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Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Pedagógusok! Kedves Kollégák! 

 

Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ a hagyományokat követve 2023. március 20-tól március 30-ig Tavaszi Szakmai Napokat 
rendez érdeklődő, megújulni vágyó pedagógusok számára, szaktanácsadóink és bázisintézményeink hálózatos tudásmegosztásá-
ra 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 ren-
dezvényt, melyen szívesen részt vesznek.  

Köszönöm a közreműködő intézményvezetőknek, vezető szaktanácsadóknak, szaktanácsadóknak, pedagógusoknak, hogy mun-
kájukkal 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 Pedagógiai hozzáadott érték és hálózatalapú tudásmegosztás című online rendezvényre  

Regisztráció Tavaszi Szakmai Napok programjaira  

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/tpn_kiemelt_Egri_POK_2023
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/tavaszi_ped_napok_Egri_POK_2023
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 Kiemelt ONLINE programunk: 2023. 03.22. 14.00-16.00 

Pedagógiai hozzáadott érték és hálózati tudásmegosztás 

Cím Rövid tartalom 
Időpont/ 

Időtartam 
Célcsoport Előadó 

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

se 

03.22. 

14.00 

a konferencia résztve-

vői 

Mészáros Anna 
főosztályvezető 
Oktatási Hivatal  

Egri Pedagógiai Oktatási Központ 

Tanulási motiváció fej-
lesztése és hálózatosodás 
IKT eszközökkel végre-

hajtott projektekkel 

Az előadás során a résztvevők megismerkednek Európa legna-
gyobb pedagógus-közösségével. Hogyan kereshetnek partnere-
ket nemzetközi projektekhez? Hogyan indíthatnak közösen pro-
jekteket? Melyek a projektek legnépszerűbb alkalmazásai?  

03.22. 
14.10 

tanítók, általános- és 
középiskolai tanárok; 

intézményvezetők 

Skultéty Zoltánné 
az észak-magyarországi régió  

eTwinning nagykövete 

Digitális alkalmazások a 
formatív értékelés szolgá-
latában (kvíz, játék, tár-

sértékelés) 

Milyen új, a modern módszertani irányzatokba illeszthető lehető-
ségeket hordoznak a digitális eszközök, szoftverek és alkalmazá-
sok a pedagógiai értékelésben? Hogyan lehet ezeket hozzáadott 
értéket teremtő módon használni? Alapvetően az említett kérdé-
seket járja körül az előadó, miközben az értékelésben jól használ-
ható alkalmazásokat és pedagógiai gyakorlatokat is említ példa-
ként.  

03.22. 
15.00 

tanítók, általános- és 
középiskolai tanárok; 

intézményvezetők 

Jánossy Zsolt  
mesterpedagógus, fejlesztő  

Digitális Pedagógiai  
Módszertani Központ 

Zárás A plenáris nap összegzése, záró gondolatai 
03.22. 
16. 00 

A konferencia résztve-
vői  

Mészáros Anna 
főosztályvezető 
Oktatási Hivatal  

Egri Pedagógiai Oktatási Központ 
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TOVÁBBI SZAKMAI PROGRAMJAINK IDŐRENDBEN 

2023. 03. 20. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Játszunk mese-
színházat! Készít-
sük el közösen a 
mese szereplőit! 

Az óvónők a közös meseélmény megte-
remtéséhez differenciált formában lehe-
tőséget biztosítanak arra, hogy minden 
kisgyermek egyéni képességének megfe-
lelően részt tudjon vállalni a színház 
megnyitásában 

műhelymunka 
08.30 

120 perc 

óvodapedagó-
gusok 

Kocsmárszki Edina 
óvodapedagógus 

Benedek Elek Óvoda  
Joó János Tagóvodája 

3300 Eger 
Kallómalom u. 1-3. 

A szövegértés, 
mint tanulási ké-
pesség fejlesztése 

Az előadás során a résztvevők megismer-
kedhetnek az anyanyelvi olvasástechnika 
és szövegértés fejlesztésének a gyakorlat-
ban alkalmazható stratégiáival, illetve 
konkrét gyakorlattípusaival. Ezzel bővít-
hető a pedagógusok módszertani reper-
toárja, s így javítható a tanulók szöveg-
értési kompetenciája nemcsak magyar 
nyelv és irodalomból, hanem más tantár-
gyak területén is.  

előadás 
13.00 

45-60 perc 
tanítók 

Bodorné Nagy Er-
zsébet 

mesterpedagógus 
online 

Bullying - online 
bántalmazás 

A digitális platformok rohamos terjedése 
miatt megkerülhetetlen feladat a pedagó-
gusok és gyerekek számára az internetes 
bántalmazás által okozott nehézségekre 
felkészülni, tisztázni az etikus online vi-
selkedés fő szabályait. Bemutatásra ke-
rülnek az aktuálisan hozzáférhető ma-
gyar digitális segédanyagok. 

előadás 
14.00 

45 perc 

általános is-
kolában és  
középfokú 

intézményben 
tanító peda-

gógusok, 
kollégiumi 
nevelők, 

ifjúságvédel-
mi feladatot 

ellátó pedagó-
gusok 

Rózsa Sándor 
mesterpedagógus 

online 
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2023. 03. 21. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Újszerű tanulási 
módszerek/ párhuza-
mos tevékenységek, 
kooperatív játékok 

 
A víz, az élet egyik lételeme: Hogyan vigyázha-
tunk a vizek tisztaságára? Hogyan és miért kell 
takarékoskodnunk a vízzel?  A víz és az élőlé-
nyek kapcsolata: Miért van szüksége a növé-
nyeknek, állatoknak, embereknek a vízre? 
A témaválasztással szeretnénk a víz témakörét 
egy olyan érthető, az óvodai nevelés szinte min-
den területét érintő, gyakorlatias, tevékenység-
központú szemlélettel bemutatni, ahol a gyere-
kek kutató, kereső kíváncsiságára támaszkod-
va tervezik és szervezik a tapasztalatszerzés 
lehetőségeit, feladatait. 

bemutató foglal-
kozás 

 
08.30 

120 perc 

óvodapedagógu-
sok 

Tüski Katalin, 
Kiss Virág, 

Csunyó Nikoletta,  
Veres Enikő 

óvodapedagógusok 

Benedek Elek Óvoda 
3300 Eger 

Vallon utca 4. 

Játékos közlekedésre 

nevelés 

Az intézmény tapasztalata szerint az óvodás 
korú gyermekek egyre kevesebbet vesznek 
részt a közlekedésben, mindenhová autóval 
viszik őket, így nincs alkalmuk elsajátítani a 
biztonságos közlekedés alapjait.  
Az intézmény kiváló KRESZ pályával és jár-
műparkkal rendelkezik, erre az adottságra 
építve dolgoztak ki egy programot a gyerme-
kek közlekedésre nevelésének érdekében. A 
program játékos formában tartalmazza a köz-
lekedési eszközök, a közlekedésirányító jelző-
táblák, útburkolati jelek, a fényjelző készülé-
kek színeinek és jelentésének megismerését, a 
gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai-
nak gyakorlását. 

előadás 

13.30 

45 perc 

óvodapedagógu-
sok 

Király Fanni 
óvodapedagógus 

online 

Programozás játéko-
san 

Micro:bit - blokkprogramozás, egyszerűbb és 
látványosabb játékok készítése 

műhelyfoglalko-
zás 

14.00 
45 perc 

digitális kultúrát 
tanító 

 tanárok 5 - 8. 
évfolyam  

Szöllősi Gábor Pál 
mesterpedagógus 

online 
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2023. 03. 21. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Silent book 
"Néma könyvek" az oktatásban. Hogyan 
tudunk játékosan szókincset, szociális kom-
petenciát fejleszteni, fogalmazást tanítani?  

műhelyfoglalko-
zás 

15.00  

45-50 perc 

Tanítók, taná-
rok, osztályfőnö-
kök, etikataná-

rok 

Fejes Mária Ildikó 
mesterpedagógus 

online 

Tanulástechnikai 
módszerek és 

azok alkalmazása 
történelem és más 
tanórán SNI-s és 

BTMN-es tanulók 
vonatkozásában 

Olyan módszertani lehetőségek megismerése 
(pl. Cornell módszer), amelyek segíthetnek 
az SNI-s, BTMN-es diákok eredményesebb, 
személyre szabottabb oktatásában.  
Továbbá olyan, az online tanulási folyamat 
során is alkalmazható módszerek bemutatá-
sa - néhány gyakorlati példán keresztül -, 
amelyek a nem történelem szakosok számára 
is hasznosak lehetnek. 

gyakorlatorien-
tált előadás 

15.00 

60 perc 

általános és kö-
zépiskolai taná-
rok, történelem-

tanárok 

Dr. Bárdos Ilona 
Kinga 

mesterpedagógus 

Egri Dobó István 
Gimnázium 
3300 Eger 

Széchenyi u. 19. 

2023. 03. 22. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Mozogjunk hatá-
rok nélkül- Moz-
gásformák a ter-

mészetben 

Szabad játék közben mozgásformák, nagy-
mozgás fejlesztése csoportszobai, majd tere-
pi körülmények között. 
 
(A program egy része szabad térben valósul 
meg, így javasolt terepcipő viselése.) 

bemutató foglal-
kozás 

08.30 

180 perc 

óvodapedagógu-
sok 

Kovács Cintia,  
Barta Alex  

óvodapedagógusok  

Benedek Elek 
Óvoda Bervavöl-
gyi Tagóvodája 

3300 Eger 
I. számú lakótelep  

9 . épület 
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2023. 03. 23. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Tapasztalatok a mű-
helyiskolában 

Új pedagógia mód-
szerek: a DKA labor 
lehetőségei az okta-

tásban 

Új lehetőséget nyit a tanulói motiváció erő-
sítésében a Digitális Közösségi Alkotómű-
hely. Ehhez ad ötleteket és tart gyakorlati 
bemutatót a műhelymester és a kolléganő. 

műhelymunka; 
konzultáció 

10.00 

60 perc 

általános és kö-
zépiskolai taná-

rok 

Balog Andrea 
mérnök tanár 

 
Csohány András 

műhelymester 

HMSZC Bornemissza 
Gergely Technikum, 
Szakképző Iskola és 

Kollégium; 
3300 Eger 

Kertész utca 128. 
Kollégium-DKA labor  

Az INPP® reflexkor-
rekciós módszer  

Mitől lesz egy gyermek valóban iskolaérett, 
és milyen tényezőket kell ennek megállapí-
tásához górcső alá venni? Ki tudja objektí-
ven eldönteni a gyermek iskolakészültségét?  
  

előadás 
 13.00 

60 perc 

tanítók, óvodape-
dagógusok, 

gyógypedagógu-
sok 

 
Dr. Révész-Kiszela 

Kinga 
adjunktus 

EKKE-PK, Gyógype-
dagógiai Intézet 

online 

Gyalogkakukk túra 

A „Gyalogkakukk túra” (a felnőtt sport 
jellegű természetjárás, teljesítménytúrázás 
adaptációja a 3-7 éves korosztály részére) 
kialakulásának, történetének, eredményei-
nek bemutatása és a lebonyolításhoz szüksé-
ges technikai tanácsok áttekintése. 

előadás 

 
13.30 

50 perc 

óvodapedagógu-
sok 

Tóthné Kelemen 
Mária 

óvodapedagógus 
online 
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2023. 03. 27. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Sulinyugi program 
bemutatása 

Hogyan tudjuk megtanítani a feszültségol-
dási technikákat a különböző korosztályok 
számára? Gyakorlati tapsztalatok bemuta-
tása iskolapszichológus bevonásával. 

előadás 
14.00 

45 perc 

tanítók, felső ta-
gozatban tanító 
pedagógusok, 

osztályfőnökök 

Polonkai Zoltánné, 
Oroszlán Anett 

mesterpedagógusok 
online 

A tanulói értékelések 
lehetősége a kollégi-

umban. 

A kollégium tanulói értékelésének, jellemzé-
sének, az elkészítés folyamatának bemuta-
tása. Hogyan végzik a kollégiumi foglalko-
zások megszervezését és lebonyolítását an-
nak érdekében, hogy az értékelés minél ár-
nyaltabb és személyre szabott legyen? Ho-
gyan változott és finomodott az értékelés 
rendszere a kollégiumban a jellemzésről 
érkező szülői és tanári visszajelzések alap-
ján? 

előadás 

14.00 

30 perc 

kollégiumi neve-
lőtanárok és kö-
zépiskolai taná-

rok 

Plósz Andrea 
intézményvezető 

 
Tóth Richárd 

kollégiumi nevelőta-
nár 

online 

 Szín-játszó-tér - 
Kommunikációs, csa-
patépítő és drámajá-

tékok 

Forgács Róbert: Szín-játszó-tér 
című munkájának bemutatása; Játékos tan-
anyagelsajátítás, gyakorlás, feszültségoldás. 
Önmagukat és a közösség tagjait szórakoz-
va ismerhetik meg a diákok. Kreativitást és 
improvizációs készséget fejlesztő feladatok. 
Konfliktuskezelési stratégiák. 

szakirodalom 
bemutatása 

 15.00 

60 perc 

felső tagozatban 
tanító pedagógu-
sok, középfokú 
intézményben 

tanító pedagógu-
sok, osztályfőnö-
kök, drámát ta-

nítók 

Kövér Csilla 
mesterpedagógus 

online 
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2023. 03. 28. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

A duatlon, mint Di-
ákolimpiai verseny-
szám, és testnevelés 

órai anyag 

Az előadó saját tapasztalatai alapján ismer-
teti a sportág jellemzőit, képzési sajátossá-
gait, valamint testnevelés órai alkalmazását 
és annak pozitív hatásait. 

Bemutató óra 

14.00 

60 perc 

általános és kö-
zépiskolai testne-

velő tanárok  

Fodor-Fejes Adrian 
Adél 

testnevelő tanár  

Egri Kemény Ferenc 
Sportiskolai Általános 

Iskola; 
3300 Eger 

Kodály Zoltán u. 5. 

Autizmussal élő tanu-
ló az osztályban 

Ellen Notbohm: Tíz dolog, amit az autista 
diákod szeretné, ha tudnál című műve meg-
erősítve gyakorlati tanácsokkal 

szakirodalom 
bemutatás 

14.00 
60 perc 

tanítók, tanárok, 
óvodapedagógu-

sok 

Várallyay Veronika 
mesterpedagógus 

Kossuth Zsuzsanna 
Technikum, 

Szakképző Iskola Kollé-
gium és Könyvtár; 

3300 Eger,  
Bem tábornok utca 3. 

Ökoiskolai bemutat-
kozás;  

A fenntarthatóságra 
nevelés egyik lehetsé-

ges útja 

 Ökoiskola a Felső-Mátrában; Miért lettünk 
ökoiskola? Hogyan nyerhető el az ökoisko-
lai cím? Milyen programokkal valósíthat-
juk meg a fenntarthatóságra nevelést? Mi-
től lesz öko egy iskola? Gondolkodjunk 
együtt! 

műhelyfoglalko-
zás 

14.30 
60 perc 

Általános és kö-
zépiskolában ta-

nító pedagógusok 

Volek Krisztina 
mesterpedagógus 

Egri Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola 113-as 
terem. 3300 Eger, Fad-

rusz út 1/a  

Tanítsunk tanulni! 
Hatékony módszerek 
a tanulási nehézségek 

enyhítésére 

Nagyon sok tanulónak gondot okoz 
a tanulás. Hiányos, felszínes ismeretekkel, 
a siker reménye nélkül kínlódják végig 
az iskolai éveket, értelmetlenül bemagolják 
az anyagot, így az ismeretek felidézése hiá-
nyos, s a tanultakat nem tudják alkalmazni. 
Az eredménytelen iskolai évek megrendítik 
a gyerekek önbizalmát, s az ismeretszerzés 
iránti közömbösség a lehetőségeket végleg 
beszűkíti. A szerző, Martin Jánosné, ma-
gyar–történelem szakos tanár, azokat 
a gondolatokat, tanácsokat foglalja össze, 
melyek a tanulási nehézségek enyhítésére 
hatékony módszereket ajánlanak. 

szakirodalom 
bemutatás 

15.00  
45 perc 

tanítók, tanárok, 
gyógypedagógu-

sok 

Pék István Sándorné 
mesterpedagógus 

online 
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2023. 03. 29. 

Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Tájékoztató előadás a 

véradás jelentőségéről.  

A véradás - mint az ön-

zetlenség egyik leg-

szebb formája 

Miért fontos, hogy hazánkban naponta kb. 

1600 véradó segítsen?  Ki lehet véradó? Mi-

ért lehet hasznos a véradó számára a vér-

adás? Az előadó ismerteti  véradás folyama-

tát, illetve a felmerülő kérdésekre is szíve-

sen válaszol. 

előadás 
10:00 

45 perc 

középiskolai 

pedagógusok, 

osztályfőnökök,  

középiskolás 

diákok 

Ohnsorge Éva 

véradásszervező 

Országos Vérellátó 

Szolgálat 

online 

"Cellák foglyai?"  
Az Excel népszerű függvényeinek 

 alkalmazása felhőben is 
műhelyfoglalko-

zás 
14.00 

45-60 perc 

általános és kö-
zépiskolában 

tanító pedagó-
gusok 

Balogh Zsolt  
mesterpedagógus 

online 

Robotika az általános 
iskolában: programo-

zás ArTech robotokkal 

Az ArTech robotikában használatos szenzo-
rok megismerése, működés közbeni kipró-
bálása. A programok blokk-programozással 
készülnek. A programkészítés elengedhetet-
len lépéseinek - mint a tervezés, a progra-
mozás, a tesztelés, a hibák javítása - nyo-
mon követése 

műhelymunka 

14.00 

90 perc 

általános iskolai 
digitális kultúra 

tanárok  

Lazók Brigitta 
digitális kultúra 

tanár 

Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általános 

Iskola; 
3000 Hatvan 

Bajcsy-Zsilinszky út 8. 

Az értékelőtáblák hasz-
nálata, készítése 

 Melyek a jó értékelőtáblák ismérvei?  
Az értékelőtáblák alkalmazási lehetőségei, 

előnyei, felépítésük. 
előadás 

14.30  
45 perc 

általános és kö-
zépiskolában 

tanító pedagó-
gusok 

Demeterné Kirsch 
Ágnes 

mesterpedagógus 

 
Egri Kemény Ferenc 

Sportiskolai Általános 
Iskola; 3300 Eger 

Kodály Zoltán u. 5. 
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Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

A mozgás tevékeny-
ség tervezése és szer-
vezése az ONAP elő-

írása szerint 

A természetes mozgáskészségek fejlesztése 
játékos formában a differenciálási és öndif-
ferenciálási lehetőségek biztosításával. A 
szervezett mozgás során megjelenik a 
komplexitás, a kooperativitás. A tevékeny-
ség tervezésénél ajánlott nagy hangsúlyt 
fektetni a szervezési feladatok megoldására, 
a várakozási idő minimálisra történő csök-
kentésére. 

bemutató, mű-
helyfoglalkozás 

 
 09.30 

120 perc 

óvodapedagógu-
sok 

Oroveczné Pusztai 
Zsuzsanna 

mesterpedagógus 

Egri Kertvárosi Óvoda  
3300 Eger, Ifjúság utca 

4. 

Fenntarthatóság - 
Nézzünk szét  házunk 

táján! 

Szakmai beszélgetés, műhelymunka, az ed-
digi tapasztalatok megosztása, ökotippek, 

programajánló. 
műhelymunka 

13.30 
90 perc 

tanítók 
Német Mária 

mesterpedagógus 

BNP (Bükki Nemzeti 
Park) Bábakalács Erdei 
Iskola, 3324 Felsőtár-

kány, Ifjúság út 34. 

A kikelet témájának 
megjelenítési lehető-
ségei a vizuális kultú-
ra tantárgyon belül 

Bemutató foglakozás 4. osztályban vizuális 
kultúra tantárgyból a tavasz ünnepkörhöz 
kapcsolódóan. Tanulóink változatos techni-
kákkal ismerkednek meg a vizuális kultúra 
tanulása során, tanítónőjük lehetőség sze-
rint az órák, illetve a rajzok témáját igyek-
szik aktualitásokhoz kötni és összekapcsolni 
más tantárgyakkal is. 

bemutató óra 

14.00 

60 perc 

tanítók 
Széles Mónika 

tanító 

Gyöngyösi Felsővárosi 
Általános Iskola; 
3200 Gyöngyös 

Martinovics Ignác utca 
2. 
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Cím Rövid tartalom Munkaforma 
Időpont/  

időtartam 
Célcsoport Előadó Helyszín 

Tudatos fogyasztóvá 
nevelés, avagy mik 

befolyásolják a vásár-
lási szokásainkat? 

Biztonságosak-e élelmiszereink? 
Milyen veszélyekkel kell számolnunk? 
Mekkora ezek kockázata? Mit tehetünk az 
élelmiszer-pazarlás ellen? 
Hogyan adhatunk a  gyakorlati életben al-
kalmazható tudást diákjainknak az élelmi-
szerekről? Mi jellemző a tudatos vásárlóra? 
Hogyan lehetsz környezettudatos, környe-
zetbarát vásárló? A szemléletformálás sze-
repe a tudatos  vásárlás és az élelmiszerek 
felhasználásával kapcsolatosan. Hová for-

előadás 
15.00  

60 perc 

felső tagozatban 
tanító pedagógu-
sok, középfokú 
intézményben 

tanító pedagógu-
sok, osztályfőnö-

kök 

Herpai Imre,  
Holzerné Válóczi 

Éva 
mesterpedagógusok 

online 

Szöveges értékelés a 
Krétában 

Saját mondatbank alkalmazása a Kréta 
rendszerben 

előadás 
15.00 

45 perc 
Kréta adminiszt-

rátorok 

Antalné Kótner 
Tünde 

mesterpedagógus 

Egri Kemény Ferenc 
Sportiskolai Általános 

Iskola; 3300 Eger 
Kodály Zoltán u. 5. 

Szépség és egészség. 
Önmagunk elfogadá-
sa, helyes énkép ki-

alakítása, 
egészséges életmód a 
középiskolásoknál 

Az önreflexió, önellenőrzés, önjavítás tuda-
tos alkalmazására mutat példákat a kollégi-
umi nevelő. A közösség személyiségformáló 
erejének és pozitív közösségi minták közve-
títésének bemutatása 

bemutató foglal-
kozás 

15.00 

60 perc 

általános és kö-
zépiskola taná-

rok 

Kissné Nyerges Ju-
dit 

kollégiumi nevelő 

HMSZC Bornemissza 
Gergely Technikum, 
Szakképző Iskola és 

Kollégium; 
3300 Eger 

Kertész utca 128. 
Kollégium 


