
 

 

Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 

4400 Nyíregyháza, Egyház utca 13. 

Telefon: +36-30/682-2398 

E-mail: poknyiregyhaza@oh.gov.hu 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Kedves Kollégák! 

 

 

 

A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 2019. április 02-13. között szervezi meg a Tavaszi 

Pedagógiai Szakmai Napokat.  

A rendezvénysorozat kiemelt témái a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai 

támogatása, a hátránnyal küzdők segítése, az átmenetek pedagógiája (az intézményi fokozatok 

közötti átmenetek megkönnyítésének lehetőségei), az egészségfejlesztés, a 

képességfejlesztés és az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése, értékelése. 

Programkínálatunkban megtalálhatóak a pedagógusok szakmai módszertani fejlődését segítő 

bemutató órák/foglalkozások, műhelyfoglalkozások és a működő bázisintézményi jó 

gyakorlatok is. Gondoltunk azoknak az alkalmaknak a megteremtésére, amelyek a folyamatos 

szakmai kapcsolattartást, a közös gondolkodást, egyfajta pedagógiai szövetség létrehozását 

hivatottak elősegíteni és szolgálni.  

 

Köszönöm a bázisintézmények vezetőinek és pedagógusainak, a mesterpedagógus 

szaktanácsadóinknak, és a közreműködő előadóinknak a programok összeállításában és 

megvalósításában végzett munkájukat. 

 

A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérem, hogy részvételi 

szándékukat a Szaktanacsadas.POKNyiregyhaza@oh.gov.hu e-mail címen jelezzék az alábbi 

adatok megadásával: a program neve, saját név, intézményi OM azonosító, 

intézmény/feladatellátási hely neve és címe. A regisztrációt kérjük, a választott program előtt 

2 nappal, a megjelölt határidőig elküldeni szíveskedjenek! 

 

Válogassanak kínálatunkból!  

Munkatársaimmal együtt tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket programjainkra! 

 

 
 

Kindruszné Munkácsi Ágnes 

főosztályvezető 

Oktatási Hivatal  

Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 
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Az Oktatási Hivatal  

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 

              

 

 

 

 

 

 



 

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 

4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 30.  

Tel: 42/506-520 Email: vlami@vlami.hu   

 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 02. (kedd) 
 

 

 

 

09:30- 10:00 Regisztráció  

 

 

 

10:00- 13:00 Koreográfiakészítés módszertana – Bemutató foglakozás  

 

A foglalkozást vezetik: Kácsor István koreográfus szaktanácsadó és  

Kácsor-Ignác Gabriella néptáncpedagógus 

Célcsoport: alapfokú művészeti iskolák néptáncpedagógusai 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő 

 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 01. 
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Gyermekek Háza Déli Óvoda 

4400 Nyíregyháza, Kereszt. u. 8. 

Telefon: 06/42-512-920 

E-mail cím: gyermekekhazaovoda@gmail.com 

 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 03. (szerda) 
 

08:30-09:00 Regisztráció 

 

09:00 Beszédértés és hallásfejlesztés a Montessori pedagógia eszközeinek elemeivel: 

       Játék a hangokkal- Bemutató foglalkozás 

 

Helyszín: Vackor csoport 

A foglalkozást tartja: Vargáné Puskás Andrea óvodapedagógus 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 10 fő 

 

09:00 Montessori pedagógia és a kompetencia alapú programcsomag ötvözésével – 

       anyanyelvi és zenei nevelés föld témakörében – Bemutató foglalkozás 

 

Helyszín: Gyöngyszem csoport 

A foglalkozást tartja: Kozákné Lukács Ágnes óvodapedagógus 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 10 fő 

 

09:00 Az egészségtudatos viselkedés és szokásrendszer megalapozásához szükséges     

kulcskompetenciák elsajátítása játékos cselekvésen keresztül - Bemutató foglalkozás 

 

Helyszín: Bogyó és Babóca csoport 

A foglalkozást tartja: Lipcseiné Bíró Szilvia óvodapedagógus 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 10 fő 

 

11:00 – 12:00 Az óvoda és az iskola közötti zökkenőmentes átmenet - Műhelymunka 

 

A műhelymunkát vezeti: Harasztiné Sipos Judit mesterpedagógus szaktanácsadó  

 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 01. 



 

 
PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

4565 Pusztadobos, Petőfi utca 48.  

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

E-mail: pusztasuli@gmail.com 

 

 

      Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 03. (szerda) 
 

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 nyelvtanárok  

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő 

 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 01. 
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PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

4565 Pusztadobos, Petőfi utca 48.  

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

E-mail: pusztasuli@gmail.com 

 

 

    Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 03. (szerda) 
 

14:00 Történelem óra 6. osztályban - Bemutató óra 

 

Az óra témája: A 18. századi egyetemes történelem feldolgozása IKT eszközökkel és 

interaktív feladatokkal. 

Az óra cél és feladatrendszere: A bemutató foglalkozás célja a francia forradalom és 

Napóleon uralkodásának, valamint az első ipari forradalom témakörének összefoglalása, 

mindezt úgy, hogy a tanulók interaktív feladatokkal elevenítik fel ismereteiket. Az órán 

bemutatott IKT eszközök, programok gyakori alkalmazása segíti a diákok önálló 

tanulásának fejlődését, s nem utolsó sorban színesítik a tanórákat, délutáni 

foglalkozásokat is.  

Tanít: Cserepes Orsolya történelem szakos tanár 

Célcsoport: általános iskolai történelem szakos tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő 

 

14:00 Alkalmazott módszer bemutatása a szociokulturális háttérnek, mint a lemorzsolódás 

egyik legfontosabb tényezőjének meghatározására - Előadás 

 

Előadó: Kövendy Zsolt mesterpedagógus szaktanácsadó 

Célcsoport: általános iskolai tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő 

 

14:00 A testnevelés órán kívüli más műveltségterülethez tartozó tantárgyak során 

megjelenő tanulási tartalmak mozgásos/játékos feladatmegoldásai osztálytermi 

körülmények között. - Műhelymunka 

 

A műhelymunkát vezeti: Ozsváth Piroska mesterpedagógus szaktanácsadó 

Célcsoport: általános iskolai tanítók és tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő 

 

 Jelentkezési határidő: 2019. 04. 01. 
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Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 04. (csütörtök) 
 

14:00 Regisztráció 

 

14:30 - 16:00 „Komplex, prevenciós szűrő és mozgásfejlesztő rendszer az óvodától a  

 kisiskolás korig.” – Előadás 

 

Az oktatási és nevelési intézményekben évről évre egyre nagyobb létszámban 

találkozunk a magatartási és tanulási nehézségek enyhébb vagy súlyosabb 

formájával  küzdő gyerekekkel. Ennek a jelenségnek a kutatására illetve kezelésére 

létrehozott rendszer célja, hogy már 4 éves kortól felismerésre kerüljenek a 

veszélyeztetett gyerekek, és meghatározott mozgásfejlesztő módszerekkel 

megelőzzük a problémák kialakulását vagy kezeljük a már meglévőket. A szűrések óvodás 

korban kezdődnek és kiterjednek az elsős, másodikos korosztályra is. Minden évben 

szűrések és kontrollmérések elvégzése ad teljes képet a munka eredményességéről. 

Az előadás ennek a rendszernek a főbb elemeit mutatja be. A gyakorlati foglalkozáson 

az idegrendszeri éretlenség vezető tüneteinek játékos formában történő kezeléséhez 

kapnak ötleteket a résztvevők. 

 

Előadó: Szalóki Józsefné Református Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani 

Intézet 

Helyszín:  Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola, 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7. 

Célcsoport: óvodapedagógusok, általános iskolai tanítók, testnevelés szakos tanárok 

 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 02. 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok  

2019. április 06. (szombat) 
09:30 Regisztráció 

 

10:00-12:00 Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan verseny Szabolcs-Szatmár- 

 Bereg megyei fordulója 

 

Helyszín: Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 

Nyíregyháza, Egyház utca 13. III. em. 

A versenyszervezés felelőse: Szántó Anett Kitti 

 

 



 

    Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény    

     4440 Tiszavasvári Ifjúság u.8  

      Tel.: 42-372-756 

      E-mail: ekaovoda@gmail.com 
 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 08. (hétfő) 
 

 

Intézményi jó gyakorlat bemutatása: „Zöld Jeles Ünnepek a Fülemüle Zöld Óvodában” 

- Víz, mint élőhely – terepi műhelymunka, terepi környezeti nevelés és interaktív játékok 

  a tiszalöki Kis -Tisza tanösvényen,  

- Filmvetítés a PET kupáról és a Fülemüle Zöld Óvoda Víz - hét eseményeiről. 

 

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

4440 Tiszavasvári, Ifjúság u 8.  

 

09:00 Indulás autókkal a terepi műhelymunka helyszínére  

 

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

 

Helyszín: 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: 25 fő 

A programon való részvételhez túrafelszerelés ajánlott!  

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 04. 
 

 

 

 

 

 



 

   Tiszavasvári Általános Iskola 

    4440 Tiszavasvári, Ifjúság u 8. 

    Telefonszám: 42-275-118 

    E-mail: tvasvari-iskola@freemail.hu       

 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 08. (hétfő) 

 
13:30- 14:00   Regisztráció 

 

14:00 „Egészséges, mint a makk, nincs is nála boldogabb!” – Bemutató foglalkozás a 4. b 

osztályban 

Komplex alapprogram (KAP) - Digitális, művészeti alprogram: kézműves foglalkozás 

 

Tanít: Tóthné Mészáros Mónika általános iskolai tanító 

Célcsoport: általános iskolai tanítók, technika szakos tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 15 fő 

 

14:00 „Szevasz tavasz” – Bemutató óra az 1.a osztályban 

Komplex alapprogram (KAP) - Testmozgás alapú alprogram a magyar nyelv eszközeivel 

 

Tanít: Aratóné Lévai Márta általános iskolai tanító 

Célcsoport: általános iskolai tanítók, általános iskolai magyar szakos tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 15 fő 

 

14:00 Koordinációs képességfejlesztés – Mozgáskoordináció fejlesztése,- Bemutató óra a 

 3.a osztályban 

 

Tanít: Gyulai Ákos általános iskolai tanító 

Célcsoport: általános iskolai tanítók, testnevelés szakos tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 15 fő 

 

14:00 A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének 

és oktatásának feladatai, és ezek gyakorlati megoldásainak lehetőségei az általános 

iskolai mindennapokban – Műhelymunka 

 

A műhelymunkát vezeti: Takácsné Kocsis Anikó mesterpedagógus szaktanácsadó 

Célcsoport: általános iskolában tanító pedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 30 fő 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 04. 



 

 
   Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola 

   4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18. 

   Tel.: 06 42 512-816 

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

 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 08. (hétfő) 
 

08:30 – 09:00 Regisztráció 

 

09:00 A rejtelmes kémia. Interaktív tábla használata a kémia órán – Bemutató óra 

 

Kémia óra során számos eszközt kell használnunk a kísérletezés mellett, ha azt szeretnénk, 

hogy élvezetes legyen az óra. Az IKT eszközök segíthetnek abban, hogy színesítsék az órát. 

Érdekes, figyelemfelkeltő, játékos formában történik a vegyületek összeállítása, így a 

tanulók motiváltabbak a feladatok elvégzésében. Az interaktív tábla lehetőséget ad a 

molekulák szerkezetének, kialakulásának szemléletes bemutatására, ezáltal a tanulók jobban 

megértik a folyamatot. 

 

Tanít: Machács Edina kémia szakos általános iskolai tanár 

Célcsoport: kémia szakos tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő 

 

09.00 Mozgásfejlesztés szerepe az idegrendszer fejlődésében. A kognitív képességek 

fejlesztése a mozgás segítségével – Bemutató óra 

 

A testnevelés órán újszerű eszközök és módszerek segítségével történik a test edzése és 

a szellemi erők aktivizálása, a koordináció és egyensúlyfejlesztéssel egyidejűleg az erő 

fokozása, az állóképesség, a rugalmasság és a gyorsaság javítása.  

Az órán olyan módszereket és eszközöket ismerhetünk meg, amelyek segítségével 

aktivizálódnak a test tartásában szerepet játszó mély izmok, fokozódik az agyi aktivitás, az 

idegrendszer hatékonysága fejlődik. 

 

Tanít: Kicskáné Hegedüs Zsanett általános iskolai tanító 

Célcsoport: általános iskolai tanítók, testnevelés szakos tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő 

 

09:45 – 10:15 A bemutató órák megbeszélése 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 04. 

 



 

 
   Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola 

   4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18. 

   Tel.: 06 42 512-816 

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

 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 08. (hétfő) 
 

 

11.00 Lásd, halld, érezd, használd! A p,b,d betűk helyes használata beszédben és írásban 

– Bemutató óra 

 

A betűtévesztés és kihagyás áthidalását célzó egyéni, részképességet fejlesztő 

foglalkozás. 

Egyéni fejlesztés 2. osztályos tanulóval. 

 

Tanít: Serfőző Judit mesterpedagógus szaktanácsadó 

Célcsoport: fejlesztőpedagógusok, általános iskolai tanítók 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő 

 

11:45 – 12:15 A bemutató óra megbeszélése 

 

 

11.00 Boldogságóra (bemutatása felvételről és a látottak megbeszélése) – Műhelymunka 

A módszer célja a személyiségfejlesztés megvalósítása hátrányos helyzetű tanulók 

körében  

 

A műhelymunkát vezeti: Tukacs Ildikó mesterpedagógus szaktanácsadó 

Célcsoport: általános iskolában tanító pedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő 

 

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 04. 
 

 

 

 



 

 
   Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola  

   és Alapfokú Művészeti Iskola 

   4900 Fehérgyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 15.  

   Tel.: 44/361-377  

         E-mail: bardosiskola@fehergyarmat.hu 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 09. (kedd) 
 

 

09:45 – 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, Nyílt nap az iskolában 

 

Matematika óra – Bemutató óra Számolási rutin fejlesztése a második osztályban 

 

Tanít: Szabó Zsoltné- általános iskolai tanító  

Célcsoport: általános iskolai tanítók, általános iskolai matematika tanárok 

 

Lovaskultúra-oktatás az első osztályban - intézményi jó gyakorlat bemutatása 

 

Tanít: Szabó András lovaskultúra-oktató, Szencziné Donka Zsuzsanna általános iskolai 

tanító  

Célcsoport: tanítók, testnevelő tanárok, edzők 

 

11.35-11.45 Szünet 

 

11.45-12.30 Bemutató órák megbeszélése 

 

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 05. 
 

 

 



 

 
   Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola  

   és Alapfokú Művészeti Iskola 

   4900 Fehérgyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 15.  

   Tel.: 44/361-377  

         E-mail: bardosiskola@fehergyarmat.hu 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 09. (kedd) 
 

 

13.00 „Határtalanul” program 2019. évi pályázat – Előadás 

 

Előadó: BETHLEN GÁBOR ALAP képviselője  

 

13.40-14.00 Büféebéd 

 

14.00 Az országos kompetenciamérés eredményeinek értelmezése – Műhelymunka 

 

A műhelymunkát vezeti: Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető, Oktatási Hivatal 

Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 

Célcsoport: intézményvezetők, pedagógusok 

 

14.00-15.00 Biológiaverseny  

 

Szervező: Falcsikné Türner Ágnes biológia szakos általános iskolai tanár 

Hazánk természetes élővilága, nemzeti parkok (6. osztály)  

Távoli tájak természetes élővilága, életközösségek általános jellemzői (7. osztály) 

 

 

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 05. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda 

4900 Fehérgyarmat, Szent I tér 2. 

Tel.: 06/70-668-7354 

E-mail: fehergyarmatiovoda@gmail.com 

 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 09. (kedd) 
 

 

08.30 - 9.00 Regisztráció  

 

Jó gyakorlatok bemutatása, az óvodában folyó kreatív barkácsolás játékos és fejlesztő 

formáját mutatja be.  

Helyszín: Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Tavasz utcai Óvodája, Kamilla csoport  

           Fehérgyarmat, Tavasz utca 4-6. 

 

9:00 Tavaszi hagyományőrző tevékenység a Tavasz utcai óvodában – Bemutató 

foglalkozás  

 

A foglalkozást tartják: Vargáné Udud Krisztina és Szabóné Szelezsán Éva Anikó 

óvodapedagógusok 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A megtekintett tevékenység megbeszélése. 

Helyszín: Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Tavasz utcai Óvodája, Kamilla csoport  

 

10:30 Szünet 

 

11:00 Átmenetek pedagógiája (óvoda-iskola átmenet), az iskolaérettségi vizsgálatok 

fontossága – Előadás 

 

Előadó: Kerita Katalin mesterpedagógus szaktanácsadó 

Helyszín: Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Tavasz utcai Óvodája 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 05. 
 



 

Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda 

4900 Fehérgyarmat, Szent I tér 2. 

Tel.: 06/70-668-7354 

E-mail: fehergyarmatiovoda@gmail.com 

 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 09. (kedd) 
 

08.30 - 9.00 Regisztráció  

 

Helyszín: Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Hadház utcai Óvodája, Ficánka csoport  

    Fehérgyarmat, Hadház utca 4. 

 

9.00 A hátránycsökkentés, esélyteremtés lehetőségeinek bemutatása vegyes életkorú 

csoportban - Bemutató foglalkozás 

 

A foglalkozást tartják: Lakatos Józsefné és Paládiné Preku Éva óvodapedagógusok 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Helyszín: Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Hadház utcai Óvodája, Ficánka csoport  

       

10.30 Szünet 

 

11.00 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hátránykompenzációja az óvodai 

nevelésben. Egyéni fejlődésük nyomon követése – Előadás 

 

Előadó: Veres Jánosné mesterpedagógus szaktanácsadó 

Helyszín: Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Hadház utcai Óvodája 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

 

 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 05. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
NAGYKÁLLÓI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA 

4320 Nagykálló Szabadságharcos út 8.  

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

E-mail: terez1@freemail.hu 

 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 10. (szerda) 

 
08.00 – 08.30  Regisztráció 

 

08:30 Bemutató foglalkozások és szakmai tapasztalatcsere 7 óvodai csoportban 

 

A befogadó pedagógia óvodai gyakorlata: az óvoda és család együttműködése, 

értékorientált közösségi nevelés lehetőségei a családok bevonásával, tevékenységek a 

hagyományápolás jegyében. 

Az esélyteremtés és a hátránycsökkentés feltételeinek biztosításával valósul meg a 

gyermekek egyéni fejlesztése, a helyi környezet hagyományainak megélése, helyi 

népszokások felelevenítése. 

 Az óvoda és család együttműködésének erősítése 

 Húsvéti készülődés – egyéni képességekhez igazított képességfejlesztés tevékenységek 

közben 

 

Célcsoport: óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek 

A jelentkezők maximális létszáma: 5 fő csoportonként 

 

11.00 Színes kotta alkalmazása az óvodában 1-5 hangig – Műhelymunka 

 

A műhelymunkát vezeti: Ágoston Ildikó mesterpedagógus szaktanácsadó 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő 

 

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 08. 
 

 

 

 

mailto:terez1@freemail.hu


 

 
Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium 

Mátészalka, Kazinczy u. 7.  

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

E-mail: eszegimi@gmail.com 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 10. (szerda) 
10:30 – 11:00 Regisztráció 

11:10 Állati szövetek - Bemutató óra 

 

A tehetséges tanulók középiskolai átmenetét segítő eszközök és módszerek, biológia emelt 

óraszámú osztály 9. évfolyam. 

Tanít: Bodorné Misley Tünde mesterpedagógus, fejlesztő-innovátor  

Célcsoport: általános és középiskolai biológia szakos tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma:  12 fő. 

 

11:10 Rómeo és Júlia –egy kicsit másképp - Bemutató óra 

 

Kamaszszerelem régen és most - avagy hogyan keltjük új életre a főhősöket a 

drámapedagógia eszközeivel, magyar irodalom óra 10. évfolyam  

Tanít: Kovácsné Kiss Csilla mesterpedagógus, fejlesztő-innovátor 

Célcsoport: általános és középiskolai magyar nyelv és irodalom szakos tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 12 fő. 

 

11:10 Őskor és ókor kultúráinak összehasonlító elemzése, rendszerezése - Bemutató óra 

 

Hagyományos és digitális eszközök, változatos munkamódszerek alkalmazásával, játékos 

formában megvalósuló, tantárgyi koncentrációra épülő óra, vizuális kultúra 9. évfolyam. 

Tanít: Dienesné Szűcs Csilla rajz szakos tanár 

Célcsoport: általános és középiskolai rajz szakos tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 12 fő. 

 

11:10 Differenciált oktatás és tanulási módszerek alkalmazása jó képességű és tanulási 

nehézségekkel küzdő idegen nyelvi csoportban. (Angol nyelv) - Bemutató óra 

 

A jó képességű tanulók nyelvi fejlődésének segítése, módszerek a tanulási nehézségekkel 

küzdő diákok nyelvi fejlődésére.  

Tanít: Kiss Tímea angol nyelv és irodalom szakos tanár 

Célcsoport: általános és középiskolai angol nyelvszakos tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 12 fő 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 08. 



 

 
Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium 

Mátészalka, Kazinczy u. 7.  

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

E-mail: eszegimi@gmail.com 

 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 10. (szerda) 
 

11:10 Elsőfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

  elektronikus eszközök alkalmazásával, matematika 9. évfolyam. - Bemutató óra 

 

Tanít: Rozgonyi Dezsőné matematika szakos középiskolai tanár 

Célcsoport: általános és középiskolai matematika szakos tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 12 fő 

 

13:00 „Nekünk ki segít?” – Hatékony módszerek a kiégés elkerülésére - Előadás 

Előadó: dr. Tóthné Vinnai Andrea mesterpedagógus szaktanácsadó 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 60 fő 

 

14:00 Az iskolafokozatok közti átmenet nehézségei – Műhelymunkák 3 szekcióban 

Jó gyakorlatok bemutatását követően beszélgetés, a problémák felvázolása és megoldási 

lehetőségek keresése. 

Természettudományok és matematika szekció 

A műhelymunkát vezetik: dr. Pálffyné Nagy Éva mesterpedagógus szakértő  

Fazekasné Pápai Edit mesterpedagógus szaktanácsadó 

Társadalomtudományok szekció 

A műhelymunkát vezetik: Kovács Sándor mesterpedagógus szaktanácsadó  

Demeter Györgyi magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár 

Idegen nyelvek szekció 

A műhelymunkát vezetik: Boros Krisztina mesterpedagógus szaktanácsadó 

Kovácsné Kiss Csilla német szakos nyelvtanár  

A jelentkezők maximális létszáma: 25 fő szekciónként 

 

A programok helyszíneiről  az intézményben adunk tájékoztatást. 

E-mailben (eszegimi@gmail.com) ebéd is rendelhető 2019. 04.08-án 10 óráig 800 Ft-os 

áron. 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 08. 



 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 10. (szerda) 
 

 

 

13:30-14:00 Regisztráció 

 

14:00„Teljeskörű iskolai egészségfejlesztés. Hogyan igyekszik a népegészségügy segíteni  

 a pedagógusok munkáját?”– Előadás 

 

Az előadás bemutatja a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés négy egészségfejlesztési 

alaptevékenységét, hogy az mit jelent az iskolák mindennapjaiban, és hogy a 

pedagógusokat mivel, hogyan tudja segíteni a népegészségügy (orvosoktól kezdve a 

különböző egészségügyi szakdolgozókig).  

A mindennapos testnevelés hatékony, az egészséget jól szolgáló működése kiemelten fog 

szerepelni, azon belül a speciális tartáskorrrekció végzését segítő számos segítő anyag 

is. 

 

Előadó: dr. Somhegyi Annamária PhD. prevenciós igazgató, reumatológia és fizioterápia 

szakorvosa Országos Gerincgyógyászati Központ, a Budai Egészségközpont Szakkórháza 
Helyszín: Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18. 

Célcsoport: általános és középiskolában tanító pedagógusok, intézményvezetők, 

óvodapedagógusok, gyógypedagógusok 

 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 08. 
 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 
 

2019. április 10. (szerda) 
 

09:30 Regisztráció 

 

10:00-12:00 „Édes Anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei fordulója 

 

Helyszín: Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 

Nyíregyháza, Egyház utca 13. III. em. 

A versenyszervezés felelőse: Szántó Anett Kitti 



 

 
Nyírbátori Meseház Óvoda 

4300 Nyírbátor, Fáy András utca 19. 

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

  E-mail: ovinyb@gmail.com 

 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 11. (csütörtök) 

 
07:30-08:00 Regisztráció 

  

08:00 -11:00 „Itt a húsvét, eljött végre…” – Húsvéti tojásfestés hagyományos 

technikákkal - Bemutató foglalkozás 

 

A foglalkozást tartja: Bihariné Szigeti Andrea óvodapedagógus 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 8 fő 

 

08:00 – 11:00 „Én elmentem a vásárba…” – az agyagozás rejtelmei- Bemutató foglalkozás 

 

A foglalkozást tartja: Gyarmati Valéria óvodapedagógus 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

A jelentkezők maximális létszáma: 8  fő 

 

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. 

 

11:00 A társas viselkedés alapjainak változása és hatása a megváltozott szülői 

szerepekre. Azaz – „mitől ilyen ez a gyerek?” - Előadás 

 

Előadó: Dr. Szilágyi Barnabás pszichológus, tanszékvezető, Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar 

Célcsoport: óvodapedagógusok, általános iskolai tanítók 

 

A résztvevőknek ebédet az óvoda tud biztosítani 675 Ft-os áron. Az igényt április 10-ig 

lehet jelezni az óvoda e-mail címén. 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 09. 

mailto:ovinyb@gmail.com


 

 
Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6. 

Telefon: 42/500-059, 500-058  

E-mail:kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com  

 

 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 11. (csütörtök) 

 
Regisztráció a gimnázium könyvtárában a programok kezdete előtt fél órával. 

 

07:55 A munka világa - „What’s the right job for you?” (9. b osztály)- Bemutató óra 

 

A beszédkészség fejlesztése a munka világa témakörben, a nyelvvizsga témaköreinek 

feldolgozása. 

Tanít: Vincze Annamária angol nyelv szakos tanár  

Célcsoport: általános és középiskolai angol szakos tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma:  20 fő 

 

09:45 Felkészülés a sikeres angol és német középfokú nyelvvizsgára – Műhelymunka 

 

A műhelymunkát vezetik: Boros Krisztina, Szabó Ildikó és Károly Enikő mesterpedagógus 

szaktanácsadók 

Célcsoport: általános és középiskolai idegen nyelv szakos tanárok 

A jelentkezők maximális létszáma:  20 fő 

 

07:55 Több korszakot átívelő ismétlés. A magyar nemesség története.  

(12.a osztály)- Bemutató óra 

 

Tanít: Ferenczi Sándor mesterpedagógus szaktanácsadó  

Célcsoport: középiskolai történelemtanárok 

A jelentkezők maximális létszáma:  15 fő 

 

08:50 Társadalom-ismeret a történelemben. Felkészülés a sikeres érettségire.  

(12. a osztály) - Bemutató óra  

 

Tanít: Harcsa Valéria mesterpedagógus szaktanácsadó  

Célcsoport: középiskolai történelemtanárok 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 09. 

mailto:kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com


 

 

   Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

    4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6. 

    Telefon: 42/500-059, 500-058  

    E-mail:kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com  

 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 11. (csütörtök) 
 

Regisztráció a gimnázium könyvtárában a programok kezdete előtt fél órával. 

 

14.30 A 9. évfolyamon tanító pedagógusok feladatai a 8. osztályos matematika központi 

felvételi eredményei alapján – Műhelymunka 

 

A műhelymunkát vezeti: Szemcsákné Koczor Andrea mesterpedagógus szaktanácsadó 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő  

Célcsoport: középiskolai matematika szakos tanárok  

 

14:30 Alkotópedagógia a gyakorlatban – Műhelymunka 

 

Az új technológiai irányzatok az iparból a mindennapi életbe is bekerültek, és ez szinte 

kötelezővé tette egy újfajta pedagógiai szemlélet megjelenését is. Ez a szemléletmód 

arra készteti a tanulót, és a tanárt is, hogy bátran, megkötések nélkül alkalmazza a 

digitális eszközök, a technológia nyújtotta lehetőségeket. Így minden résztvevő számára 

adott a lehetőség a folyamatos fejlődésre, amely ösztönzőleg hat a közvetlen, és a 

közvetett környezetre is. 

 

A műhelymunkát vezeti: Zsigó Zsolt mesterpedagógus szaktanácsadó 

A jelentkezők maximális létszáma: 20 fő 

Célcsoport: általános iskolai tanítók és tanárok, középiskolai tanárok 

 

 

 
Jelentkezési határidő: 2019. 04. 09. 
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     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 

 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 

2019. április 12-13. (péntek, szombat) 

 
AJKSZP Művészeti Fesztivál 

 

A rendezvényen az AJKSZP-ban résztvevő valamennyi kollégium képviselteti magát 

(Hajdúböszörmény, Nyírbátor, Szeged, Szolnok, Kiskunfélegyháza, Salgótarján, 

Vásárosnamény). Első nap a köszöntő után a kollégiumok bemutatkoznak, felelevenítik az elmúlt 

egy év legemlékezetesebb eseményeit, pillanatait. Szombat délelőtt kerül sor a kulturális 

bemutatóra, majd kora délután az eredményhirdetés és a jutalmak kiosztása következik. A 

fesztivál alkalmat teremt a kollégiumok találkozására, tapasztalatcserére, 

közösségformálásra. 

 

2019. április 12. péntek 

 

16.00 Regisztráció 

 

17.00 Köszöntő, megnyitó 

„Ez történt velünk” - az elmúlt egy év eseményei 

 

 

2019. április 13. szombat 

 

09:00 – 12:30 Kulturális bemutató I.-II. 

 

14.00 A kulturális bemutató értékelése, díjátadás 

 

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 10. 
 

 



 

 

 

 

 

 

A Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok Kísérőrendezvénye 

2019. április 13. (szombat) 

 

 

 
 

09:30 Regisztráció 

 

10:00-12:00 Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei fordulója  

 

Helyszín: Napkori Jósika Miklós Általános Iskola 

Napkor, Kossuth utca 59. 

 

A versenyszervezés felelőse: Szántó Anett Kitti 

 

 


