
 

 

Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 

4400 Nyíregyháza, Egyház utca 13. 

Telefon: +3630/682-2398 

E-mail: poknyiregyhaza@oh.gov.hu 

 



 

Kedves Kollégák! 

 

 

A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 2018. október 8-18. között szervezi meg az Őszi Pedagógiai Szakmai 

Napokat, amelynek kiemelt témái a képességfejlesztés, differenciálás, hátránykompenzáció, a pedagógiai mérés-

értékelés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása és a hátránnyal küzdők segítése. 

Programkínálatunkban a pedagógusok szakmai módszertani fejlődését segítő bemutató órák, műhelyfoglalkozások, 

előadások mellett megtalálhatóak az általános iskolai tankönyvekhez kapcsolódó bemutatók, az iskolai közösségi 

szolgálat eddigi tapasztalatai illetve a tudásalapú tanulás koncepciójának megismertetése a természettudományok 

világából. 

 

Kiemelt feladataink között szerepel a köznevelési intézmények szakmai támogatása, mind a fenntartók, mind pedig 

az intézményvezetők és a pedagógusok munkájának segítése. A sokrétű feladatellátás és munkavégzés szakmai 

támogatását olyan magas színvonalú pedagógiai szakmai szolgáltatással igyekszünk megvalósítani, amely a napi 

pedagógiai munkához kíván segítő kezet nyújtani. 

 

A rendezvénysorozatunk célja, hogy a tudásmegosztás, a tapasztalatcserék járuljanak hozzá, a pedagógusok 

pedagógiai-módszertani kultúrájának bővítéséhez, az intézményi „jó gyakorlatok" megosztásához, 

elterjesztéséhez. 

 

A gazdag programkínálatból egyaránt választhatnak aktuális témákra reagáló előadásokat, bemutató órákat, 

szakmai konzultációkat, de gondoltunk azoknak az alkalmaknak a megteremtésére is, amelyek a folyamatos szakmai 

kapcsolattartás, a közös gondolkodást, egyfajta pedagógiai szövetség létrehozását hivatott elősegíteni és 

szolgálni.  

 

Köszönöm mesterpedagógus szaktanácsadóinknak, a bázisintézményeinknek és a közreműködő előadóinknak, 

pedagógusoknak, a programok összeállításában és megvalósításában végzett munkájukat. 

 

Válogassanak kínálatunkból!  

Munkatársaimmal együtt tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket programjainkra! 

 

Kindruszné Munkácsi Ágnes 

főosztályvezető 

Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 



 

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központjának 

Bázisintézményei Szabolcs - Szatmár – Bereg megyében 

 

 

 

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény  

  

Tiszavasvári Általános Iskola 

 

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 

  

Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola 

 

Pusztadobosi Általános Iskola 

 

Babus Jolán Középiskolai Kollégium 

 

Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda   

 

Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 

  

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

   

Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium 

   

Nyírbátori Meseház Óvoda 

              

 

 

 



 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye:  

VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, 

4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 30.  

Tel: 42/506-520  

Email: vlami@vlami.hu   

 

 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 8. (hétfő) 
 

 

 

12:30-13:00    Regisztráció  

 

 

13:00-14:30 „Civakodóra, konfliktuskezelés” - előadás 

Előadó: Oláh Gabriella pszichológus  

 

Célcsoport: bármely szakos pedagógus 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő. 

 

 

14:30-16:00 Drámajáték alkalmazása a tanítási órán Bemutató óra, gyakorlati 

foglalkozás pedagógusok számára 

Tanít: Vona Éva, Mendler Mónika, Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Célcsoport: bármely szakos pedagógus 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő. 

 

 

 

mailto:vlami@vlami.hu


 

    Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye:  

TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY 

4440 Tiszavasvári Ifjúság u.8  

Tel.: 42-372-756 

E-mail: ekaovoda@gmail.com 
 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 
 

2018. október 9. (kedd) 
 

 

8:30- 9:00  Regisztráció (Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény  

4440 Tiszavasvári, Ifjúság u 8.) 

09:00  Indulás busszal a terepi műhelymunka helyszínére 

Intézményi jó gyakorlat bemutatása: Zöld Jeles Ünnepek a Fülemüle Zöld 

Óvodában 

Állatok hete – Állatok Világnapja-terepi műhelymunka a Tiszalöki 

arborétumban. 

Madárgyűrűzés megtekintése ornitológiai szakvezetéssel. 

Interaktív játékok és csurgatós kóstolás 

09.30 – 11:30  Terepi műhelymunka: madárgyűrűzés és interaktív játékok 

Helyszíne: Tiszalöki Arborétum 

A műhelymunkát vezeti: Szöginé Megyeri Gabriella óvodapedagógus 

12:00      Visszaérkezés Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény  

4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. 

 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 30 fő. 

A programon való részvételhez túrafelszerelés ajánlott! 

 

 

 



 

 
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye: 

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

4440 Tiszavasvári, Ifjúság u 8. 

Telefonszám: 42-275-118 

E-mail: tvasvari-iskola@freemail.hu       
 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 09. (kedd) 
13:30- 14:00     Regisztráció 

 

14:00  „Dübörög a ritmus…” Ritmikai- és szolmizációs készség fejlesztése (Bemutató óra) 

"Dübörög a ritmus..” - katonazenén, magyar népdalokon és mai modern zenén 

keresztül- zenei formaérzék, ütemérzék, ritmusérzék fejlesztése ritmushangszerek 

használatával 3. osztályban. 

Tanít: Erdei-Dankó Eszter általános iskolai tanító, Tiszavasvári Általános Iskola 

 

Célcsoport: tanítók, ének szakos tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 15 fő. 

 

14:00  Fel! Fel! Felvételire! Képességfejlesztés magyar órán (Bemutató óra) 

Az óra célja, olyan típusú kompetenciafeladatok megoldása, amely elősegíti a központi 

felvételi feladatsor sikeres megírását. Cél a helyesírási, nyelvtani, irodalmi ismeretek 

kreatív módon történő alkalmazása differenciált csoportmunkában 8. osztályban. 

Tanít: Bunda Józsefné magyar nyelv és irodalom szakos tanár,  

 

Célcsoport: magyar szakos tanárok, tanítók 

A jelentkezők maximális létszáma: 15 fő. 

 

14:00  IKT alkalmazása a 3-4. osztályban. Tudásmegosztás, tanulás-tanítás 

támogatása (Műhelymunka) 

A műhelymunkát vezeti: Szűcsné Kálnási Anna mesterpedagógus szaktanácsadó 

 

Célcsoport: tanítók, 

A jelentkezők maximális létszáma: 30 fő. 

 

 

14:00      Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók azonosítása (Műhelymunka) 

  A műhelymunkát vezeti: Herczegné Kovács Irma mesterpedagógus szaktanácsadó 

 

Célcsoport: tanítók, tanárok  

A jelentkezők maximális létszáma: 30 fő 



 

Az oktatási Hivatal Bázisintézménye: 

NAGYKÁLLÓI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA 

4320 Nagykálló Szabadságharcos út 8.  

Telefon: 42/263-438, 263- 411, 563-080 

E-mail: terez1@freemail.hu 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 10. (szerda) 

  
 

09:00 – 9:30   Regisztráció 

 

09:30-11:30  Bemutató foglalkozások és szakmai tapasztalatcsere 7 óvodai csoportban 

 

A szakmai napon az óvodai tevékenységekben megvalósuló tanulás komplex 

módon történik. Megvalósul a gyermekek egyéni fejlesztése, az eltérő fejlődési 

ütemhez igazítva, az esélyteremtés és hátránycsökkentés feltételeinek 

biztosításával. 

 

A befogadó pedagógia óvodai gyakorlata - egyéni szükségletek és az 

esélyteremtés. 

 

„Zöldségek és gyümölcsök ünnepe” – egyéni képességekhez igazított 

képességfejlesztés tevékenységek közben. 

 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 5 fő csoportonként 

mailto:terez1@freemail.hu


 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye: 

NYÍREGYHÁZI KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18. 

Tel.:06 42 512-816 

E-mail: kodaly.iskola@kodaly-nyhaza.sulinet.hu 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 10. (szerda) 

 

8:30 - 9:00   Regisztráció 

 

09:00    Átmenet az óvodából az iskolába - Bemutató óra 1. osztályban 

Az iskolai beilleszkedés időszaka minden gyermek életében a tanuláshoz való 

viszonyt megalapozó szakasz. Ezért kiemelt jelentőségű. A pedagógus 

személyisége mellett alkalmat kell találni arra is, hogy a két intézmény – óvoda 

és általános iskola – szakmai tapasztalatait megossza egymással. Az elvárások, 

nevelési elvek, módszerek és technikák átadása elősegítheti ezt a folyamatot, 

s jelentős hiányt pótol a köznevelés rendszerében. 

 

Tanít: Harasztiné Sipos Judit mesterpedagógus szaktanácsadó, Nyíregyházi 

Kodály Zoltán Általános Iskola 

 

Célcsoport: Óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő. 

 

09:00     Fogalmazás lépésről lépésre - Bemutató óra 5. osztályban 

Lemorzsolódást csökkentő módszerek alkalmazása, anyanyelvi kompetenciák 

fejlesztése kooperatív technikák alkalmazásával. 

 

Tanít: Erdélyiné Juhász Eleonóra mesterpedagógus szaktanácsadó, Nyíregyházi 

Kodály Zoltán Általános Iskola 

 

Célcsoport: magyar nyelv és irodalom szakos pedagógusok  

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő 



 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye: 

NYÍREGYHÁZI KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18. 

Tel.:06 42 512-816 

E-mail: kodaly.iskola@kodaly-nyhaza.sulinet.hu 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 10. (szerda) 

 

11:00  Fonológiai tudatosság. A beszédhanghallás korai fejlesztési lehetősége az 

óvodában.– Műhelymunka 

 

A műhelymunkát vezeti: Turcsán Tímea mesterpedagógus szaktanácsadó 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő. 

 

14:00     „Tiszta forrásból” – Műhelymunka 

Énekkaraink sikereinek titka a Kodály- módszerrel oktatott énektanításban 

gyökerezik.  

A közös éneklésnek a gyermekekre gyakorolt pozitív hatását szeretnénk 

bemutatni. A kóruséneklés ugyanis – főleg ha már általános iskolákban elkezdik 

a gyerekek – amellett, hogy felemelő, szórakoztató élményt okoz, elősegíti 

szellemi-, esztétikai- és érzelmi fejlődésüket, kulcskompetenciájuk 

fejlesztését és nagyban hozzájárul a jó közösségformáláshoz, a 

szocializációhoz. 

 

A műhelymunkát vezeti: Szabó Dénes Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas 

zenepedagógus, a Nemzet Művésze, a Cantemus kóruscsalád vezetője 

 

Célcsoport: ének-zenét tanító pedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 25 fő. 

 

 



 

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye: 

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

4565 Pusztadobos, Petőfi utca 48.  

elefon: 45/710-183 Fax: 45/710-351 

E-mail: pusztasuli@gmail.com 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 11. (csütörtök) 
 

13.30 - 14.00 Regisztráció  

 

14:00  A "Sightseeing tour in London" - Londoni városnézés (jó gyakorlat 

bemutatása bemutató óra) 

Az angol nyelv tantárgy és a téma iránti érdeklődés felkeltése. Motiválás, 

motiváció erősítése. 

A tananyag és egyes kiemelt fontosságú nyelvi elemek jobb megértése, 

elsajátítása. Tudástranszfer megerősítése: a megszerzett ismeret gyakorlati 

alkalmazhatóságának kialakítása, amely más tantárgyi, nem tantárgyi, és nem 

iskolai környezetben is jól használható.  

Digitális kompetencia fejlesztése: az eszközök célirányos, kritikus használata 

a mindennapi munkában. 

Szociális kompetencia fejlesztése: céltudatos, megfelelő kommunikáció, 

csapatmunkára való képesség fejlesztése. Az egyéni felelősségérzet 

kialakítása a közös munkáért. Más kultúrák megismerése. 

Hátrányos helyzetű, speciális nevelési igényű tanulók integratív, de egyénre 

szabott oktatása. 

A program pedagógiai célja a diákok motiválása az idegen nyelv tanulására, a 

hatékony tanulás elsajátítása, az iskolai tudásra épülő önálló munka fejlesztése.  

A jó gyakorlat célja: a külső forrásokból származó információk felhasználása, 

az így nyert adatok feldolgozása, mely folyamat során szükségszerű az IKT 

technológia magabiztos alkalmazása. 

 

Tanít: Nemes Tamás angol nyelv és irodalom szakos tanár 

 

Célcsoport: angol nyelv tanárok  

A jelentkezők maximális létszáma: 28 fő. 

mailto:pusztasuli@gmail.com


 

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye: 

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

4565 Pusztadobos, Petőfi utca 48.  

Telefon: 45/710-183 Fax: 45/710-351 

E-mail: pusztasuli@gmail.com 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 11. (csütörtök) 
 

14:00  Környezetismeret óra 2. osztályban - Bemutató óra 

Az óra témája:Lakóhelyem közlekedése 

Az óra cél és feladatrendszere: Szociális kompetencia, kritikai gondolkodás 

fejlesztése. A lakóhely közlekedési eszközeinek számbavétele. Beszámoló 

utazási élmenyekről. Tabló készítése a gyűjtött közlekedési eszközök 

képeiből. 

Módszerek: spontán megnyilatkozások, tanítói közlés, beszélgetés, 

projektmunka, páros munka. 

 

Tanít: Vincze-Márki Krisztina általános iskolai tanító 

Célcsoport: tanítók  

A jelentkezők maximális létszáma: 28 fő. 

 

14:00  Lemorzsolódás elleni küzdelem és a releváns projektek tapasztalatai – 
Műhelymunka 

A műhelymunkát vezeti:  Király Lajos mesterpedagógus szaktanácsadó 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő. 

 

14:00  DIFER, hogy az iskolába járás öröm legyen! – Műhelymunka 

A DIFER méréssel és fejlesztéssel kapcsolatos módszerek és ismeretek 

birtokában érhetjük el azt, hogy az iskolába járás öröm legyen, amiről 

műhelymunka során kapnak információt a jelenlévők. 

A műhelymunka tartalma: DIFER története, készség, képesség, mit mér a 

DIFER, mérés menete röviden, DIFER fejlesztés játékos feladatokkal. 

 

A műhelymunkát vezeti: Hegyesné Tóth Márta mesterpedagógus 

szaktanácsadó 

Célcsoport: tanítók, pedagógusok, mérési szakemberek 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő. 

mailto:pusztasuli@gmail.com


 

 

     Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye: 

     BABUS JOLÁN KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 

     4800 Vásárosnamény, Kossuth út 21. 

     Telefon: 06-45/470-429 

      Fax: 06-45/470-552 

      E-mail: babusj-koll@freemail.hu 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 11. (csütörtök) 
 

13:30-14:00 Regisztráció  

 

14:00  Egyéni fejlesztési terv bemutatása – hospitálás 

A foglalkozást vezeti: Halászné Nagy Katalin kollégiumi nevelőtanár 

Célcsoport: kollégiumi nevelők, napközis nevelők 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő. 

 

15:00  Mérés-értékelési rendszer bemutatása – hospitálás 

A foglalkozást vezeti: Havasi Beáta mesterpedagógus szaktanácsadó 

Célcsoport: kollégiumi nevelők, napközis nevelők 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő. 

 

15:00  Műhelymunka: Egyénre szabott oktatás és kompetenciafejlesztés 

lehetőségei a kollégiumban 

A műhelymunkát vezeti: Vizer Zoltán mesterpedagógus szaktanácsadó  

Célcsoport: kollégiumi nevelők, napközis nevelők 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő. 

 



 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye: 

FEHÉRGYARMATI ESZTERLÁNC ÓVODA 

4900 Fehérgyarmat, Szent I tér 2. 

Tel.: 06/70-668-7354 

E-mail: fehergyarmatiovoda@gmail.com 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 15. (hétfő) 
 

9.00- 9.30 Regisztráció  

 

Jó gyakorlatunk az óvodánkban folyó kreatív barkácsolás játékos és fejlesztő 

formáját mutatja be. Célunk a vegyes életkorú csoportokban a komplex 

képességfejlesztés lehetőségeinek bemutatása az ősz témakör 

feldolgozásával. 

 

09:30  "Piros alma, de kerek…" Őszi komplex kreatív tevékenység - bemutató 

foglalkozás  

 

Helyszín: Katica csoport 

A foglalkozást tartja: Fehér Zoltáné és Huszti Beatrix 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 10 fő 

 

09:30 " Őszanyó kincsei" komplex kreatív tevékenység - Bemutató foglalkozás 

 

Helyszín: Bóbita csoport 

A foglalkozást tartja: Ster Andrásné és Haklik-Mándi Alexandra 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 10 fő 

 

09:30  "Szóló szőlő" kézműves komplex tevékenység - Bemutató foglalkozás  

 

Helyszín: Vackor csoport 

A foglalkozást tartja: Fábián Petra és Sólyom Tibor 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 10 fő 



 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye: 

FEHÉRGYARMATI ESZTERLÁNC ÓVODA 

4900 Fehérgyarmat, Szent I tér 2. 

Tel.: 06/70-668-7354 

E-mail: fehergyarmatiovoda@gmail.com 

 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 15. (hétfő) 
 

09:30  "Sün Balázs" kézműves komplex kreatív tevékenység – Bemutató foglalkozás 

Helyszín: Szivárvány csoport 

A foglalkozást tartja: Juhászné Gyulai Enikő és Nagyné Tisza Erika 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 10 fő. 

 

13:00  Gyermekrajzok üzenete - Előadás 

 Előadó: Kaptur Sándor mesterpedagógus szakértő 

 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye: 

FEHÉRGYARMATI BÁRDOS LAJOS  

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

4900Fehérgyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. 

Tel.: 44/361-377     

E-mail: bardosiskola@fehergyarmat.hu 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 15. (hétfő) 
 

10.00-10.15 Regisztráció 

10.15-10.35  Megnyitó – Balla Kálmánné intézményvezető 

 Közreműködnek: a művészeti iskola növendékei 

10.35-10.50  Szünet 

10.50-11.35  Bemutató órák  

o Kóruspróba, az énekkar munkájának bemutatása 

Tanít: Asztalosné Szűcs Edina- kórusvezető ( 

Célcsoport: ének-zene tanárok, kórusvezetők 

o Szivacskézilabda oktatása testnevelés órán  

Tanít: Kotvász András – testnevelés szakos tanár  

Célcsoport: tanítók, testnevelő tanárok, edzők) 

11.35-11.45  Szünet 

11.45-12.30  Bemutató órák 

o Lovaskultúra-oktatás testnevelés órán a felső tagozatban a Szabó 

Lovasudvaron 

Tanít: Szabó András – lovaskultúra-oktató 

Célcsoport: tanítók, testnevelő tanárok, edzők) 

o Magyar óra, a szövegértés fejlesztése 6. osztályban –  

Tanít: Miskiné Molnár Ibolya magyar – német szakos tanár 

Célcsoport: nem csak magyartanároknak! 

12.30-12.40  Szünet  

12.40-13.25  Bemutató órák megbeszélése 

13.25-14.00  Büféebéd 

14.00-14.45  Érezd jól magad a bőrödben – tippek a lelki egészség megőrzéséhez  

 Vassné Dr. Figula Erika pszichológus előadása 

 

 



 

 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 15. (hétfő) 

 

Általános iskolai tankönyvekhez kapcsolódó bemutatók, 

műhelyfoglalkozások 

 

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 2. 

 

13:30 – 14:00  Regisztráció 

 

Műhelymunkák, bemutatók: 

14:00  Alsó tagozat-magyar nyelv és irodalom 

 Előadó: Fenyődi Andrea alsós főszerkesztő 

 

14:00  Felső tagozat - magyar nyelv és irodalom, matematika 

Előadó: dr. Baranyai Katalin főszerkesztő és Tóthné Szalontani Anna 

főszerkesztő. 

  

 



 

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye: 

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA   

4400 Nyíregyháza Kereszt. u. 8. 

Telefon: 06/42-512-920 

E-mail cím: gyermekekhazaovoda@gmail.com 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 16. (kedd) 
08:45-09:15  Regisztráció 

 

09:15  Montessori mindennapi élet gyakorlatainak matematika tartalmú 

tapasztalatszerzés  

Montessori eszközök, születésnapi évkör bemutatása a szabad játék során 

vegyes korcsoportban - Bemutató foglalkozás 

 

Helyszín: Napfény csoport 

A foglalkozást tartja: Bojtos Csilla óvodapedagógus 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 10 fő. 

 

09:15  „Alma-nap” Egészséges életmódra nevelés a külső világ tevékeny 

megismerésén keresztül vegyes korcsoportban - Bemutató foglalkozás 

 

Helyszín: Moha és páfrány csoport 

A foglalkozást tartja: Fehérné Héring Erika óvodapedagógus 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 10 fő. 

 

09:15  Anyanyelvi nevelés népmesei elemekkel és anyanyelvi játékok 

alkalmazásával- vegyes korcsoportban - Bemutató foglalkozás 

Helyszín: Zöld manók csoport 

A foglalkozást tartja: Krajecz Amarilla óvodapedagógus 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 10 fő. 

 

13:00  A magatartászavar kezelésének lehetőségei az óvodában – Előadás 

 Előadó: Jasku Henrietta pszichológus, mesterpedagógus szaktanácsadó 



 

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye: 

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA  

4400 Nyíregyháza Kereszt. u. 8. 

      Telefon: 06/42-512-920 

      E-mail cím: gyermekekhazaovoda@gmail.com 

 

 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 17. (szerda) 

Kísérőrendezvény 
09:00-09:30  Regisztráció 

 

09:30  Közlekedési nap 

 

Az óvoda udvarán ismerkednek a gyerekek a megkülönböztetett jelzést 

használó járművekkel, a rendőrség, katasztrófavédelem, és a mentők 

részvételével és közreműködésével. 

Gyakorolják a rendőrök segítségével a biztonságos közlekedést és a helyes 

viselkedést az utakon. 

A kiállított járművekbe beülhetnek és beszélgethetnek az ott tartózkodó 

rendőrrel, tűzoltóval vagy mentőssel. 

A játékos közlekedési vetélkedőt a rendőrök vezetik, majd teszteket oldanak 

meg. 

 

A résztvevő érdeklődők betekintést kaphatnak az óvoda közlekedési napjának 

programjába, és ismereteket szerezhetnek arról, hogyan szervezzenek ilyen 

napokat. 

 

A közlekedési nap program felelőse: Horváthné Zagyi Erzsébet óvodapedagógus 

A jelentkezők maximális létszáma: 15 fő 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye:     

NYÍREGYHÁZI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM 

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6. 

Telefon: 42/500-059, 500-058  

E-mail:kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com  

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 16. (kedd) 
 

Regisztráció a gimnázium könyvtárában a programok kezdete előtt fél órával. 

 

08:55  Bemutató óra: Elő a mobiltelefonnal a fizika órán 

A digitális eszközök használata. Digitális kompetencia, tantárgyi képességek, 

kísérlet, (tanulói-tanári). 

Tanít: Cseh Imre mesterpedagógus szakértő (10. d osztály) 

Célcsoport: fizikatanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő (természettudományi előadó) 

 

12:35  Bemutató óra: Összehasonlító komplex esszé a sikeres emelt szintű é

 rettségihez  

Történelmi folyamatok összehasonlítása történelmi ismeretek 

felhasználásával. Források használata, összefüggések felismerése, ok-okozati 

viszonyok megértése. Interaktív csoportmunka 

Tanít: Harcsa Valéria mesterpedagógus szaktanácsadó (12.c osztály. emelt 

történelem) 

Célcsoport: középiskolai történelemtanárok 

A jelentkezők maximális létszáma:  30 fő (017-es terem) 

 

13:30  A lemorzsolódás megelőzése – Műhelymunka 

Gyakorlati feladatokkal a veszélyek felismerése és megelőzésük. Szociális 

kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek illetve társas kompetenciák 

fejlesztése (információgyűjtés, rendszerezés, kreativitás, empátia). 

Interaktív csoportmunka. 

A műhelymunkát vezeti: Harcsa Valéria mesterpedagógus szaktanácsadó 

A jelentkezők maximális létszáma: 30 fő (07-es terem) 

Célcsoport: középiskolai tanárok, osztályfőnökök 

mailto:kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com


 

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye:               

NYÍREGYHÁZI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM 

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6. 

Telefon: 42/500-059, 500-058  

E-mail:kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com  

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 16. (kedd) 
 

Regisztráció a gimnázium könyvtárában a programok kezdete előtt fél órával. 

 

14:30  Komplex esszé a sikeres emelt szintű érettségihez – Műhelymunka 

Céltudatossá tenni az emelt szintű érettségire történő felkészülést a komplex 

esszék tekintetében. A tanulók történelem szemléletének formálása. 

A műhelymunkát vezeti: Ferenczi Sándor mesterpedagógus szaktanácsadó 

A jelentkezők maximális létszáma: 30 fő (114-es terem) 

Célcsoport: középiskolai történelemtanárok  

 

14:15  Tematizált műhelybeszélgetés: IKSZ határok „körül” és „belül” (iskolai 

közösségi szolgálat) 

A kezdetektől máig nagyon sok és sokféle IKSz tapasztalat gyűlt össze. A 

sokezer teljesített óra nagy része nem okozott fejtörést, de mindannyian 

találkoztunk olyan esetekkel, amelyeknél még a jogszabályok újraolvasása után 

sem tudtuk egyértelműen megítélni, hogy „Hol a határ?” Eldöntöttük így vagy 

úgy, vagy elfogadtuk a partnert és a teljesítést, vagy nem. A 

műhelybeszélgetésen szabályokat nem akarunk alkotni, de tanulságos eseteket 

megismerni igen, hogy jobban látszódjanak a határok. 

A műhelymunkát vezeti: Petrovics Nándor szakmai referens Eszterházy 

Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa 

A jelentkezők maximális létszáma: 30 fő (019-es terem) 

Célcsoport: középiskolai tanárok 

mailto:kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com


 

 

 Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye:               

 NYÍREGYHÁZI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM 

 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6. 

 Telefon: 42/500-059, 500-058  

 E-mail:kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com  

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

 

Kísérőrendezvény 

 2018. október 17. (szerda) 

 
Regisztráció a gimnázium könyvtárában a programok kezdete előtt fél órával. 

 

08:40-10:35 Bemutató óra párhuzamban történő tanítással: Komparatív szemlélet és 

tantárgyi koncentráció a magyar és az idegen nyelv oktatásában. Dante: 

Isteni színjáték (Pokol) 

 

A szerzői életrajz és a világirodalmi alkotás feldolgozása magyar és olasz 

nyelven. 

Anyanyelvi és idegen nyelvi szóbeli és írásbeli kommunikációs készség 

fejlesztése. Digitális kompetencia fejlesztése, logikus gondolkodás 

képességének és az asszociációs készségnek a fejlesztése. Kooperatív 

technikák. Infokommunkációs eszközök használata. 

Tanítanak: Nagyné Balla Judit mesterpedagógus szakértő  és Bem Slimenené 

Czipa Boglárka 

A jelentkezők maximális létszáma: 30 fő (09-es terem, 12. b olasz tagozat) 

Célcsoport: középiskolai magyartanárok, olasztanárok, idegen nyelvet oktató 

tanárok 

 

 

 

 

 

mailto:kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com


 

  Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye:  

  MÁTÉSZALKAI ESZE TAMÁS GIMNÁZIUM 

   Mátészalka, Kazinczy u. 7.  

    Tel: (44) 502-625, (44) 502-624 

    E-mail: eszegimi@gmail.com 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 17. (szerda) 
10:30 – 11:00  Regisztráció 

11:00  Bemutató óra: Az elégia tematikai és formai változatai Csokonai és 

Berzsenyi költészetében (magyar 10. évf.) 

„Az irodalom tökéletesen haszontalan. Egyetlen haszna, hogy élni segít.” 

(Claude Roy) 

Tanít: Demeter Györgyi magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,  

 

Célcsoport: középiskolai tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 12 fő. 

 

11:00  Bemutató óra: Egy kortárs költő portréja-Kürti László a versei tükrében 

(magyar 12. évf.) 

A vers médium, tanít, éljen vele, aki bajban van, vagy aki bajt akar 

magának! (Kürti László)  

Tanít: Kovácsné Kiss Csilla,  

 

Célcsoport: középiskolai tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 12 fő. 

 

11:00  Bemutató óra: Az Ókori Kelet (történelem 9. évf.) 

A téma összefoglalása IKT eszközök felhasználásával, a tehetséges 

tanulók fejlesztése 

Tanít: Kovács Sándor mesterpedagógus szaktanácsadó,  

 

Célcsoport: középiskolai tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 12 fő. 

 

11:00  Bemutató óra: Az alumínium és gyártása  (kémia 10. évf.)  

Az IKT eszközök alkalmazása a tehetséggondozás és felzárkóztatás 

folyamata során 

Tanít: Ónodiné Kiss Márta kémia szakos tanár,  

Célcsoport: középiskolai tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 15 fő, Eszes-labor 

mailto:eszegimi@gmail.com


 

   Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye:  

   MÁTÉSZALKAI ESZE TAMÁS GIMNÁZIUM 

   Mátészalka, Kazinczy u. 7.  

    Tel: (44) 502-625, (44) 502-624 

    E-mail: eszegimi@gmail.com 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 17. (szerda) 
 

13:00   Differenciálás és tehetséggondozás a tanulás-tanítási folyamatban - előadás 

Előadó: Bajkán Barbara fejlesztő-differenciáló szakvizsgázott pedagógus, Móricz 

Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola 

 

A jelentkezők maximális létszáma: 60 fő,  

 

14:00  Tehetséggondozás a gyakorlatban - műhelymunka  

Bevezető előadások: 

A tehetséggondozás jó gyakorlata az intézményben és tehetséggondozó hálózat 

keretében. 

Tehetséggondozás a szülőkkel együttműködve. 

 

Előadók: Dr. Pálffyné Nagy Ilona Éva mesterpedagógus szakértő, Bodorné Misley 

Tünde biológia tanár, pszichológia szakos tanár 

 

Az előadásokat beszélgetés, ötletbörze követi. 

A jelentkezők maximális létszáma: 25 fő  

 

14:00  A történelemtanítás és tanulás feltételeinek megteremtése az iskolában - 

műhelymunka 

 A műhelymunkát vezeti: Oláh András mesterpedagógus szaktanácsadó 

 

14:00  A sikeres nyelvvizsga megalapozása a 2020-tól kötelező felvételi követelménynek 

megfelelően - műhelymunka 

A műhelymunkát vezetik:  

Boros Krisztina angol nyelv és irodalom szakos tanár, mesterpedagógus 

szaktanácsadó  

Szabó Ildikó német nyelv és irodalom szakos tanár, mesterpedagógus szaktanácsadó  

 

A foglalkozások helyszíneiről az intézményben adunk tájékoztatást 

E-mailben ebéd is rendelhető október 15-én munkaidő végéig 800 Ft-os áron 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

 

2018. október 17. (szerda) 
 

 

SCIENTIX 3. WORKSHOP 

 

Helyszín: Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 30.  

 

13:30 – 14:00  Regisztráció 

 

14:00  Scientix – interaktív tanítási-tanulási innovációs folyamat megismerése 

A Scientix eredetileg az Európai Bizottság kezdeményezésére született és 30 

oktatási minisztérium konzorciuma, az Európai Iskolahálózat koordinálja a 

kezdetektől fogva, amely az oktatási és tanulási innováció mozgatórugója, és 

elősegíti a pán-európai iskolák és tanárok európai együttműködését. 

Előadó: Zsigó Zsolt mesterpedagógus szaktanácsadó 

Célcsoport: biológia, kémia, fizika, informatika, földrajz szakos tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 50 fő 

Az előadást beszélgetés, ötletbörze követi. 

 

 

 



 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye: 

NYÍRBÁTORI MESEHÁZ ÓVODA 

4300 Nyírbátor, Fáy András utca 19. 

Tel.:42/281-863; Fax: 42/510-335 

E-mail: ovinyb@gmail.com 

 

Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2018. október 18. (csütörtök) 

 
07:30-08:00  Regisztráció  

08:00 -11:00 Bemutató foglalkozás: „Süssünk, süssünk, valamit”  

Hogyan lesz a lisztből kenyér? /október 16. a kenyér világnapja/ 

 (Mókus csoport) 

A foglalkozást tartja: Tóthné Barna Júlia óvodapedagógus 

 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 8 fő. 

 

08:00 – 11:00 Bemutató foglalkozás: Ősz végi népszokások - Dömötörözés.  

A Szent Dömötör napi hagyományok megismertetése.  

A foglalkozások célja: A gazdasági évhez, munkaalkalmakhoz kapcsolódó 

hagyományok, népszokások megismertetésével nemzeti identitás 

megalapozása. A szülőföldhöz, az ott élő emberekhez tartozás élményének 

megélésével, pozitív érzelmi viszony alakítása. A nemzeti kultúra értékeinek 

élményszerű átörökítése. 

A foglalkozást tartja: Bana Gabriella óvodapedagógus 

 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 8  fő. (Hagyományőrző csoportszoba) 

 

 

13:00  Együttműködés: óvoda – szülők - szakemberek a lemorzsolódás 

csökkentése érdekében - előadás 

Előadó: Dercó Rita pszichológus 

 

A résztvevőknek ebédet az óvoda tud biztosítani 675 Ft-os áron. Az igényt 

október 16-ig lehet jelezni az óvoda e-mail címén. 

mailto:ovinyb@gmail.com

