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KEDVES KOLLÉGÁK!

A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ az idén is megszervezi az Őszi Pedagógiai Szakmai Napok programsorozatot, amelyre ezúton szeretettel

meghívjuk a megyénk pedagógusait. A szakmai programok összeállításánál az volt a célunk, hogy segítsük a kollégákat a módszerek megválasztásában, a

szakmai kapcsolataik kibővítésében. A rendezvénysorozat kiemelt témái az egészséges életmódra nevelés, a tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű

gyermekek nevelésének-oktatásának segítése, a képességfejlesztés a drámapedagógia és a néptánc eszközeivel.

A szakmai hét a” DiaPed –Diabétesz oktatási Program Pedagógusoknak – Belevalók című gyakorlati képzés”-sel kezdődik, amely támogatást nyújt azon

köznevelési intézmények számára, ahol szükséges megszervezni a diabéteszes gyermekek napközbeni gondozását.

Nagy érdeklődésre számítunk a ”Szívek és Szavak” avagy az Erőszakmentes Kommunikáció Lényege című előadáson, amelyre a Nemzetközi

Erőszakmentes Kommunikációs Központ által akkreditált tréner, Rambala Éva fog tartani. Ajánljuk azon pedagógusoknak, akik szeretnének

megismerkedni az Erőszakmentes Kommunikáció szemléletmódjával és gyakorlatával, melynek használatával egyre több korábbi konfliktus alakítható

párbeszéddé. Segít abban is, hogy a pedagógus hogyan fejezze ki a nemtetszését őszintén és kritika nélkül, hogy az ne veszekedésre, hanem

együttműködésre inspiráljon. Úgy gondoljuk, hogy jelen életünkben különösen fontos az, hogy megismerkedjünk a szeretet kifejezésének módjaival

annak érdekében, hogy a gyerekek, a szülők és más pedagógusok is értsék azt, amit szándékozunk kommunikálni.



Az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztály mérésért felelős munkatársa, a 2021/2022. tanévben digitális platformon megújuló országos

pedagógiai mérési rendszerről, és az azzal kapcsolatos iskolai feladatokról tart tájékoztató előadást amelyet szintén szíves figyelmükbe ajánljuk .

A járványügyi helyzetre tekintettel figyelemmel voltunk arra, hogy a programelemek között legyenek egyaránt személyes jelenléttel és online

kommunikációs alkalmazással szervezettek műhelymunkák előadások is.

A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérem, hogy részvételi szándékukat az alábbi linken tegyék meg: 

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

(A jelentkező a regisztrációval kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és elfogadja valamint egyúttal személyes adatainak az

Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez hozzájárul.)

A regisztrációt kérjük, a választott program előtt 2 nappal, a megjelölt határidőig elküldeni szíveskedjenek!

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy aktív emailcím megadása feltétlenül fontos a regisztrációkor. (A Google Meet alkalmazáshoz gmail-es postafiók szükséges,

Microsoft Teams alkalmazást nem szükséges letölteni, böngészőből indítható a meghívó linkre kattintva)

Köszönöm a bázisintézmények vezetőinek és pedagógusainak, a mesterpedagógus szaktanácsadóinknak a programok összeállításában és

megvalósításában végzett munkájukat.

Munkatársaimmal együtt tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket programjainkra!

Kindruszné Munkácsi Ágnes

főosztályvezető

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda, Bázisintézmény

Bázisintézmény címe: 4320 Nagykálló Szabadságharcos út 8.

2021. október 5.
(kedd)

13:30-15:00 
Kiállítás

A befogadó pedagógia óvodai gyakorlata 
– az óvoda és a család együttműködése.                                                                

Online megosztáson: fotóalbum, 
valamint előadás  óvoda és a család 

együttműködéséről

Közreműködő óvodapedagógus: 
Sebők Miklósné környezetvédelem 

munkaközösségvezető

Téma:                                                                                  
„Régen és ma”- a fenntarthatóság 
értékrendjének képviselete a múlt 

és a jelen tükrében 

Célcsoport:
óvodapedagógusok, 

pedagógiai 
asszisztensek Helyszín: (jelenléti)

központi épület aula,                                                   
max. 15 fő

A foglalkozások YouTube 
alkalmazáson elérhetőek lesznek a 

jelenléti programokat követően azok 
számára, aki nem tudnak részt venni

13:30-15:00  Bemutató foglalkozás  
Bemutató foglalkozás az óvodai 

tehetségműhelyekben és szakmai 
konzultációk.

A bemutató foglalkozást tartja:    
Sebők Miklósné környezetvédelem 

munkaközösségvezető

Téma:                                                                            
Tehetségműhelyek 

bemutatkozása:                                              
Az egyéni képességekre épülő 

tehetséggondozás

Célcsoport:
óvodapedagógusok                      

pedagógiai 
asszisztensek

Jelentkezés 2021. október 1-ig: https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI
Pusztadobosi Általános Iskola, Bázisintézmény

Bázisintézmény címe: 4565 Pusztadobos, Petőfi utca 48.

2021. október 5.
(kedd)                    

13:30 Bemutató óra 
"Sightseeing tour in London" -

Londoni városnézés jó gyakorlat 
bemutatása

Bemutatót tartja:
Szücs Alexandra okleveles általános 
iskolai angol nyelv és kultúra tanára

Téma: 
Az angol nyelv tantárgy és a téma 

iránti érdeklődés felkeltése. 
Motiválás, motiváció erősítése. 

A tananyag és egyes kiemelt 
fontosságú nyelvi elemek jobb 

megértése, elsajátítása. A külső 
forrásokból származó információk 
felhasználása, az így nyert adatok 
feldolgozása, mely folyamat során 

szükségszerű az IKT technológia 
magabiztos alkalmazása

Célcsoport:
felső tagozatos angol nyelvtanárok

Helyszín: (jelenléti)   
informatika szaktanterem, 
maximális létszám  15 fő

13:30 Bemutató óra                                      
( matematika 2.osztályban)  a 

lemorzsolódás kezelésére.

Ismétlés: műveletek, szöveges 
feladatok a húszas számkörben          

Bemutató órát tartja:
Estefánné Antek Ágnes tanító                             

(magyar nyelv és irodalom műveltségi 
terület)

Téma: 
Számolási készség fejlesztése 

műveletek gyakorlásával.
Algoritmusok követése, a tanult 
lépések alkalmazása a szöveges 

feladatokkal. 
Logikai gondolkodás fejlesztése rajzos 

tevékenységgel.

Célcsoport:   
alsó tagozaton tanító pedagógusok

Helyszín: (jelenléti)  
matematika terem,                                      

maximális létszám 15 fő

Jelentkezés 2021. október 1-ig: https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI
Gyermekek Háza Déli Óvoda, Bázisintézmény

Bázisintézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Kereszt. u. 8.

2021. október 5.
(kedd)

Jelentkezési határidő: 2021. október 1.

10:00

Környezettudatosság 
fejlesztése az óvodánkban

Fenntarthatósági,
környezetvédelmi projekt nap                                                                                                 
Programfelelős: Urbán Judit 
bázisintézményi koordinátor, 

óvodapedagógus                                                                                                               

Téma:          
Szelektív hulladékgyűjtés, válogatás 

játékos, formai keretek között.
Célcsoport:      

óvodavezetők, 
óvodapedagógusok, 

tanítók
óvodavezetők, 

óvodapedagógusok, 
tanítók

Helyszín:( jelenléti ) 
udvar,                                                           

max. 16 fő témánként

Téma: 
PET palackból papírdobozok és egyéb 

műanyag hulladékok újrahasznosítása:   
barkácsolás a fenntarthatóság jegyében

Téma: 
Játékos sorverseny  szelektív  hulladékok 

felhasználásával. 
Óvodánk 7 csoportjából a 4-7 éves korú 

gyerekek részvételével.

2021 október 6. 
(szerda)        

Jelentkezési határidő: 2021. október 4.          

10:00

Alma Nap

Az Egészséges életmód 
megalapozása a helyes 

táplálkozással és mozgással az 
óvodás korban.

A tevékenységek bemutatása 
vetítéssel.

Programfelelős:  
Urbán Judit bázisintézményi 

koordinátor, óvodapedagógus

Téma:
Alma-golyó készítése zabpehellyel, 
kölessel, a gyerekek részvételével.

A mozgás megszerettetése a 3-7 éves 
korú gyerekek körében, változatos népi 
játékok segítségével Mozgásfejlesztés 

vegyes korcsoportban..

Célcsoport:                            
óvodavezetők, 

óvodapedagógusok, 
tanítók

Helyszín: (jelenléti)
udvar,                                                                 

max. 16 fő témánként

Téma:   
Helyes fogmosás és fogápolás elsajátítása, 
fogbarát ételek bemutatása, válogatása a 

gyerekekkel a csoportokban.

Téma:                                                                 
Termésbábok készítése a gyermekek 

közreműködésével a csoportok 
udvarrészein.

Téma:
Népies mozgásos játékok, sorversenyek 

rendezése szalmabálák és alma 
felhasználásával.

Jelentkezés: https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI
Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium, Bázisintézmény

Bázisintézmény címe: Mátészalka, Kazinczy u. 7.

2021 október 6. 
(szerda)                  

11:15 Bemutató óra (magyar) 
Dráma pedagógiai eszközök magyar órán

vegyes évfolyam

A bemutatót tartja: 
Kovácsné Kiss Csilla mesterpedagógus magyar-

német-orosz szakos középiskolai tanár

Téma:
A drámapedagógiai eszközök motiváló 

hatásnak bemutatása, 
személyiségfejlesztés a tanítási 

tevékenység során

Célcsoport:
magyar szakos 
pedagógusok, 

drámapedagógusok

Helyszín: (jelenléti)
A38 tanterem,                                   

max. 12 fő

11:15 Bemutató óra (matematika)  
Exponenciális folyamatok a mindennapokban 

11. évf. matematika

A bemutató órát tartja:
Mándi József 

matematika-kémia szakos középiskolai tanár, 
laborvezető

Téma:
A természetben és a társadalomban 

sok folyamat exponenciális 
függvényekkel írható le 

(népességnövekedés, pénzügyek, 
járványok), így a gyakorlati példák 

motiváló hatásúak.

Célcsoport:
matematika szakos 

pedagógusok

Helyszín: (jelenléti)
A26 tanterem,                                      

max. 12 fő

11:15: Bemutató óra (földrajz)  
Az NKP felület használata 

természettudományokban földrajz 9. évfolyam

A bemutató órát tartja:
Varga András földrajz szakos középiskolai 

tanár, környezeti nevelő

Téma: 
Az NKP felület sok lehetőséget rejt 
magában, amit  jelenléti és digitális 
oktatásban egyaránt használhatunk 

egyéni, csoportos , önálló tanulásban 
és a gyakorlásban

Célcsoport:
földrajz szakos 
pedagógusok

Helyszín: (jelenléti)
A23 tanterem,                                    

max. 12 fő

Jelentkezés 2021. október 4-ig: https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI
Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium, Bázisintézmény

Bázisintézmény címe: Mátészalka, Kazinczy u. 7.

2021. október 6.                                       
(szerda)

13:00 Műhelymunka
IKT eszközök és platformok  az idegen 

nyelvekben

A műhelymunkát tartja:   
Pásztorné Kurucz Márta  

mesterpedagógus német szakos 
középiskolai tanár, munkaközösségvezető

Téma:

A két feladatszerkesztő alkalmazás  
bemutatása és kipróbálása, amelyek motiválók,  
biztosítják  a kooperatív munka  lehetőségeit, 
valamint az egyéni és önálló tanulást segítik.

Célcsoport:    
idegen nyelv szakos 

pedagógusok

Helyszín: (jelenléti)
A25 terem, 

szükséges: saját laptop a 
résztvevőknek,                                                   

max. 16 fő

saját laptop szükséges  a 
résztvevőknek

13:00 Műhelymunka                                                                         
A drámapedagógia felhasználása

A műhelymunkát tartja:     
Kovácsné Kiss Csilla mesterpedagógus, 

munkaközösségvezető

Téma: 

A délelőtti téma folytatása, ötletbörze,  a 
tapasztalatok, jógyakorlatok megosztása.

Célcsoport: 
pedagógusok, 

drámapedagógusok

Helyszín: (jelenléti)   
A38 terem, max. 16 fő

13:00 Műhelymunka                                                                         
A tehetséggondozás lehetőségei a 

köznevelési intézményekben

A műhelymunkát tartja:          
Bodorné Misley Tünde mesterpedagógus 

biológia szakos középiskolai tanár, 
munkaközösségvezető

Téma: 

együtt gondolkodás 
a tehetségfejlesztés és -segítés, 

tanórai és tanórán kívüli lehetőségeiről

Célcsoport: 
pedagógusok

Helyszín: (jelenléti)    
A23 terem, max. 16 fő

Jelentkezés 2021. október 4-ig : https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI

Jelentkezés:  https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola, Bázisintézmény

Bázisintézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 30. 

2021. október 7.
(csütörtök)    

Jelentkezési határidő: 2021. október 5.           

9:00-12:00
Előadás, csoportmunka, játék és tánc 

gyakorlati foglalkozás

Közreműködők:
Demarcsek Györgyné, Demarcsek György,                  

Dániel Imre

Téma:
Képességfejlesztés és 

integráció támogatása a 
néptánc 

eszközrendszerével

Célcsoport: 
bármely szakos pedagógus

Helyszín (jelenléti):
max. 20 fő,                        

váltócipő szükséges

Kisvárdai Egyesített Óvoda, Bázisintézmény

Bázisintézmény címe: 4600 Kisvárda, Csillag köz 2.

2021. október 11.                                                         
(hétfő)

Jelentkezési határidő: 2021. október 7.

14:00 Előadás                                                                  
Előadó:

Szűcs Istvánné mesterpedagógus 
szaktanácsadó, óvodapedagógus, 

gyógypedagógus

Téma: 

Differenciált 
képességfejlesztés 

megvalósítása :                          
SNI- gyermek az óvodai 

csoportban

Célcsoport:                                        
tanítók, óvodapedagógusok

Helyszín: (jelenléti) 
max. 40 fő

15:00 Bemutató foglalkozás megtekintése 
felvételről

A tevékenységeket vezeti:
György Sándor Evelin óvodapedagógus, 

gyógypedagógus hallgató

Téma:                        

SNI-s gyermek az óvodai 
csoportban:                  
Differenciált 

képességfejlesztés 
megvalósítása

Célcsoport:
tanítók, óvodapedagógusok

Helyszín:
felvételről tornateremből, 

max. 40 fő

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola, Bázisintézmény

Bázisintézmény címe: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u 8.

2021. október 11.                                              
(hétfő) 

14:00  Előadás

Tájékoztatás az OKM digitális mérésekről

Előadás tartja: Hegyesné Tóth Márta 
mesterpedagógus szaktanácsadó matematika, 

pedagógiai mérés-értékelés szakterület

Téma:                                                                                     
Az Országos Kompetenciamérés folyamatos 

átalakulása, digitális mérés előnyei, 
természettudományi területtel való 

kiegészítése.                                                                        
A mérés során használt adaptív teszt előnyei 

és hátrányai, a Tehetségkapu interaktív 
feladatai. Digitális mérés előkészítése, 

lebonyolítása, utómunkák.

Célcsoport:
nevelőtestület tagjai, 

érdeklődő 
pedagógusok

Helyszín: 
(jelenléti) 

23-as tanterem,                
max. 15 fő

14:00 Bemutató óra és szakmai konzultáció       

A kézilabda sportágra való előkészítés, 
labdakezelési és labdás ügyességi gyakorlatok 

szivacskézilabdával  2. évfolyamon.

Bemutató órát tartja:  
Rontóné Tári Gizella testnevelés szakos 

általános iskolai tanár

Téma: 
A kézilabda sportág alapjainak megalapozása,              

a sportág megszerettetése;                  
a gyermek mozgáskészségének és kognitív 

folyamatainak fejlesztése.

Jól fejleszti a dobókészséget; jól megoldható a 
labdás ügyességfejlesztés.

Egészen kicsi kortól, már óvodás kortól 
alkalmazható.

Segíti a kétkezességet, a kétoldalúságot.
A gyermek első versenyélményt is nyújtó 

találkozása a labdával.
A labdával kelthető fel legkönnyebben a 

testnevelés, a rendszeres sportolás iránti vágy.

Célcsoport:         
testnevelés szakos 

pedagógusok, tanítók, 
érdeklődő 

pedagógusok

Helyszín: 
(jelenléti)

tornaterem                               
(max. 20 fő ) vagy 

udvar

Jelentkezés 2021. október 7-ig: https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI
Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és AMI, Bázisintézmény

Bázisintézmény címe: 4900 Fehérgyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 15.

2021. október 12.                             
(kedd) 

12.45-12.50  Megnyitó 

Közreműködő pedagógus:                                                     
Ruszka Tünde művészeti igazgató

Közreműködnek: a művészeti iskola növendékei
Célcsoport:

meghívott vendégek, 
kollégák

Helyszín:  (jelenléti):   
Aula, 

max 30 fő

13.00 Bemutató óra 
Geometriai rajzok készítése

Bemutató órát tartja: 
Lengyel Csilla informatika-technika szakos tanár

Téma:
Az órán a gyerekek a code.org felületén belül, 

kódolni fognak Annával és Elzával.                                              
A feladatok tantárgyi kapcsolódása a 

matematika, ahol rajzos formában, különböző 
geometrikus feladatokat kapnak a háttérben 

működő robottól szerkesztésre, kódolási 
feladattal összekapcsolva. 

Célcsoport:
Bármely szakos 

pedagógusoknak

Helyszín: (jelenléti)   
Informatika terem, 

max. 10 fő

13:00                                                                           
Bemutató óra

Angol nyelvi óra a 6. osztály osztályban

Bemutató órát tartja: 
Vargáné Torma Lívia angol-magyar 

szakos tanár

Téma:
Hogyan lehet hatékonyabbá tenni a 

nyelvtanítást?
Az óra célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése, az 
önálló nyelvtanuláshoz szükséges tanulási 

készségek kialakítása a 21. század 
infokommunikációs eszközeivel. 

Célcsoport:               
Angol nyelvet 

tanítóknak

Helyszín: (jelenléti) 
6. z osztályterme,

max. 10 fő

13:00                                        
Biológia óra a 7. osztályban

A forró éghajlati övezet élővilága

Bemutató órát tartja: 
Falcsikné Türner Ágnes biológia szakos tanár

Téma:
Az óra célja a forró éghajlati övben található 

sivatagok megismerése.                                                         
A sivatagi éghajlat jellemzése. Az élőlények 

környezethez való alkalmazkodásának 
bemutatása. 

Célcsoport:
Biológia szakos 

tanároknak

Helyszín: (jelenléti) 
7. z osztályterme,                          

max 10 fő

Jelentkezés 2021. október 8-ig: https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI

Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola és AMI, Bázisintézmény

Bázisintézmény címe: 4532 Nyírtura, Arany János utca 19.

2021. október 12.                                   
(kedd) 

16:30 Iskolába csalogató foglalkozás
17:30 Műhelymunka, szakmai 

konzultáció

A program célja: az óvodából iskolába 
történő átmenet megkönnyítése.

A foglalkozást és a műhelymunkát 
vezeti: 

Horváthné Gerbár Anita alsós 
munkaközösség-vezető

Téma: 
Fonológiai tudatosság fejlesztése 

szó- és mondatszinten őszi tematikai 
képsor felhasználásával.

Mintázat és alakállandóság 
megfigyelése irányított beszélgetés 

és tevékenykedtetés formájában

Célcsoport:                                       
nagycsoportos óvodások, szülők adaptáló 

intézmény pedagógusai

Helyszín: (jelenléti) 
iskola ebédlője                                                        

max. 20 fő

Jelentkezés 2021. október 8-ig:  https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI
Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium, Bázisintézmény

Bázisintézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.

2021. október 12.                       
(kedd)

13:00 Műhelymunka
Tehetséggondozás – tehetségazonosítás lehetőségei- jógyakorlatok 

gyűjtése.                                                                                                                    
A tehetséges tanulók megismerésének módszerei. Kik a tehetséges 

diákok?
Mi a tehetség?

A műhelymunkát tartja:       
Harcsa Valéria

mesterpedagógus, szaktanácsadó

Célcsoport:            
középiskolai tanárok

Online helyszín: Google Meet

15:00 Műhelymunka 
Hogyan változnak a történelem érettségi követelményei 2024-től? 

Műhelymunkát tartja: Ferenczi Sándor mesterpedagógus vezető 
szaktanácsadó

Célcsoport:         
történelem szaktanárok

Helyszín: (jelenléti)     
017-es terem 

15:00 Online Műhelymunka 
Tapasztalatok, változások a matematika érettségiben.

Műhelymunkát tartja:
Szemcsákné Koczor Andrea mesterpedagógus szaktanácsadó

Célcsoport:
középiskolai matematika tanárok Online helyszín: Google Meet

15:00 Műhelymunka
Felkészítés a francia nyelvi vizsgákra a Köznevelési Tankönyvjegyzéken 

megjelent tankönyvek alkalmazásával. 

Műhelymunkát tartja:                                                                                                
Baranyiné Szilágyi Gabriella mesterpedagógus szaktanácsadó

Célcsoport:
általános és középiskolai francia 

nyelvi szaktanárok
Online helyszín: Google Meet

Jelentkezés 2021. október 8-ig : https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény, Bázisintézmény

2021. október 12.                      
(kedd) 

9:30
Komplex tevékenységek őszi gyümölcsök témakörben. 

Gyümölcsök feldolgozása, ízlelése.

A tevékenységet tartó óvodapedagógusok: 
Cs. Nagy Balázsné, Eszenyi-Bacsi Tímea, Dorkó Judit, 

Rácz-Zilahi Enikő

Pedagógiai munkát segítők:
Nagy-Kiss Ágota pedagógiai asszisztens, Riegel Mihályné 

dajka, Ényi Sándorné dajka

Téma: 

Az óvoda és a család együtt nevelő 
tevékenységének hatékonyabb 

alkalmazása, ismeretek bővítése, 
rendszerezése, a gyümölcsfogyasztás 

népszerűsítése.                                        
Gyerekek egészséges életmódjának  

alakítása érdekében a  szülők 
szemléletformálása. 

Célcsoport:
óvodapedagógusok

Online helyszín:   
Microsoft Teams
videókonferencia 

keretében szakmai 
megbeszélés a látottakról.

YouTube megosztás előző 
nap (2021.10.11.-én) a 

résztvevőknek.

Jelentkezés 2021. október 8-ig: https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI
Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda, Bázisintézmény

Bázisintézmény címe: 4900 Fehérgyarmat, Szent I. tér 2.

2021. október 13.                                                       
(szerda)

10:00                                                                                                                        
Bemutató kisfilm vetítése fényképes 

dokumentációval és szakmai konzultáció 
„Tündérházikó” Jó gyakorlat a Szent István téri 

óvodában    

Bemutatót tartja:                   
Ster Andrásné óvodapedagógus  

Téma: 
A Magyar népmese napjáról 
megemlékezve projekthetet 
valósítottunk meg, melyet 

szeretnénk megosztani minden 
érdeklődővel.

Célcsoport:
óvodapedagógusok

Helyszín: (jelenléti)
Régi  „Leveles iskola” 

Fehérgyarmat Kossuth L. tér 
40.  (könyvtár épülete)

Maximális létszám: 20 fő

A foglalkozások YouTube 
alkalmazáson elérhetőek 

lesznek a jelenléti 
programokat követően azok 

számára, aki nem tudnak részt 
venni.

11:00                                                                                                                        
Bemutató kisfilm vetítése fényképes 

dokumentációval és szakmai konzultáció 
A magyar népmese napja óvodánkban – a 
hagyományteremtés és   hagyományőrzés 
lehetőségei - képes  bemutató megvalósult 

projektről.

Foglalkozást tartja:                 
Huszti Beatrix óvodapedagógus   

12:00 - Műhelyfoglalkozás
"Légy te is kreatív!"  - a résztvevő pedagógusok 
meghívása egy közös kézműves tevékenységre

12:00 Kiállítás 
A „Tündérházikó” projekt kiállításának 
megtekintése a Szent István téri óvoda 

udvarán, teraszán

Helyszín:  (jelenléti ):   
Szent István téri óvoda 

udvara, terasza:                            
4900 Fehérgyarmat, Szent I. 

tér 2.

Jelentkezés 2021. október 11-ig: https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI
Nyírbátori Kerekerdő Óvoda, Bázisintézmény

Bázisintézmény címe: 4300 Nyírbátor, Iskola utca 5.

2021. október 14.      
(csütörtök)

8:00                                                                             
Bemutató délelőtt szabad játékba ágyazott 

komplex tevékenység
„Szüretelnek, énekelnek” címmel

Hátrányos helyzetű gyermekek egészséges 
életmódra nevelésének megvalósítása a 

Külső világ tevékeny megismerése 
tevékenység keretei között.

Bemutatót tartja:      
Dávid Erika óvodapedagógus

Téma: 
Hagyományápolás a zene eszközeivel 
az előzményként megismert szüreti 
tevékenységek felelevenítése során.

Célcsoport:
óvodapedagógusok

Helyszín: (jelenléti)   
Mókus csoport terme, max. 10 fő

Nyírbátori Kerekerdő Óvoda Százszorszép Tagóvodája, Bázisintézmény

Bázisintézmény címe: 4300 Nyírbátor, József Attila utca 17.

2021. október 14.
(csütörtök) 

8:00                                                                               
Szabad játékba ágyazott komplex délelőtti 
tevékenység bemutatása. „ Édes ősz jött...” 

címmel

Bemutatót tartja:
Nemesné

Somlyai Nóra
óvoda-pedagógus

Téma:     
Hátrányos helyzetű gyermekek 

egészséges életmódra nevelésének 
megvalósítása a Külső világ tevékeny 

megismerése tevékenység keretei 
között.

Célcsoport:
óvodapedagógusok

Helyszín: (jelenléti)
Mazsola csoport terme, max. 15 fő

Jelentkezés 2021. október 12-ig: https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI
Babus Jolán Középiskolai Kollégium, Bázisintézmény

Bázisintézmény címe: 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 21. 

2021. október 14.
(csütörtök)

14:00 Műhelyfoglalkozás 

Kapcsolati háló kialakítása és 
működtetése a halmozottan hátrányos 

tanulók problémáinak megoldása 
érdekében - műhelyfoglalkozás, szakmai 

konzultáció Skype internetes 
telekommunikációs alkalmazáson az 
előzetesen megkapott bemutatóról.

Műhelyfoglalkozást tartja:
Halászné Nagy Katalin kollégiumi 

nevelőtanár

Téma:           
Jó gyakorlatunk például szolgál arra 
hogyan alakíthatók ki külső partneri 
kapcsolatok a tanulók problémáinak 

megoldása érdekében. Ajánlott minden 
olyan intézmény számára, ahol magas a 
hátrányos és a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók száma, fennáll a 
lemorzsolódás veszélye.

Célcsoport:     
kollégiumok, középiskolák, általános 

iskolák

Helyszín: (jelenléti) 
földszint 2-es tanuló, 

maximális 20 fő

15:00 Előadás
Az Arany János Kollégiumi Program 

bemutatása a Babus Jolán Középiskolai 
Kollégiumban

Előadó:
Havasi Beáta

mesterpedagógus szaktanácsadó 
kollégiumi szakterület, kollégiumi 

nevelőtanár

Téma:
A program működésének bemutatása a 

sikeres toborzás, pályaválasztás 
érdekében.

Elsősorban a térség általános iskoláinak 
szeretnénk ajánlani illetve valamennyi 

kollégiumi nevelőtanárnak, mint 
esélyteremtő program megvalósítását a 

kollégiumban.

Célcsoport:
kollégiumok, középiskolák, általános 

iskolák

Helyszín: (jelenléti) 
földszint 2-es tanuló, 

maximális 20 fő

Jelentkezés 2021. október 12-ig: https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI

Jelentkezés 2021. október 12-ig : https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola, Bázisintézmény

2021. október 14.                                                              

( csütörtök)

9:00-12:00                                                             

Bemutató óra

Közreműködők:                                                     

Mizsányi Zoltán, Demarcsek Györgyné 

néptáncpedagógusok

Téma:                                                  

A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók 

képességfejlesztése a 

személyiség integrálása a 

néptánc eszközeivel

Célcsoport: 

bármely szakos pedagógus

Helyszín (jelenléti): 

Magiszter Óvoda, Általános 

Iskola, Középiskola, 

Szakképző Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 4400 

Tiszavasvári, Kossuth u 76. 

max. 20 fő,                        

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


ŐSZI PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOK
Szaktanácsadók előadásai, műhelymunkái: 

2021. október 6.                                              
(szerda)

Jelentkezési határidő: 
2021. október 4.

13: 00 Műhelymunka                                                                                                
Prezentáció készítés matematikából                                                                  

Műhelymunkát tartja:                                         
Fazekasné Pápai Edit

mesterpedagógus szaktanácsadó, matematika 
szakterület       

Téma:                                                                                                                        
A műhelymunka során bemutatásra kerül, 

hogyan lehet gyorsan PowerPointban 
prezentációt készíteni matematika órára. (pl. 

könyvből, feladatgyűjteményből kivágott feladat 
beillesztése, videó, illetve matematikai síkidom 

beszúrása a diára).                                                                                                          
A műhelymunkát azoknak ajánljuk, akik a 

PowerPointot kevésbé ismerik.                                                                                                
Az eredményes munkához kérjük, a 

résztvevőket, hozzanak laptopot.

Célcsoport:  
matematika szakos pedagógusok 

illetve a téma iránt érdeklődő 
pedagógusok

Helyszín: (jelenléti) 
Mátészalkai Esze Tamás 

Gimnázium                                            
4700 Mátészalka, 

Kazinczy u. 7.  
informatika terem,                               

max 24 fő

2021. október 7.                                             
(csütörtök)

Jelentkezési határidő: 
2021. október 5.

14:00 Előadás                                                                                                 
Pixel képek alkalmazása matematika órán        

Előadó:                                                                                                       
Tóthné Miholecz Judit                          

mesterpedagógus szaktanácsadó tanító 
szakterület

Téma:   
A pixelekkel, képpontokból álló grafikákkal való 
játék nagyon hatékony fejlesztő módszer az alsó 
tagozatos korosztály esetében. Bármely formája 

fejleszti a figyelmet, koncentrációt, 
gondolkodást, síkbeli tájékozódást.                        

Ezt az általános jó hatást kiegészíthetjük a 
számolási készség fejlesztésével, ha a színeket 

számokkal kombináljuk.  

Célcsoport: tanítók
Helyszín: (online):  

Google Meet

2021. október 11.                                    
(hétfő)

Jelentkezési határidő: 
2021. október 7.

15:00  Műhelymunka                                                                                                           
A lemorzsolódás elleni küzdelem tapasztalatai megyénk iskoláiban, fókuszban az "Esélyteremtés 

a köznevelésben" projektek megvalósulása.

Műhelymunkát tartja: 
Király Lajos mesterpedagógus szaktanácsadó földrajz szakterület

Célcsoport:
bármely szakos pedagógus

Helyszín: (online):  
Google Meet

Jelentkezés: https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


ŐSZI PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOK
Szaktanácsadók előadásai, műhelymunkái: 

2021. október 12.               
(kedd)

1500: Előadás
Resztoratív technikák a pedagógiai gyakorlatban                                                                                       

(módszerek és lehetőségek a konfliktusok hatékony                                                                            
és eredményes megoldására)

Előadó:      
Jasku Henriett mesterpedagógus szaktanácsadó, Konfliktuskezelés, HH gyermekek, tanulók 

nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő szakterület

Célcsoport:                
bármely szakos pedagógus

Helyszín: (jelenléti)
Nyíregyházi Kölcsey Ferenc 

Gimnázium,                                
4400 Nyíregyháza, 

Széchenyi út 6.                                               
földszint  019. terem 

2021. október 12.             
(kedd)

15:00 Előadás
Esélyegyenlőség és differenciálás-a BTMN tanulók differenciálása a természettudományos 

szaktárgyi órákon

Előadó:
Kovácsné Kovács Tímea mesterpedagógus szaktanácsadó kémia és Kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek/tanuló nevelés-oktatásának megszervezését segítő szakterület

Célcsoport:                
bármely szakos pedagógus

Helyszín: (online):  
Google Meet

2021. október 12.              
(kedd)

14: 00 Előadás                                                                                                              
Appok használata a német nyelvórákon

Előadó:
Szabó Ildikó mesterpedagógus szaktanácsadó, 

német nyelv szakterület

Téma:  

A digitális kompetencia fejlesztése, élményszerű 
oktatás, közösségfejlesztés és differenciálás a 

német nyelvórán

Célcsoport:                
általános és középiskolai német 

nyelvszakos pedagógusok

Helyszín: (online):  
Google Meet

2021. október 12.              
(kedd)

14: 00 Előadás  
A szókincs és szövegértés fejlesztése angol 

nyelvórán digitális alkalmazásokkal                        
(Quizlet, KAHOOT!, Flippity)

Előadó:               
Bartha Leonóra mesterpedagógus szaktanácsadó, 

angol nyelv szakterület

Téma:     

A  jelenléti és online oktatás során is használható 
angol nyelvoktatást segítő alkalmazások 
bemutatása (Quizlet, KAHOOT!, Flippity)

Célcsoport:   
általános iskola felső tagozatán 

tanító angol nyelvtanárok

Helyszín: (online):         
Microsoft Teams

Jelentkezési 2021. október 8-ig: https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


ŐSZI PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOK
Szaktanácsadók előadásai, műhelymunkái: 

2021. október 13. 
(szerda)

Jelentkezési határidő:
2021. október 11.

14:00                                                               
Műhelymunka

Mentortanári feladatok a tanárjelöltek 
fejlesztésében. 

Műhelymunkát tartja: 
Vajda Tamás                                             

mesterpedagógus szaktanácsadó testnevelés 
szakterület

Műhelymunka célja:                                                                         
Minden iskola fogadhat hallgatókat, amelyhez a 

műhelymunka segítséget nyújt.

Célcsoport:                                                                    
bármely szakos pedagógus

Helyszín: (online):         
Microsoft Teams

2021. október 13. (szerda)

Jelentkezési határidő:
2021. október 11.

14:00 Előadás
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

támogatása

Előadó:
Zolcsák Zsuzsanna mesterpedagógus 

szaktanácsadó magyar nyelv és irodalom 
szakterület

Téma:        
Módszertani javaslatok, tanácsok, tapasztalatok 
megosztása az eredményesebb felzárkóztatás, a 

lemorzsolódás csökkentése érdekében.

Célcsoport:    
Hátrányos helyzetű/halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, 
nevelésével foglalkozó középiskolai 

tanárok.

Helyszín (online):  
Google Meet

2021. október 14.                         
(csütörtök)

Jelentkezési határidő: 
2021. október 12. 

14:00 Műhelymunka                                                       
"Tanulógép"  - Tanulásmódszertan Mező Ferenc 

nyomán

Műhelymunkát tartja: 
Pataki Krisztina mesterpedagógus szaktanácsadó                                         

biológia és konfliktuskezelési szakterület

Téma: 
Tanulásdiagnosztika.                                                                                

Hol van az elakadás a tanulásban , mely területen 
és hogyan tudunk segíteni?

Célcsoport:
bármely szakos pedagógus

Helyszín (online):  
Google Meet

2021. október 14.                         
(csütörtök)

Jelentkezési határidő: 
2021. október 12. 

14:00 Műhelymunka                                   
Játékkészítés az újrahasznosítás jegyében

Műhelymunkát tartja:                                                   
Kiss Márta mesterpedagógus szaktanácsadó 

óvodapedagógus szakterület

Téma:  
Fejlesztő eszközök bemutatása és elkészítése a 

fenntarthatóság jegyében
Célcsoport: óvodapedagógusok

Helyszín: (online)
Microsoft Teams

A műhelymunka résztvevői 
az alábbi alapanyagokat, 
eszközöket készítsék elő: 
olló, ragasztó, kupakok, 

tejes dobozok, ped
palackok, papír guriga)  

Jelentkezés: https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7


ŐSZI PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOK
Kísérő rendezvényeink: 

Szakmai Tájékoztató Programok, Előadások

2021 október 4.                            
(hétfő)        

A regisztráció 
szeptemberben lezárult!

13:00                                                                      
DiaPed - Diabétesz oktatási program 

pedagógusoknak - "BELEVALÓK" című 
gyakorlati képzés 

az Oktatási Hivatal szervezésében

Téma: 
A képzés támogatást nyújt azon 

köznevelési intézmények számára, 
ahol szükséges megszervezni a 

diabéteszes gyermekek napközbeni 
gondozását.  

Csak az előzetes regisztráció 
alapján jelentkezőknek!            

A regisztráció szeptemberben 
lezárult!

Helyszín: (jelenléti)    
Nyíregyházi Kodály Általános Iskola, 4400 

Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.                                                                             
(Kodály terem) 

2021 október 6.                           
(szerda)   

Jelentkezési határidő: 
2021. október 4.                   

14:00 Előadás:
Tájékoztatás a 2021/2022. tanévben, 

digitális platformon megújuló országos 
pedagógiai mérési rendszerről, és az 
azzal kapcsolatos iskolai feladatok

Előadó:                                                     
Oktatási Hivatal  KPF 

mérésért felelős munkatársa

Téma:  OKM digitális mérések
Célcsoport:           

pedagógusok

Helyszín: (jelenléti) 
Nyíregyházi Kodály Általános Iskola, 4400 

Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18. 

2021 október 6.                                                       
(szerda)    

Jelentkezési határidő: 
2021. október 4.

14:30 Előadás: 
„Szívek és Szavak! Avagy az 

Erőszakmentes Kommunikáció 
Lényege.” című előadás

Előadó: Rambala Éva  
a Nemzetközi Erőszakmentes 
Kommunikációs Központ által 

akkreditált tréner

Téma:        
• Hogyan fejezzem ki a 

nemtetszésemet őszintén és 
kritika nélkül, hogy az ne 
veszekedésre, hanem 
együttműködésre
inspiráljon?

• Mi rejtőzhet a bántó 
megjegyzések mögött? Hogyan 
tudom meglátni az embert 
bárkiben függetlenül attól,
milyen szörnyűséget tesz, vagy 
milyen agresszíven kommunikál.

• Hogyan fogadjam a kritikát úgy 
hogy a legtöbbet tanulom belőle?

• A szeretet kifejezésének módjai 
annak érdekében, hogy a másik 
fél is azt értse amit szándékozom 
kommunikálni. 

Célcsoport:     
bármely szakos pedagógus

Helyszín: (jelenléti)       
Vikár Sándor Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola,                                                                              

4400 Nyíregyháza, Kürt utca 11.                                                 
(Piccoli terem)

Jelentkezés: https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

https://forms.gle/hwj6WseHw75uPtbB7

