zás iránt 

Játék program készítése Scratch programozá-
si környezetben. 

műhelymunka 
14.00 

60 perc 

ltalános is-
kolai taná-

rok 

Lazók Brigitta 
pedagógus 

Hatvani Szent Ist-
ván Sportiskolai 
Általános Iskola; 

3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky 

út 8. 
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  2021. 11. 18. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 

Időpont/  

időtar-

tam 

Célcso-

port 
Előadó Helyszín 

Az iskolai légkör 
és az iskola ered-
ményességének 
összefüggései 

Széll Krisztián: Iskolai légkör és eredmé-
nyesség tanulmányának feldolgozása. Fó-
kuszban a reziliens és a veszélyeztetett isko-
lák. 

online előadás 
14.00 

50 perc 

intézmény-
vezetők, 

intézmény-
vezető-

helyette-
sek, mun-

kaközösség
i vezetők 

Lachata István 
mesterpedagó-

gus 
online 

Kik laknak a ker-
tünkben? 

Az iskola madártani ösvényének bemutatá-
sa 

bemutató 
14.00 

60 perc 

általános 
iskolai pe-
dagógusok 

Szalayné Fodor 
Dorottya 

pedagógus 

Gyöngyösi Felsővá-
rosi Általános Isko-
la; 3200 Gyöngyös, 

Martinovics Ignác u. 
2. 

A pedagógus, a 
vezető és az in-
tézményi önérték
elés folyamata - 
változások a 
2022. évi önérté-
kelésben.  

A pedagógus, a vezető és az intézményi ön-
értékelés folyamatának az ismertetése.  
Hogyan segítik az önértékelésen alapuló in-
tézkedések a pedagógus, a vezető és az in-
tézmény szakmai fejlődését. 
Milyen változások történnek a 2022. évi ön-
értékelések megvalósítása során. 

online előadás 
14.00 

60 perc 

intézmény-
vezetők, 

intézmény-
vezető-

helyettesek 

Pocsai Zsu-
zsanna 

Intézményve-
zető 

 

online 
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  2021. 11. 18. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 

Időpont/  

időtar-

tam 

Célcso-

port 
Előadó Helyszín 

Wordwall alkal-
mazás bemutatá-
sa 

Látványos feladatok készítése gyorsan, egy-
szerűen, melyek a jelenléti és az online ok-
tatás során egyaránt jól használhatóak. 

online műhely-
munka 

15.00 

45 perc 

tanítók, ta-
nárok 

Révész Lilla 
mesterpedagó-

gus 
online 

Mit lehet csinálni 
az OpenBoard 
szoftverrel? 

Az OpenBoard használata egyre fontosabbá 
válik a mindennapi oktató-nevelő munká-
ban. Ehhez kapnak a kollégák segítséget, jól 
használható segédanyagot. 

műhelymunka 
15.00 

1 óra 

pedagógu-
sok 

Gulyás Mónika 
matematikata-

nár 

Heves Megyei SZC 
Bornemissza Ger-

gely Szakképző Isko-
la és Kollégium; 

3300 Eger, Kertész 
u. 128., könyvtár 
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  2021. 11. 19. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 

Időpont/  

időtar-

tam 

Célcso-

port 
Előadó Helyszín 

Néptánc helyett 
népi gyermekjá-
tékok, az "Így 
tedd rá!" mód-
szer alkalmazásá-
val 

Elméleti és gyakorlati ismeretek megosztá-
sa az "Így tedd rá!" módszer mindennapi 
tevékenységekbe való beépíthetőségéről. 

műhelyfoglal-
kozás 

8.00 

2 óra 

óvodape-
dagógusok 

Bátori Zoltán-
né mesterpe-

dagógus 

Egri Kertvárosi Óvo-
da Epreskert Utcai 

Tagóvodája; 
3300 Eger Epreskert 

út 3/A. 
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