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2022 

 

Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Pedagógusok! Kedves Kollégák! 

 

Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ a hagyományokat követve 2022. március 16-tól március 31-ig Tavaszi Szakmai Napokat rendez 
érdeklődő, megújulni vágyó pedagógusok számára, szaktanácsadóink és bázisintézményeink hálózatos tudásmegosztására helyezve a 
hangsúlyt. Az Egri POK e kéthetes programsorozattal szeretne hozzájárulni szakmai törekvéseikhez.  

Bízom benne, hogy a Tavaszi Pedagógiai Napok programjai felkeltették érdeklődését, és mindannyian találnak megfelelő rendez-
vényt, melyen szívesen részt vesznek.  

Köszönöm a közreműködő intézményvezetőknek, vezető szaktanácsadóknak, szaktanácsadóknak, pedagógusoknak, hogy munkájuk-
kal hozzájárulnak a Tavaszi Pedagógiai Napok szakmai színvonalának emeléséhez. 

Szeretettel várunk mindenkit a rendezvényeinken!  

 

                    Mészáros Anna 

                                                     főosztályvezető 

 

Részvételi szándékát kérem, a kiválasztott program időpontját megelőző napig az alábbi oldalon jelezze! 

Regisztráció a Plenáris Szakmai Napra 
Regisztráció a programokra 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/tpn_heves_megye_plenaris_szakmai_nap_2022
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/tpn_heves_megye_programok_2022
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Cím Rövid tartalom 
Időpont/ 

Időtartam 
Célcsoport Előadó 

Megnyitó 
A résztvevők és az előadók köszöntése, a szakmai nap felve-

zetése 

2022.03.22. 

10.00 

A konferencia részt-

vevői 

Mészáros Anna 

főosztályvezető 

Oktatási Hivatal  

Egri Pedagógiai Oktatási Központ 

Az olvasásfejlesztés 

hazai és nemzetközi 

tapasztalatai 

Az olvasásszociológiai adatokból ismertek az összefüggések a 

szülők könyvhöz és olvasáshoz való viszonya és gyerekeik ol-

vasási szokásai között, továbbá az is, hogy a társadalmi kü-

lönbségek miként mutatkoznak meg a kulturális javakhoz va-

ló hozzáférés terén, hogy milyen különbségek vannak a fiúk 

és lányok olvasási szokásai között, valamint hogy a különböző 

életkorú gyerekeknél mi vezethet sikerre.  

2022.03.22 

10.10-11.00 

óvodapedagógusok, 

tanítók, általános- és 

középiskolai tanárok 

Péterfi Rita 

főosztályvezető 

Oktatásai Hivatal 

Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú-

zeum 

 

Tanárok, diákok egy-

más között. A csopor-

tok szerepe az iskolai 

életben 

Az iskolára is igaz, hogy ez az a hely, ahol soha nem vagyunk 

egyedül. Az előadás bemutatja a csoportok hatását a gyere-

kek és pedagógusok viselkedésére. Rámutat a csoportok épí-

tő és romboló vagy akadályozó szerepére, a csoportközi 

konfliktusok lényegére. Az áttekintés segíthet abban, hogy a 

pedagógusok jobban megértsék a gyerekek viselkedését és 

önmagukat is. 

2022.03.22 

11.00-11.50 

tanítók, általános- és 

középiskolai tanárok 

Dr. Szabó Éva 

Habilitált egyetemi docens, 

intézetvezető, tanszékvezető 

Szegedi Tudományegyetem 

 Kiemelt ONLINE programunk: 2022. 03.22. 

A személyre szabott tanulási utak, az interakció és kooperáció színterei 

SZÜNET 11.50- től 12.00- ig 



Cím Rövid tartalom 
Időpont/ 

Időtartam 
Célcsoport Előadó 

A digitális technológi-

ával támogatott érté-

kelés – a pedagógiai 

értékelés a 21. szá-

zadban 

Miért értékelünk, és hogyan tehető az értékelés hatékonnyá 

az iskolában? Hogyan támogatható az értékelés a digitális pe-

dagógia módszertanával és a technológia eszközeivel? Az elő-

adó, aki maga is tanár, szaktanácsadó és digitális pedagógiai 

szakértő, ezekre a kérdésekre keresi a választ.  

2022.03.22 

12.00-12.45 

tanítók, általános- és 

középiskolai tanárok 

Jánossy Zsolt  

mesterpedagógus, fejlesztő 

Digitális Pedagógiai Módszertani Köz-

pont 

Mit tanulhatnak a ko-

operációról a fel-

nőttek a gyerekektől?  

A Babalaborok friss kutatásai arra engednek következtetni, 

hogy nem csak meglepően fejlett társas kognitív képességek-

kel rendelkeznek már az egészen pici babák is, de a kooperáci-

ót illetően is veleszületett elvárásokkal, "gyári beállításokkal" 

érkezünk a társas világba. A nagy kérdés, hogy mennyire en-

gedi a "helyi kultúra", a környezet, a gondozók és a szocializá-

cióról alkotott elképzelések, hogy a gyermekek megbízhassa-

nak az egyenlő bánásmódról, az igazságos elosztásról vagy a 

mindenki számára előnyös kooperációról alkotott, veleszüle-

tett elvárásaikban? 

2022.03.22 

12.45-13.35 

óvodapedagógusok, 

tanítók, általános és 

középiskolai tanárok, 

szülők, leendő szülők 

Forgács Bálint  

adjunktus 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar  

A személyre szabott 

tanulás stratégiái  

Tekintettel arra, hogy a tanulók különbözhetnek egymástól, a 

tanulásuk módszere, a leghatékonyabb tanulási stratégia is 

egyénenként más és más lehet. Ebből következik, hogy az 

egyén adottságaihoz, lehetőségeihez optimálisan illeszkedő 

tanulási módszerek lehetővé tétele, átadása fokozhatja a ta-

nulás-tanítás hatékonyságát. Hogyan ismerhetők meg e tanu-

lói sajátosságok? Miként fejleszthetők a tanulási startégiák? 

2022.03.22 

13.35-14.20. 

tanítók, általános és 

középiskolai tanárok 

Dr. Mező Ferenc 

pszichológus 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 

Zárás A plenáris nap összegzése, záró gondolatai 
2022.03.22 

14.20. 

A konferencia részt-

vevői  

Mészáros Anna 

főosztályvezető 

Oktatási Hivatal  

Egri Pedagógiai Oktatási Központ 
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TOVÁBBI SZAKMAI PROGRAMJAINK IDŐRENDBEN 

2022. 03. 16. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Párhuzamos tevé-

kenységek ’Külső vi-

lág tevékeny megis-

merése’ műveltségtar-

talom kiemelésével 

A játékban megvalósuló tanulási tevé-

kenységek biztosítása, differenciáltan is 

megvalósítható. Az előadás az egyéni ké-

pességekhez igazított párhuzamos játék-

tevékenységek által a ’Külső világ tevé-

keny megismerése’ műveltségtartalomra 

fókuszál. 

előadás 

13.00  

45 perc 

óvodapeda-

gógusok 

Jászberényi Tamásné 

óvodapedagógus 

Benedek Elek Óvoda 

Joó János Tagóvoda 

online 

Vizes felfedezések: a 

megvalósult tevékeny-

ségek csokra, víz vi-

lágnapi lehetőségek 

Komplex tevékenység a „víz havában". 

Megismerés, játékos tapasztalatszerzés a 

vízzel. 

előadás 

13.50 

45 perc 

óvodapeda-

gógusok 

Kovács Katalin 

óvodapedagógus 

Benedek Elek Óvoda 

Bervavölgyi Tagóvoda 

online 
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2022. 03. 16. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Gyakorlati nevelés 

technika órán 

Jó gyakorlat bemutatása. Tanulóink a 

technika tantárgyat csoportbontásban 

(lány és fiú technika csoportok) tanulják 

iskolánkban. Így a NAT-ban, a kerettan-

tervben és a helyi tantervben meghatáro-

zott kötelező tananyag elsajátítása mel-

lett sokrétű háztartási ismerettel is gaz-

dagodnak a tankonyhánkban. Megis-

merkednek a konyha célszerű kialakítá-

sával, a beépített konyhagépek és kézi 

eszközök biztonságos használatával. 

Mindemellett foglalkoznak a tudatos vá-

sárlással, a reklámok szűrésének lehető-

ségével, az egészséges étkezési szokások-

kal, a kulturált ételfogyasztással, tálalás-

sal és terítéssel.  

előadás 

14.45 

50 perc 

általános 
iskolai taná-

rok 

Zilahi-Szabó Edit 

biológia, technika 
szakos pedagógus 

Gyöngyösi Felsőváro-
si Általános Iskola 

online 
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2022. 03. 17. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Dobós Tudományos 
és Művészeti Napok - 

Zenedélután 

Az intézmény tehetséges diákjai és ven-
dégeik egyéni és csoportos fellépése teszi 
teljessé a Zenedélutánt: énekes szólisták, 
duettek, kórus, több osztály együttes 
éneklése, hangszeres szólisták, duók, ka-
mara együttesek, zenekarok, néptánco-
sok lépnek fel a műsorban. 

koncert  
egyéni és csopor-
tos zenei produk-

ciók 

13.00  

90 perc 

gimnáziumi 
tanulók, ta-
náraik, és 7-
8. osztályos 
tanulók és 
tanáraik (a 

fellépők szü-
lei, rokonaik, 

barátaik) 

Pribéliné Téglás 
Andrea 

mesterpedagógus 

Egri Dobó István 
Gimnázium 

Egri Dobó István Gimnázi-
um nagy tornaterme;  

3300 Eger, Széchenyi u. 19. 

IKT az óvodában 

Az előadás során bemutatásra kerül a 
Berekerdő Óvoda Digitális Témahéthez 
kapcsolódó jó gyakorlata. Az előadás 
célja annak bemutatása, hogyan lehet 
biztonságosan és hatékonyan használni 
az IKT eszközöket az online időszakban, 
a tervezés, mérés- értékelés, valamint a 
gyermeki tevékenységek és a szülőkkel 
történő kapcsolattartás során. 

műhelymunka 

13.00  

60 perc 

óvodapeda-
gógusok 

Barna Erika 

szaktanácsadó 

Berekerdő Óvoda 

online 



     Oktatási Hivatal                                                      TAVASZI PEDAGÓGIAI                 

         Egri Pedagógiai Oktatási Központ                                                                             SZAKMAI NAPOK 2022 

2022. 03. 17. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Egyedül nem megy.... 
érzékenyítő előadás 

Az érzékenyítő előadás szakmai anyagát 
olyan osztályfőnököknek, napközis cso-
portvezetőknek ajánljuk, akiknek osztá-
lyába/csoportjába integráltan nevelt SNI 
tanuló jár. Az anyagot tudásmegosztás-
sal az osztályfőnök használhatja szülői 
értekezleteken, esetmegbeszélések alkal-
mával. 

előadás 

14.00  

45 perc 

osztályfőnö-
kök,  

napközis cso-
portvezetők 

Pék István Sándorné 

vezető szaktanácsadó 

online 

A Meixner-féle írás-
olvasástanítás mód-
szerének ismertetése  

Az előadás célja a módszer lényegi ele-
meinek megismertetése az érdeklődő 
vagy a módszert használni kívánó peda-
gógusok számára. 

előadás 

14.30 

90 perc 

tanító, fej-
lesztő peda-

gógus 

Péter Gáborné 

szaktanácsadó 

online 

 Egyszerű de nagysze-
rű! Az űrlap alkalma-

zási lehetőségei 
(szabadulószoba) 

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

műhelymunka 

15.00  

60 perc 

tanító, felső 
tagozatban 
tanító peda-

gógusok, 
középfokú 
intézmény-
ben tanító 

pedagógusok 

Katonáné Hajdu 
Ilona 

vezető szaktanácsadó 

online 
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2022. 03. 21. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Könyvtártípusok 
Egerben: a könyvtári 
rendszer. Egy portfó-
lióvédés tapasztalatai  

Az előadó a Pedagógus II. minősítésén 
tartott könyvtárhasználati óráját mutat-
ja be. Az  interaktív óra során a portfó-
lióvédéssel kapcsolatos tapasztalatait, 
módszertani ötleteit is  ismerteti. 
A résztvevők továbbá Eger gyűjteménye-
it is megismerhetik, amelyeket különbö-
ző szempontok szerint vizsgálnak meg. 

Interaktív könyv-
tárhasználati óra 
pedagógusoknak 

14.00 

60 perc 

könyvtáro-
sok 

Grátzerné Molnár 
Éva 

könyvtárostanár 

Heves Megyei SZC Kossuth 
Zsuzsanna Technikum, 

Szakképző Iskola, Kollégi-
um és Könyvtár 
könyvtár terem 

 
3300 Eger Bem tábornok 

utca 3. 

Kérdőívek a pedagó-
giai eredményesség 

szolgálatában 

Alapvető igényünk, hogy megismerjük 
pedagógiai munkánk hatását, érezzük és 
tapasztaljuk a gyerekek fejlődésében be-
következett változásokat. Lehetséges-e 
nyomon követni a nevelés eredményessé-
gét? Rendelkezésre állnak-e olyan eszkö-
zök és módszerek, amelyek alkalmazása 
a tudásszint mérésekkel egyenrangú 
megbízhatóságot nyújt? Ezekre a kérdé-
sekre keressük a választ Kósáné Ormai 
Vera: A mi iskolánk című munkája alap-
ján. 

Online előadás 
műhelymunkával 

14.30 

45 perc 

Felső tago-
zatban tanító 

pedagógu-
sok, osztály-

főnökök 

Balázsné Kelemen 
Erika 

szaktanácsadó 

online 

Társasjáték pedagó-
gia  

A Bródy Könyvtár új szolgáltatása a tár-
sasjáték kölcsönzés. A társasjátékok fel-
használása a gyermekek személyiségfej-
lesztésére, szociális kompetencia, sza-
bálykövetés kialakítására  

interaktív work 
shop  

15.00 

90 perc  

minden ér-
deklődő, ta-
nítók, taná-

rok, fejlesztő 
pedagógu-

sok, osztály-
főnökök  

Szécsényi Orsolya  

könyvtáros 

Bródy Sándor Megyei 
Könyvtár  

Bródy Sándor Megyei 
Könyvtár  

Eger, Kossuth út 16.  
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2022. 03. 22. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Ovikert program és a 
digitális oktatás kap-

csolata 

Az intézmény a fenntartható kertészke-
dés folyamtát mutatja be az ültetéstől a 
betakarításig és a termések feldolgozásá-
ig. 
Az óvodák tavaszi időszakban történő 
bezárásakor -  a gyermekekkel és szülők-
kel történő kapcsolattartás érdekében -  
lépésről lépésre fotózták le és mutatták 
be a földművelés alapjait a talaj előkészí-
téstől a veteményezésen át a palánták 
földbe helyezéséig. Ennek eredménye-
ként sok virágos és veteményes kert szü-
letett a településen. 

előadás 

13.30 

45 perc 

óvodapeda-
gógusok 

Hegedűsné Koczka 
Márta 

óvodapedagógus 

Gyöngyöspatai Bok-
réta Óvoda és Bölcső-

de 

online 

Programozás tanítása 
az 5 - 8. osztály szá-
mára a digitális kul-
túra tantárgy kereté-

ben. 
Micro:bit és a blokk-

programozás 

A NAT2020 követelményeinek megfelelő, 
korszerű programozási környezet megis-
merése. 
Az online felületen, a tényleges Micro:bit 
eszköz nélkül is érdekesen tanítható a 
programozás a diákok számára. 
 

műhelymunka 

14.00 

60 perc 

felső tagozat-
ban tanító 

pedagógusok 

Szöllősi Gábor 

szaktanácsadó 

online 
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2022. 03. 22. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Fenntarthatóságra 
nevelés gyakorlatia-

san 

A program célja specifikus ökopedagógi-
ai módszertani jártasság, a gyakorlatban 
jól hasznosítható ötletek megosztása. Ké-
pesség és gyakorlat a fenntarthatóságra 
nevelés tantárgypedagógiai és egészintéz-
ményes (pl. ökoiskolai) fejlesztésére, 
szervezésére. Ökoiskolai NOP modulok 
bemutatása. 

műhelymunka 

14.30  

60 perc 

általános iskola 
felső tagozatán 

tanító pegagógu-
sok 

Volek Krisztina 

szaktanácsadó 

Egri Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola  3300 
Eger, Fadrusz út 1/a 

113-as terem 

Digitális témafeldol-
gozás a differenciálás 

jegyében 

Az előadó saját jó gyakorlatai példáján 
arra próbál válaszokat adni, hogy mi-
ként tudott a tantermen kívüli digitális 
munkarendben, az eltérő tudásszintű 
csoportokban is motiváló, támogató taní-
tási-tanulási folyamatot kialakítani, és 
megvalósítani a „Dunacseppek” c. mes-
terprogramja egy projektjének tervezése 
és megvalósítása során. 

előadás 

15.00  

60 perc 

általános iskolai, 
középiskolai ta-

nárok 

Hunyadi- Buzás Éva 

Mesterpedagógus 

Egri Kemény Ferenc 
Sportiskolai Általános 

Iskola 

online 
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2022. 03. 23. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Környezettudatosság-
ra nevelés, ökopeda-
gógia az óvodában 

A fenntarthatóságra nevelés területei, a 
pedagógus kulcskompetenciái, törvényi 
szabályozása a köznevelésben. A fenntart-
hatóság értékrendjének hiteles képviselete: 
ökopedagógia, környezettudatosság, kör-
nyezeti nevelés lehetőségei az óvodában. 

előadás 

13.00 

60 perc 

óvodapedagógu-
sok 

Sándorné Deme 
Henrietta  

szaktanácsadó  

online 

Szövegértés fejleszté-
se alsó tagozaton a 

LEGO® StoryStarter 
csomag alkalmazásá-

val 

A bemutató óra célja, hogy az érdeklődő 
pedagógusok megismerjék a LEGO Story-
Starter eszközöket és emellett a LEGO 
Story Visualizer Softvert. A résztvevők 
megfigyelhetik a 4.c osztályos tanulók 
munkáját. A gyerekek csoportmunkában 
egy történetet dolgoznak fel LEGO eszkö-
zökkel. A tanulók a vázlatpontokat repro-
dukálják LEGO StoryStarter csomaggal, 
majd Visualizer programmal digitális kép-
regényt készítenek, mellyel kiemelik a ré-
szek lényegét.  

bemutató óra 

14.00  

60 perc 

tanítók, általános 
iskolai tanárok 

Kontráné Kopka 
Krisztina 

tanító 

Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általános 

Iskola 
3000 Hatvan 

Bajcsy-Zs. út 8. 
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2022. 03. 24. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

"Ablak a napra" te-
hetséggondozó mun-
kacsoport bemutatá-

sa 

Tehetség ígéretek támogatása a 4-6 éves 
korosztályban. Bemutatkoznak az intéz-
ményben működő tehetséggondozó munka-
csoportok (pl. ugra-bugra - mozgásfejlesztő 
csoport; kis kutatók - a külső világ tevékeny 
megismerését segítő csoport), és ismertetik  
a gyermekek csoportba sorolásának szem-
pontjait, a tehetséggondozó munkacsoport 
éves terveit, az elmúlt 10 év tapasztalatait.  

előadás 

13. 15  

45 perc 

óvodapedagógu-
sok 

Csépe-Kovács Judit 

óvodapedagógus 

Gyöngyöspatai Bok-
réta Óvoda és Bölcső-

de 

online 

A gyermeki agresszió 
erőszakmentes keze-

lése a pedagógus min-
dennapi gyakorlatá-

ban 

A pedagógus mindennapjaiban megjelenő 
konfliktushelyzetek. A pedagógus személyi-
ségének szerepe a hatékony konfliktuskeze-
lési folyamatban. A pedagógus saját szemé-
lyiségének karbantartása, erősítése kommu-
nikációs technikákkal. A pedagógus lehető-
ségei az erőszak kialakulásának megelőzésé-
ben, perspektívák felvázolása. 

műhelymunka 

14.00  

60 perc 

tanító, felső tago-
zatban tanító 
pedagógusok 

Magyarné 
Karanyicz Tímea 

szaktanácsadó 

Egri Balassi Bálint Ál-
talános Iskola 

3300 Eger,  Malomárok 
u. 1. 

Tanulástechnikai 
módszerek megisme-
rése és alkalmazása 
történelem és más 

tanórán SNI, BTMN-
es tanulók esetében 

Az SNI, BTMN-es tanulók tanításában is 
sikeresen alkalmazható tanítási módszere-
ket mutat be az előadó (pl. Cornell mód-
szer), melyek akár az online oktatásban is 
felhasználhatók. 

gyakorlatorine-
tált előadás 

15.00  

60 perc 

általános- és kö-
zépiskolai taná-
rok, történelem 

tanárok 

Dr. Bárdos Ilona 
Kinga 

mesterpedagógus 

Egri Dobó István Gim-
názium  
1. terem  

3300 Eger, Széchenyi u. 
19. 
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2022. 03. 28. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Természetes(en) - 
Egészséges(en) 

A fenntartható, egészséges életvitel nép-
szerűsítése, a gyermekeken keresztül a 
családok szemléletének formálása. Bete-
kintés a mozgás, táplálkozás és termé-
szeti környezetünk összefüggéseibe. Sza-
bad, együttes játék élményének átélése 
pozitív tapasztalatokon keresztül. 

előadás 
13.00 

60 perc 

óvodapedagó-
gusok 

Beszéné Gábor Ju-
dit 

óvodapedagógus 

Gyöngyös Város 
Óvodái Dobó Úti 

Tagóvodája 

online 
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2022. 03. 29. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

A DIFER mérőeszköz 
szakszerű használata 

A DIFER mérőeszköz bemutatása, használa-
tának módszertana. Az értékelő szoftver al-
kalmazása. Az új mérési területek megis-
mertetése. 

 műhelymunka 

14.00  

60 perc  

Óvónők, tanítók 

Bodorné Nagy Er-
zsébet 

vezető szaktanácsadó 

online 

Módszertani útmuta-
tó SNI tanulókkal 

foglalkozó pedagógu-
sok számára 

A program az alábbi témákban nyújt útmu-
tatást: 1. Jogszabályi háttér. Értelmezések, 
fogalmi meghatározások 2. Sajátos nevelési 
igény megállapítása: amit a szakértői vizsgá-
latról tudni kell 3. Az SNI gyermekek, tanu-
lók befogadásához szükséges feltételek, a 
befogadó intézmény feladatai, jellemzői 4. 
Módszertani megújulás: miért van rá szük-
ség? Különböző módszerek áttekintése 

előadás 

14.00  

60 perc 

pedagógusok, 
óvodapedagógu-

sok 

Varróné Borzsák 
Anna 

szaktanácsadó 

online 

Bábakalács Erdei Is-
kola - Környezeti ne-
velés a Bükki Nemze-
ti Park Igazgatóság-

nál 

Az előadás során bemutatásra kerül a mát-
rafüredi Harkály Ház, mint oktatóhely, a 
"Vidra Verda" kisbusz, mint mobilszolgálta-
tás, a Felsőtárkányi Bábakalács Erdei Isko-
lában folyó környezeti nevelés, fókuszban a 
választható modulok és foglalkozások, vala-
mint egyéb iskolán kívüli környezeti nevelési 
programok, úgymint a jeles napok, temati-
kus napok, témahetek, természetismereti 
táborok.  

előadás 

14.30  

60 perc 

óvodapedagógu-
sok, általános- és 
középiskolai ta-

nárok, 

Szűcs Erzsébet 

környezeti nevelő 

Bükki Nemzeti Park  

online 
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2022. 03. 30. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

„Ha mersz, nyersz!”  

Digitális pedagógia elméletben és egy kis-
iskola történelemtanárának praxisában. Az 
előadás első fele elméleti alapvetés, össze-
foglalás Szűts Zoltán szintézise és a Nádo-
ri—Prievara könyv mentén, a második sza-
kaszban pedig néhány jó gyakorlat az el-
hangzottakkal kapcsolatban.  

előadás 

14.30. 

60 perc 

humán szakos 
pedagógusok 

Richter Csaba 

szaktanár 

 
Szihalmi Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

online 
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2022. 03. 31. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Új pedagógia mód-
szerek: a DKA labor 
lehetőségei az okta-
tásban. Tapasztala-
tok a műhelyiskolá-

ban. 

A tanulói motiváció erősítése a Digitális Kö-
zösségi Alkotó-műhely lehetőségeinek ki-
használásával. 

műhelymunka 

10.00 

60-90 perc 

érdeklődő in-
tézmények 

Balog Andrea 

mérnök tanár 

Csohány András, 

műhelymester 

Heves Megyei SZC 
Bornemissza Gergely 

Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium 

Eger, Kertész utca 128.  

Kollégium, DKA labor  

Drámapedagógiai 
foglalkozás a kollégi-

umban 

A kollégium a tanulók második otthona. 
Kulcsfontosságú a beilleszkedés segítése, 
amihez elengedhetetlen az önismeret. Ezt 
segíti az ilyen típusú foglalkozás.  

bemutató óra, 
utána: konzultá-

ció 

16.00 óra 

60 perc 

kollégiumi ne-
velők 

Képesné Kovács 
Zsuzsanna 

kollégiumi nevelő 

Heves Megyei SZC 
Bornemissza Gergely 

Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium 

Eger, Kertész utca 128.  

Kollégium társalgója  


