
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

        „Vuk Stefanovic Karadzic nyomában” 

szerb nyelvű óvodai műhelymunka 

 

 

 

 

 

Előadók: Gázsity Márko és Stancic Violeta 

Időpont: 2018. november 8. 900-1130 

Helyszín:  Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7. 

 

Program jellege:  Műhelymunka 

 

Célcsoport:  Szerb nemzetiségi óvodapedagógusok 

A program rövid leírása: A „Vuk Stefanovic Karadzic nyomában” című téma 

feldolgozásának célja a korszerű, ugyanakkor a 

pedagógiai gyakorlathoz minél közvetlenebbül 

kapcsolódó nyelvi szókincsfejlesztési módszerek 

bemutatása. 

A műhelymunka során az óvodapedagógusok 

betekintést nyerhetnek, milyen módszerekkel 

ismertetik meg a gyerekekkel Vuk Stefanovic Karadzic 

munkásságát, valamint a szerb nyelv ápolásában 

betöltött szerepét. Az óvodapedagógusok játékos 

közmondásokat memorizálnak a gyerekekkel, melynek 

során a cél elérése szempontjából megfelelő,  jó 

gyakorlatokat gyűjthetnek a kollégák.  

Az óvodai foglalkozást egy szakmai beszélgetés követi, 

melynek során az érdeklődők interaktív módon 

pedagógiai tapasztalatokat oszthatnak meg egymással. 

A résztvevők a felmerülő kérdések közös 

megvitatásával, valamint a szakmai tapasztalataikból 

merített hasznos ötleteik megosztásával  hozzájárulnak 

a kollégák szakmai fejlődéséhez.  

Programfelelős: Georgievics Lyubinka 

Jelentkezés: határidő: 2018. október 26. 

e-mail cím: lyubinkag@gmail.com 



 

Kindergartenwesen - német nemzetiségi ovi-ügyek 

regionális konferencia 

 

  

Előadók: Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

Ritter Imre német nemzetiségi parlamenti képviselő 

Tircsi Richárd Emmi Nemzetiségi Főosztály főosztályvezető 

Liebhauser János Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgató 

Kállay Attiláné Oktatási Hivatal Nemzetiségi POK mb. 

főosztályvezető 

Häfner Adél Wunderland Óvoda óvodavezető helyettes 

Dr. Klein Ágnes PhD  PTE-KPVK intézetigazgató 

Karsainé Gasser Mária UDPI referens 

Weigert József UDPI igazgató 

Időpont: 2018. november 10. 900 –1400 

Helyszín:  Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, 

Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 

7100 Szekszárd Rákóczi u. 1. 

 

Program jellege:  Konferencia 

 

Célcsoport:  Német nemzetiségi óvodapedagógusok, 

intézményvezetők, intézményfenntartók 

A program rövid 

leírása: 

Tanácskozás  

A német nemzetiségi óvodai nevelés aktuális helyzetéről szóló 

konferencia célja, hogy szakmai támogatást, információkat 

nyújtson a nemzetiségi nevelést folytató intézmények és 

fenntartóik részére, továbbá hozzájáruljon a szakmai közélet 

felpezsdítéséhez. 

A program alkalmas szakmai ismeretek bővítésére, 

kapcsolatok építésére, szakmai feltöltődésre. A konferencia 

elismert szakmai előadók, fontos közéleti szereplők 

bevonásával széles spektrumú, átfogó szakmai tájékoztatást 

nyújt pedagógusoknak és intézményfenntartóknak szakmai, 

kapcsolatbővítési,  pályázati, továbbképzési, támogatási és 

fenntartási lehetőségekről. 

A konferencia eredményeképpen elvárható: 

• szakmai kapcsolatok építése, fenntartása 

• nemzetiségi támogatási lehetőségek megismerése  

• a nemzetiségi óvodapedagógus program aktuális 

eredményeinek megismerése 

 

Programfelelős: Häfner Adél 

Jelentkezés: határidő: 2018. október 31. 

e-mail cím: wunderlandovoda7100@gmail.com 

wunderland.ovi@freemail.hu 



 

 

A nyelvtanítás módszertani elemei román nyelvi kezdő csoportban 

 

  

Előadó(k): Szántó Flóra 

Időpont: 2018. november 12. 1000 –1300 

Helyszín:  Román Kulturális Központ, 5700 Gyula, Líceum tér 2. 

  

Program jellege:  Szakmai nap  

 

Célcsoport:  Magyarországi nemzetiségi oktatásban részt  

vevő tanítók és tanárok 

 

A program rövid 

leírása: 

A szakmai nap célja, hogy bemutatásra kerüljenek azok a 

módszerek, illetve eszközök, melyek segítségével könnyebbé 

válik a tanulók számára a szókincsbővítés és beszédkészség 

fejlesztése a román nyelv elsajátításának folyamatában. 

Napjainkban számos tanuló érkezik a gimnáziumba nem 

román nemzetiségi intézményből, illetve román nyelvismeret 

nélkül, következésképpen idegen nyelvtanítási módszerek 

alkalmazásával lehet felzárkóztatni a tanulókat arra a 

szintre, hogy majd a kétnyelvű nemzetiségi oktatásban is 

gördülékenyen tudják folytatni tanulmányaikat. 

A szakmai nap során a pedagógus kollégák megtekinthetnek 

egy román nyelvi órát 9. évfolyamos kezdő csoportban, a 

bemutató órát  szakmai beszélgetés követi. 

A program eredményeképpen a pedagógusok megismerik a 

szókincsfejlesztés és beszédkészség fejlesztés hatékony 

módszereit, bízva abban, hogy a tanórai sikerélmények 

segítik, motiválják a tanulókat az otthoni tanulásban. 

Programfelelős: Szarkáné Brád Annamária 

Jelentkezés: határidő: 2018. november 5. 

e-mail cím: szarkane.brad.annamaria@oh.gov.hu 



 

ROMA NEMZETISÉGI ÓVODAI SZAKMAI NAP 

 

 

 

Előadók: Kállay Attiláné mb. főosztályvezető, Oktatási Hivatal 

Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 

Berényi András polgármester, Hosszúpályi Önkormányzat 

Farkas Félix, roma nemzetiségi szószóló 

Csonkáné Lakatos Klára intézményvezető, Hosszúpályi 

Roma Nemzetiségi Óvoda 

Lobodáné Somlai Erika szaktanácsadó, intézményvezető - 

Keleti Városrészi Óvoda, Pécs 

Rácz Zita szaktanácsadó, intézményvezető – Ináncsi Óvoda 

Időpont: 2018. november 13. 1000–1500 

Helyszín:  Egységes Óvoda Bölcsőde, tornaterem 

4274 Hosszúpályi, Kossuth L. u. 3.  

Polgármesteri Hivatal 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

 

Program jellege:  Szakmai nap  

 

Célcsoport:  Roma nemzetiségi óvodapedagógusok, 

intézményvezetők, intézményfenntartók 

 

A program rövid 

leírása: 

A roma  nemzetiségi óvodai nevelés aktualitásait összefoglaló 

szakmai nap célja, hogy szakmai támogatást nyújtson a roma 

nemzetiségi óvodapedagógusoknak, új szakmai 

információkkal segítse a nemzetiségi nevelést folytató 

intézmények vezetőit és fenntartóit. 

A program lehetőségeket teremt a roma nyelvi neveléssel 

kapcsolatos szakmai ismeretek bővítésére, kapcsolatok 

építésére, szakmai feltöltődésre. A szakmai nap 

kapcsolatbővítési lehetőségeket kínál az ott megjelent 

pedagógusok, előadók, intézményvezetők, valamint 

intézményfenntartók számára. 

A szakmai nap várható eredményei: 

• a roma nyelvi nevelés módszertani megújulása 

• hagyományőrzés beépítésének új lehetőségei a roma 

nemzetiségi óvodai nevelésbe  

 

Programfelelős: Ágics Lászlóné 

Jelentkezés: Határidő: 2018. november 5. 

E-mail cím: POKNemzetisegi@oh.gov.hu 

mailto:POKNemzetisegi@oh.gov.hu


 

Népi játékok tanítása az alsó tagozaton 

 

  

Előadó(k): Frisóczkiné Polgár Katalin 

Időpont: 2018. november 13. 1000–1300 

Helyszín:  Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola  

3557 Bükkszentkereszt, Széchenyi út 2. 

 

Program jellege:  Bemutató óra 

 

Célcsoport:  Óvónők, alsó és felső tagozaton tanító nemzetiségi 

pedagógusok 

 

A program rövid 

leírása: 

 

A program célja a változatos munkamódszerek és formák 

bemutatása egy népköltészeti alkotás feldolgozásán 

keresztül. 

A szakmai program során egy népi játék szóanyagának, 

valamint dallamának elsajátítása kerül bemutatásra. A 

bemutató óra jó alkalmat kínál a feldolgozás 

lehetőségeinek, módszereinek megismerésére.  A tanítási 

óra után sor kerül a tapasztalatok összegzésére, 

megvitatására, illetve véleménycserére. 

Intézményünk fontosnak tartja a folyamatos szakmai 

fejlődés lehetőségének, módszertani eszköztár bővítésének 

biztosítását és azok megosztását, átadását a területen aktív 

kollégáknak, hogy a program eredményeképpen 

hatékonyabbá, színesebbé váljon a gyermekek népi játékok 

iránti érdeklődésének felkeltése, fenntartása.  

Programfelelős: Molnárné Mátrai Judit 

Jelentkezés: határidő: 2018.november 6. 

e-mail cím: molnarnematraijudit@gmail.com 



 

NÉPISMERET OKTATÁSA „ÚJSZERŰEN”  

 

„Lernspiele zum Volkskundeunterricht” / Oktatójátékok a 

népismerettanításban 

Programfelelős: Szarkáné Brád Annamária 

Jelentkezés: határidő: 2018. október 29. 

e-mail cím: szarkane.brad.annamaria@oh.gov.hu 

 

 

Előadó: Borda Hajnalka 

Időpont: 2018. november 14. 1010–1230 

Helyszín:  Budaörsi 1. számú Általános Iskola 

2040 Budaörs, Hársfa u. 29. 

 

Program jellege:  Műhelymunka 

 

Célcsoport:  Nemzetiségi népismeretet oktató pedagógusok 

 

A program rövid 

leírása: 

A továbbképzés célja a magyarországi németek kultúrája, 

jelképei, helytörténete megismertetési lehetőségeinek 

bemutatása, illetve a hétköznapok és az ünnepek 

hangulatának megidézési lehetőségei tanórai keretekben 

saját készítésű oktató játékok, illetve gyerekek által 

készített órai munkák segítségével. 

A műhelymunka keretében a puzzle szerkesztés és annak 

felhasználása, a memóriajáték alkalmazásában rejlő 

lehetőségek bemutatására nyílik alkalom. Ezt követően a 

lakóhely történelme megismertetésének rendhagyó 

módjának, valamint a kamishibai (elmesélő színház) 

beépítésének lehetőségeinek felvillantására kerül sor. A 

dalok és gyermekjátékok révén a résztvevők bepillantást 

nyerhetnek a hétköznapok és az ünnepnapok 

hangulatának megidézési módjaiba, a makett-készítés 

révén egyedi falu tervezésének és felépítésének fortélyai 

kerülnek ismertetésre.    

A műhely új impulzusokat, kreatív ötleteket kínál a 

népismeret tantárgy élményközpontú, tevékenykedtető 

tanításához, az ismeretek játékokon keresztüli 

elsajátíttatásához. 

 



 
„Dorfprojekt” – Volkskundeunterricht – mal anders  / 

 „Faluprojekt” Népismeretoktatás kicsit másképp   

Előadó: Gernerné Kemmer Rosemarie 

Időpont: 2018. november 14. 1010–1230 

Helyszín:  Budaörsi 1. számú Általános Iskola 

2040 Budaörs, Hársfa u. 29. 

 

Program jellege:  Műhelymunka 

 

Célcsoport:  Nemzetiségi népismeretet felső tagozaton oktató 

pedagógusok 

 

A program rövid 

leírása: 

Bemutatásra kerülnek a népismeret tantárgy iránti 

motiváció felkeltésének különböző módszerei a 

hagyományos tanórai keretek kiváltásával, melyeknek 

célja a tanulók élményközpontú ismeretelsajátítása, 

képességfejlesztése. Az MNÁMK „Dorfprojekt” elnevezésű 

jó gyakorlata nagy hangsúlyt fektet a német nemzetiség 

kultúrájának, örökségének megőrzésére, az identitástudat 

fejlesztésére. Ennek elérése érdekében a mai kor 

szellemének megfelelő eszközök alkalmazásával, a tanulói 

igények figyelembevételével érjük el, hogy érdeklődéssel 

fordulnak a tantárgy felé. 

Programfelelős: Szarkáné Brád Annamária 

Jelentkezés: határidő: 2018. október 29. 

e-mail cím: szarkane.brad.annamaria@oh.gov.hu 



 

Volkskunde Wissensprobe auf spielerische Art / 

 Népismeret tudáspróba játékos formában 

  

Előadó: Árendásné Huj Katalin 

Időpont: 2018. november 14. 1010–1230 

Helyszín:  Budaörsi 1. számú Általános Iskola 

2040 Budaörs, Hársfa u. 29. 

 

Program jellege:  Műhelymunka 

 

Célcsoport:  Nemzetiségi népismeretet oktató pedagógusok 

 

A program rövid 

leírása: 

A Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola több mint 

tíz éve rendez megyei népismereti vetélkedőt a 

hagyományok átörökítése, feltérképezése céljából. Minden 

évben más-más, a magyarországi németek történetét, 

hagyományait és szokásait felölelő téma (esküvő, őszi 

munkálatok, téli népszokások és ünnepek), valamint egy 

előzetes feladat (jelenet összeállítása, egy településükre 

jellemző népszokás bemutatása, népdalok előadása, 

hagyományos étel elkészítése) is kijelölésre kerül. A megye 

különböző településeiről érkezett tanulók megismerik a 

települések hagyományai közötti hasonlóságokat és 

sajátosságokat, egymás nyelvjárását. Miközben zajlik a 

verseny a felkészítő pedagógusok betekintést nyernek a 

népismeret oktatás változatos módszereibe, tudatosulnak 

bennük az interaktív feladatok pozitív hatásai.  

A műhelymunkán részt vevő pedagógusok ötleteket 

kapnak a népismeret tantárgy keretében elsajátított 

ismeretek – a gyerekek számára is vonzó – feltérképezési 

módszereiről. 

Programfelelős: Szarkáné Brád Annamária 

Jelentkezés: határidő: 2018. október 29. 

e-mail cím: szarkane.brad.annamaria@oh.gov.hu 



 

SCIENTIX  
SCIENTIX – A természettudományos oktatás európai közössége 

 

 

 

Előadó: Amreinné Pesti Ágnes 

 

Időpont: 2018. november 14. 1315–1400 

Helyszín:  Budaörsi 1. számú Általános Iskola 

2040 Budaörs, Hársfa u. 29. 

 

Program jellege:  Előadás 

 

Célcsoport:  Általános iskolában és középiskolában tanító 

nemzetiségi pedagógusok 

 

A program rövid 

leírása: 

A résztvevők tájékoztatást kapnak az Európán átívelő 

Scientix természettudományos együttműködésről a 

matematika, természettudományos, technológiai és 

műszaki tantárgyakat oktató tanárok, a neveléstudományi 

kutatók, a politikai döntéshozók és az oktatással foglalkozó 

szakember között. A Scientix portál több nyelven, többek 

között magyar nyelvű forrásokkal is, és sok pedagógiai 

ötlettel segíti a pedagógusokat abban, hogy minél 

színesebbé tehessék tanóráikat. Adatbázisában több száz 

olyan segédanyag és forrás található, amelyek segíthetnek 

felkelteni az érdeklődést a természettudományos pályák 

iránt. A hálózat célja, hogy támogassa az európai 

természettudományos oktatási projekteket, a jó 

gyakorlatok bemutatását és a tapasztalatok megosztását. A 

szakmai és módszertani kompetenciák fejlesztésén túl a 

hálózat a nyelvi kompetenciafejlesztésben is jelentős 

szerepet játszik. 

 

Programfelelős  Szarkáné Brád Annamária 

Jelentkezés határidő: 2018. október 29. 

e-mail cím: szarkane.brad.annamaria@oh.gov.hu 

 

 

 

 

Hogyan hasznosítsuk Scientix projekteket a nemzetiségi oktatásban? 

 

 

Előadó: Mágocsi Ágnes 

Időpont: 2018. november 14. 1400–1445  

Helyszín:  Budaörsi 1. számú Általános Iskola 

2040 Budaörs, Hársfa u. 29. 



 

 

Program jellege:  Előadás 

Célcsoport:  Általános iskolában és középiskolában tanító 

nemzetiségi pedagógusok 

 

A program rövid 

leírása: 

A program során bemutatásra kerül néhány Scientix 

projekt megvalósítási lehetősége a nemzetiségi tanórán.  

A természettudományos oktatás a gazdasági fejlődés 

alapja. Fontos, hogy minél több foglalkozáson, így a 

nemzetiségi tanórákon is népszerűsítsük. A 

projektszemléletű oktatás eredményeinek 

használatával a diákok komplex megközelítésben, mobil 

alkalmazások használatával gyarapítják tudásukat.  

Az online portálon található jó gyakorlatok 

adaptálásával gyarapszik a diákok 

természettudományos ismerete, valamint ezzel egyúttal 

fejlődik a nyelvi kompetenciájuk. 

 

Programfelelős  Szarkáné Brád Annamária 

Jelentkezés határidő: 2018. október 29. 

e-mail cím: szarkane.brad.annamaria@oh.gov.hu 

 

 

 

Természetismeret tanítása német nyelven 

 

Előadó(k): Muzamelné Jandó Judit 

Időpont: 2018. november 14. 1445–1515 

Helyszín:  Budaörsi 1. számú Általános Iskola 

2040 Budaörs, Hársfa u. 29. 

 

Program jellege:  Előadás/Bemutató 

 

Célcsoport:  Természettudományi tantárgyakat nemzetiségi 

nyelven tanító pedagógusok 

 

A program rövid 

leírása: 

Iskolánkban a heti öt német óra mellett negyedik 

osztálytól hatodik osztályig heti egy német nyelvű 

természetismeret órát tartunk. A tantárgy célja a német 

nyelv használata szaktantárgyi keretben, valamint a 

természetismeret órán tanultak elmélyítése. Az e célra 

kidolgozott módszertant, speciális anyagokat mutatja be 

program. 

 

Programfelelős Szarkáné Brád Annamária 

Jelentkezés határidő: 2018. október 29. 

e-mail cím: szarkane.brad.annamaria@oh.gov.hu 



 
 

Hagyományőrzés – Német nemzetiségi gyermektáncok  

 

  

Előadó: Bozzay Izabella Katalin 

Időpont: 2018. november 14.  1400–1600 

Helyszín:  Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola 

7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6. 

„kis”tornaterem (váltó cipő/ruha szükséges) 

 

Program jellege:  Műhelymunka 

 

Célcsoport:  Nemzetiségi oktatásban résztvevő pedagógusok (alsó 

tagozat) 

 

A program rövid 

leírása: 

A műhelymunka keretén belül az érdeklődő kollégák az alsó 

tagozatos gyerekeknek tanítható német nemzetiségi, ill. 

német nyelvterületekről származó (válogatott) néptáncokat, 

körjátékokat sajátíthatnak el. Cél nem csak a táncok 

elsajátítása, hanem olyan módszerek megismerése, melyek 

segítik a táncok, az egyes tánclépések, fogások, helyes 

testtartás, valamint a táncos viszonyok kialakítását. 

Programfelelős: Bozzay Izabella Katalin 

Jelentkezés: határidő: 2018. november 9. 

e-mail cím: bozzayizabella@gmail.com 

tárgyrovat: nemz.gy.táncok-2018.11.14. 

mailto:bozzayizabella@gmail.com


 

 

Hátrányos helyzetű tanulók nevelése, oktatása - 

A társadalmi előnyök és hátrányok rendszere és hatása 

az iskolai pályafutásra 

 

 

  

Előadó: Kovácsevicsné Tóth Marianna 

Időpont: 2018. november 15. 1000-1500 

Helyszín:  Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög 

Nyelvoktató Iskola 

1054 Budapest V. kerület, Vécsey utca 5. 

 

Program jellege:  Továbbképzés 

 

Célcsoport:  

 

Hátrányos helyzetű tanulók nevelésében, 

oktatásában részt vevő pedagógusok 

 

A program rövid 

leírása: 

 

A képzési program mintát ad a pedagógus saját tanítási 

gyakorlatában is alkalmazható változatos módszerekre és 

eszközökre is. A képzés célja: 

 A tanárok önismeretének, önreflexiós készségeinek 

gyarapítása, saját kulturális örökségük és a 

társadalmi előítéletek tudatosítása, a kisebbségi 

csoportokkal kapcsolatos pozitív attitűdök 

megerősítése.  

 Ismereteik bővítése az előítéletek csökkentésének 

lehetséges stratégiáiról, a kultúrák közötti 

kooperációról és a konfliktusok okairól, valamint a 

konfliktus-kezelés módszereiről. 

 Az interkulturális nevelés-oktatás főbb jellemzőinek 

megismerése, a családi kultúra/családi szocializáció 

megismeréséhez szükséges szempontok elsajátítása.  

Programfelelős:  Karagity István 

Jelentkezés: határidő: 2018. november 9. 

e-mail cím: karagity.istvan@oh.gov.hu 



 
 

Óvodából az iskolába – Nyílt nap az első évfolyamon 

  

Előadók: Pankotainé Vas Éva, Zuborné Kalotai Andrea  

Időpont: 2018.november 15. 800-1000 

Helyszín:  Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, 

Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, 5630 Békés, 

Jantyik M.u.21-25. 

 

Program jellege:  Nyílt nap 

 

Célcsoport:  Szülők, pedagógusok 

 

A program rövid 

leírása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvoda és az iskola átmenetét segítő program. Az elsős 

gyerekek volt óvó nénijei, illetve a szülők is betekintést 

nyerhetnek az iskola életébe. Megismerkednek az 

osztálytanítókkal, a gyerekek osztálytársaival. Iskolai 

környezetben figyelhetik meg a gyerekeket különböző 

tanórákon. Ez jó lehetőséget ad a szülői házzal való 

rendszeres kapcsolattartásra is. 

A tanítók egy-egy tanítási órát tartanak matematika, 

valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakból 

csoportbontásban. A tanítási órák után az érdeklődők 

kötetlen beszélgetés formájában mondhatják el 

tapasztalataikat a látottakkal kapcsolatban. 

A program célja egyrészt bemutatni azokat a módszereket, 

amelyek segítik a szülők bizalmának megnyerését az 

iskolában folyó nevelő-oktató munka iránt, a másrészt 

pedig, hogy az óvodapedagógusoknak is lehetőséget 

biztosítsanak volt óvodásaik iskolai beilleszkedését 

figyelemmel kísérni. 

Programfelelős: Durkóné Illés Bernadett, Balogh Erika 

Jelentkezés: határidő: 2018. nov. 12. 12:00 

e-mail cím: beerika@gmail.com 



 
 

Kommunikációs verseny 

  

Előadó: Szabóné dr. Marlok Júlia,  

Időpont: 2018. november 15. 1100-1500 

Helyszín:  Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium  

1039 Budapest, Lomb utca 1-7. 

 

Program jellege:  Játékos verseny 

 

Célcsoport:  Szlovák nyelvoktató nemzetiségi iskolák, 7. és 8. 

osztályos diákjai részére 

 

A program rövid 

leírása: 

 

A nemzetiségi nevelési-oktatási intézmények is küzdenek 

a tanulói létszám megtartásáért, esetleg növeléséért. A 

probléma kezelésére az intézmény egy rendhagyó 

módszert, ún. versennyel ötvözött intézménybemutatót 

dolgozott ki, mely módszer a szakmai programon kerül 

bemutatásra.  

A verseny meghirdetésének közvetett célja az intézmény 

beiskolázási bázisának fenntartása, bővítése, a 

beiratkozni vágyó tanulók létszámának növelése. A 

szlovák nyelvi verseny során játékos szövegértési és önálló 

szövegalkotási feladatokat oldanak meg a diákok, 

tanúbizonyságot téve szlovák nyelvi kommunikációs 

kultúrájukról, majd ezt követően az intézménnyel is 

megismerkedhetnek.  

Programfelelős: Litauszkyné Héjjas Erzsébet 

Jelentkezés: határidő: 2018. október 25. 

e-mail cím: litauszkyne@gmail.com 



 
 

Drámapedagógiai bemutató 

  

Előadók: Kovácsová Miroszlava; Paulikné Szincsok Olga 

Időpont: 2018. november 15. 1300–1420 

Helyszín:  Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium  

1039 Budapest, Lomb utca 1-7 

 

Program jellege:  Szakköri foglalkozás, bemutató 

 

Célcsoport:  

 

Szlovák nemzetiségi iskolák pedagógusai 

 

A program rövid 

leírása: 

 

 

 

 

 

 

A program célja a szlovák nemzetiségi nyelvi nevelés 

drámapedagógiai technikákkal, eszközökkel történő 

fejlesztési lehetőségeinek bemutatása. 

A szakköri foglalkozás során a szlovák nemzetiségi iskolák 

pedagógusai megismerkedhetnek egy szlovák nyelvű 

színdarab bemutatásának kulcsfolyamataival, valamint a 

több alkalommal nyertes színjátszó csoport jó 

gyakorlataival. 

Programfelelős:  Litauszkyné Héjjas Erzsébet 

Jelentkezés: határidő: 2018. október 25. 

e-mail cím: litauszkyne@gmail.com 



 
Művészeti nevelés nemzetiségi nyelven - Avantgard a festészetben 

 

  

Előadó: Bolya Lea  

Szabóné Dr. Marlok Júlia 

Időpont: 2018. november 15. 1425–1305 

Helyszín:  Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium  

1039 Budapest, Lomb utca 1-7 

 

Program jellege:  Szakköri foglalkozás 

 

Célcsoport:  Nemzetiségi szlovák iskolák, rajz - vizuális kultúrát 

tanító pedagógusainak 

A program rövid 

leírása: 

A program résztvevői a nemzetiség nyelvén folyó 

művészeti nevelés folyamatán keresztül ismerkednek az 

IKT eszközök ismeretek átadásában betöltött szerepével.  

A szakmai program tartalmaz egy rövid előadást a 

témával kapcsolatban. Ezt egy kvíz követi IKT eszközök 

felhasználásával. A szakkör további részében a témával 

kapcsolatos alkotások készülnek. 

A foglalkozás célja, hogy a diákok betekintést nyerjenek a 

20. századi avantgárd irányzatok világába, megismerjék a 

legkiemelkedőbb művészeket és technikákat. Fontos, hogy 

meg tudják különböztetni az egyes irányzatokat és 

elemeiket. Tudják alkalmazni a saját alkotásaikban. 

A mai világban szinte elengedhetetlen, hogy interaktívvá 

tegyük az órákat/ szakköröket, és bevonjuk az IKT 

eszközöket az ismeretátadás folyamatába. 

A szakkör eredményeként a diákok megismerik a 20. 

század festőinek legértékesebb műveit és alkalmuk nyílik 

tehetségüket kipróbálni egy rendhagyó alkotás keretében. 

Programfelelős: Litauszkyné Héjjas Erzsébet 

Jelentkezés: határidő: 2018. október 25. 

e-mail cím: litauszkyne@gmail.com 



 

A szlovák nyelvű tankönyvek, taneszközök áttekintése 

(Magyar nyelvű előadás) 

 

  

Előadó: Dr. Takács Edit 

Időpont: 2018. november 15. 1400-1600 

Helyszín:  Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és 

Kollégium, Békéscsaba 

5600 Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 1. 

 

Program jellege:  Előadás/Konzultáció 

 

Célcsoport:  A magyarországi szlovák egy- és kétnyelvű, 

valamint a nyelvoktató formában tanító 

pedagógusok. 

 

A program rövid 

leírása: 

 

A program során a szlovák nemzetiségi egynyelvű és 

kétnyelvű iskolákban tanító pedagógusok áttekintést 

kaphatnak a szlovák tankönyvhelyzetről, a tervezett 

átdolgozásokról, fejlesztésekről, valamint a tervezett 

fordításokról. A bemutató előadás után lehetőség nyílik 

konzultációra is. 

Cél a szlovák nyelvet tanító pedagógusok 

tájékozottságának biztosítása a szlovák 

tankönyvhelyzetről. 

Fontosnak tarjuk, hogy a szlovák közoktatási 

intézményekben tanító pedagógus kollégák megismerjék a 

tervezett átdolgozásokat, fejlesztéseket, valamint a 

tervezett fordításokat a szlovák tankönyvhelyzet 

vonatkozásában. Ezzel mindegy biztosítani kívánjuk a 

rendszerszemléletet és növelni pedagógusaink 

tájékozottságát. 

Programfelelős:  Pecsenya Edit - intézményvezető,  

Eperjesiné Cséffai Csilla Zita – bázisintézményi 

koordinátor 

Jelentkezés: határidő: 2018. november 09. 

e-mail cím: cscsffll@gmail.com 

 



 

  

Előadók: dr. Blazsetin István, Dubravko Vrbešić 

Időpont: 2018. november 15. 900-1700 

Helyszín:  Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános 

Iskola, 8864 Tótszerdahely, Zrínyi Miklós tér 1. 

 

Program jellege:  Továbbképzés 

Célcsoport:  Horvát nyelvet oktató és horvát nyelvet beszélő 

pedagógusok 

 

A program rövid 

leírása: 

Verselemzés és értelmezés 

Bármely szöveg értő olvasása (értelmezése) az egyik 

legbonyolultabb pszichikai tevékenység, melynek során az 

olvasó megpróbálja aktiválni minden tudását, 

tapasztalatát, asszociációs készségét, hogy az adott 

szöveggel kommunikálni tudjon. Alapvetően minden 

szöveg értelmezésre szorul. A képzésen terítékre kerülnek 

a verselemzés és értelmezés alapvető irodalomelméleti 

kérdései (szótagszámláló verselés, versformák, szabad 

vers stb.), horvát költők (Dobriša Cesarić, Dragutin 

Tadijanović, Jure Kaštelan, Ivan Slamnig, Danijel 

Dragojević itd.) alkotásainak elemzése és értelmezése. 

Szófajok – ismétlés, feladatok, gyakorlatok 

Az elméleti rész áttekintése (szófajtan, a szófajok 

rendszerezése, kérdések, problémák). Az elméleti anyag 

gyakorlása az általános iskolai korosztály számára készült 

különböző nyelvi játékok segítségével.  

A horvát nyelv stílusrétegei 

A hagyományos stilisztika szerinti tipikus stílusrétegek 

(társalgási, hivatalos, publicisztikai, tudományos, 

szépirodalmi) általános jellemzőinek, az egyes 

stílusrétegek szóbeli és írott változatának és három 

stílusszintjének (igényes, közepesen igényes, igénytelen) 

megismerése.  

Programfelelős Karagity István 

Jelentkezés határidő: 2018. november 12. 

e-mail cím: karagity.istvan@oh.gov.hu 

Írásbeli nyelvgyakorlatok a horvát nyelvoktatásban. 

A horvát nyelv funkcionális stílusai. 

Verselemzés I-II. 



 

 

Zrínyi Katarina emléknap 

 

  

Előadók: Az intézmény tanulói 

Időpont: 2018. november 16. 1100-1700 

Helyszín:  Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános 

Iskola, 8864 Tótszerdahely, Zrínyi Miklós tér 1. 

 

Program jellege:  Emléknap 

 

Célcsoport:  Horvát nyelvet oktató és horvát nyelvet beszélő 

pedagógusok 

 

A program rövid 

leírása: 

Az iskola a horvát nyelv oktatása, fejlesztése mellett 

kiemelten fontosnak tartja a horvát nemzetiség 

történelmének, néprajzának, kultúrájának 

megismertetését, az identitás erősítését tanulóinkban, s 

ennek szellemében szervezi tanórán kívüli hagyományőrző 

programjait.  

A program céljául tűzi ki az iskola névadója, Zrínyi 

Katarina emlékének megőrzését és az intézmény 

hagyományrendszerének átörökítését. A program 

vetélkedővel veszi kezdetét, melyben a tanulók csapatokban 

mérik össze tudásukat Zrínyi Katarina életéről és 

munkásságáról. Azt követően ünnepi műsor keretében a 8. 

osztályos tanulók az iskola névadójára emlékeznek, majd az 

1. évfolyamos tanulók ünnepélyes fogadalomtétele 

következik. A műsor zárásaként az osztályok koszorúval 

tisztelegnek Zrínyi Katarina emléktáblája előtt. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen jellegű 

rendezvények során a tanulók közelebb kerülnek az iskola 

névadójának életéhez, munkásságához, ezáltal erősödik 

bennük az intézményhez való kötődésük is.  

Programfelelős: Trojkó Zsolt 

Jelentkezés: határidő: 2018. november 12. 

e-mail cím: trojko75@gmail.com 



 
 

„Volt egyszer, hol nem volt…” – cigány mesék feldolgozása az 

óvodában 

 

Előadók: Lacza Zoltánné, Kőmüves Mónika 

Időpont: 2018. november 16. 900-1230 

Helyszín:  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József 

Általános Iskola és Magoncka Óvoda 

7227 Gyulaj, Szent Imre tér 10. 

 

Program jellege:  Bemutató foglalkozás, műhelymunka 

 

Célcsoport:  Óvodapedagógusok, óvodavezetők 

A program rövid 

leírása: 

 

Cigány mesék feldolgozása az óvodában, módszerek, 

eszközök, bemutatása. 

Nagycsoportos korú gyermekeknek adunk elő egy vagy 

több cigány mesét, aktuális igényeikhez igazodva. 

Bevonjuk őket a mesélésbe, különböző eszközökkel, 

módszerekkel tesszük „élhetővé” azokat. A látottakra 

reflektálunk, együtt elemezzük szakmai műhely keretében 

a részt vevő óvodapedagógusokkal. 

A foglalkozás célja megszerettetni a cigány meséket a 

gyermekekkel, illetve az óvodapedagógusok ösztönzése a 

környezetükben „élő” mesék felkutatására, 

összegyűjtésére. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a cigány mesék 

közül nehezen, bátortalanul választanak az 

óvodapedagógusok. A műhelymunka eredményeképpen 

elvárható, hogy az óvodapedagógusok szívesebben 

mesélnek cigány meséket. Jobban ki tudják használni 

azok fejlesztő hatását az óvodai nevelésben. 

Programfelelős: Kőmüves Mónika 

Jelentkezés: határidő: 2018. október 31. 

e-mail cím: komuves.monika@maltai.hu 


