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TANÉVNYITÓ TÁJÉKOZTATÓK 

Regisztráció:
https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8

Munkaközösségek: Műhelymunkák időpontjai: Témák: Előadók:

Természettudomány            
( Biológia, Egészségtan, Fizika, Kémia, 

Földrajz )
2021. augusztus 23. 13:00

A 2021-2022-es tanév rendje, kapcsolódó feladatok
Az új NAT bevezetése: tapasztalatok, feladatok, különös 

tekintettel a fizika tanítására

Debrey László intézményvezető mesterpedagógus 
szaktanácsadó fizika és intézményfejlesztési szakterület

Természettudomány tantárgy tanítása az új NAT 
tükrében

Kovácsné Kovács Tímea kémia szakos mesterpedagógus 
szaktanácsadó

Az új NAT hatása a biológia tanítására, 
tanulásmódszertani javaslatok, tapasztalatok

Pataki Krisztina mesterpedagógus szaktanácsadó 

biológia és konfliktuskezelés szakterület

Földrajzi ismeretek átadása az új NAT tanítása során, 
tapasztalatok összegzése.

Digitális anyagok és online felületek használata a 
természettudományos tárgyak tanítása során.

Király Lajos vezető mesterpedagógus szaktanácsadó 
földrajz szakterület

Munkaközösségünk kínálata a tantárgygondozáson túl: -
BTMN tanulók tanulmányi teljesítményének javítása, 
műhelymunka tantestület vagy vezetői kör számára 

Kovácsné Kovács Tímea 

kémia szakos mesterpedagógus szaktanácsadó

Munkaközösségünk kínálata a tantárgygondozáson túl: 
A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása műhely-munkákkal, vezetői kör vagy 
tantestület számára

Debrey László intézményvezető mesterpedagógus 
szaktanácsadó fizika és intézményfejlesztési szakterület, 

Király Lajos földrajz szakos mesterpedagógus vezető 
szaktanácsadó

Munkaközösségünk kínálata a tantárgygondozáson túl: 
Tanulásmódszertanban rejlő fejlesztési lehetőségek 

biológia órákon 

Pataki Krisztina mesterpedagógus szaktanácsadó biológia 
és konfliktuskezelés szakterület

Munkaközösségünk kínálata a tantárgygondozáson túl:  
Fenntarthatóságra nevelés segítése tanítási 

órán/foglalkozáson és azon kívül, Föld napja megyei 
verseny népszerűsítése

Király Lajos  vezető mesterpedagógus szaktanácsadó 
földrajz szakterület

Nyíregyházi POK által tervezett szakmai továbbképzések 
bemutatása

Sárosiné Kovács Brigitta Nyíregyházi POK munkatárs

Nyíregyházi POK által szervezett tanulmányi versenyek 
bemutatása

Szántó Anett Kitti Nyíregyházi POK munkatárs

https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8


TANÉVNYITÓ TÁJÉKOZTATÓK
Célcsoport/Tématerület Műhelymunkák időpontjai: Témák: Előadók:

Bármely szakos pedagógusoknak

Intézménytámogatás:                                                                                                     
Intézményfejlesztés, Konfliktuskezelés, 

Mérés-értékelés, Kollégium, 
Gyógypedagógia, Hátrányos helyzetű 

gyermek, tanuló nevelésének oktatásának 
segítése, Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, 

tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

2021. augusztus 24. 9:00

A pedagógiai szakszolgálat feladatai, a szakértői bizottsági 
vizsgálatok

Jasku Henrietta vezető mesterpedagógus 
szaktanácsadó 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
(SNI, BTMN ellátás, NAT/SNI irányelvek, általános 

tájékoztatás, óvoda-iskola átmenet az SNI-s, BTMN-s 
gyerekek esetében) 

Kerita Katalin mesterpedagógus szaktanácsadó 

SNI-s gyermek az óvodai nevelésben, ellátás, fejlesztés Szűcs Istvánné mesterpedagógus szaktanácsadó

BTMN-s gyermek az iskolában, fejlesztés, ellátási feladatok 
Kovácsné Kovács Tímea 

Kerita Katalin 
mesterpedagógus szaktanácsadók 

BTMN-s gyermek az óvodában, fejlesztés, részképesség 
gyengeséggel küzdő gyermekek egyéni és csoportos 

ellátása -

Pálinkásné Garasos Melinda
mesterpedagógus 

szaktanácsadó 

SNI-s tanulók ellátása az iskolai nevelés-oktatásban Kerita Katalin mesterpedagógus szaktanácsadó 

Magatartászavarok, beilleszkedési, magatartási nehézség Jámbor Csilla mesterpedagógus szaktanácsadó 

A tematikus (intézménytámogatási) munkacsoport 
bemutatása, javaslatok a tematikus szaktanácsadói 

területeken igényelhető előadásokról, műhelymunkákról, 
bemutató órákról -

Jasku Henrietta vezető mesterpedagógus 
szaktanácsadó 

Nyíregyházi POK által tervezett szakmai továbbképzések 
bemutatása

Sárosiné Kovács Brigitta Nyíregyházi POK munkatárs

Nyíregyházi POK által szervezett tanulmányi versenyek 
bemutatása

Szántó Anett Kitti Nyíregyházi POK munkatárs

Regisztráció:
https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8

https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8


TANÉVNYITÓ TÁJÉKOZTATÓK
Célcsoport: Műhelymunkák időpontjai: Témák: Előadók:

Idegen nyelv:
Angol, Német, Francia

nyelv szakos pedagógusoknak

2021. augusztus 24. 13:00

A 2021/2022-es tanév rendje és 
az OKM digitális mérések 

Kelemenné Szécsi Erika  mesterpedagógus szaktanácsadó 
német nyelv szakterület            

Az új NAT bevezetése: feladatok, tapasztalatok az 
idegennyelv-oktatást tekintve (általános iskola)

Medvéné Kendi Tímea Judit  mesterpedagógus 
szaktanácsadó angol nyelv szakterület 

Az új NAT bevezetése: feladatok, tapasztalatok az 
idegennyelv-oktatást tekintve (középiskola) 

Boros Krisztina mesterpedagógus szaktanácsadó angol 
nyelv szakterület                              

A szaktanácsadás, mint pedagógiai szakmai szolgáltatás 
(támogatás, segítségnyújtás a tantárgygondozáson túl is) 

Károly Enikő  vezető mesterpedagógus szaktanácsadó 
német nyelv szakterület                              

Az élményt nyújtó fenntarthatóságra nevelés gyakorlata

Baranyiné Szilágyi Gabriella mesterpedagógus 
szaktanácsadó francia nyelv szakterület

és Szabó Ildikó mesterpedagógus szaktanácsadó német 
nyelv szakterület

A lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás megelőzése, 
kezelése (helyzetfeltárás, intézkedések, javaslatok) 

Tóth-Kósa Beáta mesterpedagógus szaktanácsadó német 
nyelv szakterület

Nyíregyházi POK által tervezett szakmai továbbképzések 
bemutatása

Sárosiné Kovács Brigitta Nyíregyházi POK munkatárs

Nyíregyházi POK által szervezett tanulmányi versenyek 
bemutatása

Szántó Anett Kitti Nyíregyházi POK munkatárs

Regisztráció:
https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8

https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8


TANÉVNYITÓ TÁJÉKOZTATÓK

Regisztráció:
https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8

Munkaközösségek: Műhelymunkák időpontjai: Témák: Előadók:

Humán                                                                                                                   
( Magyar nyelv és irodalom, Iskolai 

könyvtár )
2021. augusztus 25. 13:00

A  2021/2022-es tanév rendje, kapcsolódó feladatok  
Kertész Zoltánné mesterpedagógus szaktanácsadó magyar 

nyelv és irodalom szakterület  

A 2020-as NAT-ban rejlő lehetőségek
Deák-Takács Szilvia mesterpedagógus szaktanácsadó 

magyar nyelv és irodalom szakterület  

Az Új NAT bevezetéséről  - általános iskolai tapasztalatok
Kelemenné Felleg Edit mesterpedagógus szaktanácsadó 

magyar nyelv és irodalom szakterület  

Tehetséggondozás,  Tehetségkapu  
Deák-Takács Szilvia mesterpedagógus szaktanácsadó 

magyar nyelv és irodalom szakterület  

Felzárkóztatás egy világjárvány árnyékában. Módszerek, 
ötletek, javaslatok

Takácsné Kocsis Anikó mesterpedagógus szaktanácsadó 
magyar nyelv és irodalom szakterület  

A humán munkaközösség szakmai kínálata                                      
-a szaktanácsadás és szakmai szolgáltatások 

Zolcsák Zsuzsanna vezető mesterpedagógus 
szaktanácsadó, magyar nyelv és irodalom szakterület

Nyíregyházi POK által tervezett szakmai továbbképzések 
bemutatása

Sárosiné Kovács Brigitta Nyíregyházi POK munkatárs

Nyíregyházi POK által szervezett tanulmányi versenyek 
bemutatása

Szántó Anett Kitti Nyíregyházi POK munkatárs

https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8


TANÉVNYITÓ TÁJÉKOZTATÓK

Regisztráció:
https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8

Munkaközösségek: Műhelymunkák időpontjai: Témák: Előadók:

Reál                                                                                                                         
( Matematika, Informatika, Digitális IKT )

2021. augusztus 27. 9:00

A tanévnyitó tájékoztató megnyitása, levezetése
Mihalkó Istvánné vezető mesterpedagógus szaktanácsadó 

matematika és Digitális IKT  szakterület

2021/2022-es tanév rendje, kapcsolódó feladatok
Bányai Györgyné mesterpedagógus szaktanácsadó 

matematika és Digitális IKT  szakterület

Nyíregyházi POK által tervezett szakmai továbbképzések 
bemutatása

Sárosiné Kovács Brigitta Nyíregyházi POK munkatárs

Nyíregyházi POK által szervezett tanulmányi versenyek 
bemutatása

Szántó Anett Kitti Nyíregyházi POK munkatárs

Tájékoztatás az OKM digitális mérésekről.
Hegyesné Tóth Márta mesterpedagógus szaktanácsadó 

matematika pedagógiai mérés-értékelés szakterület

A matematika érettségi változásairól a 2020-as NAT 
alapján 

Szemcsákné Koczor Andrea mesterpedagógus 
szaktanácsadó matematika szakterület

Az új NAT bevezetése: feladatok, tapasztalatok 5-6. 
évfolyamon, a matematika területén

Bányai Györgyné mesterpedagógus szaktanácsadó 
matematika és Digitális IKT  szakterület

A szaktanácsadás, mint pedagógiai szakmai szolgáltatás. 
A tantárgygondozáson túl miben tud támogatást, 

segítséget nyújtani a szaktanácsadó?

Mihalkó Istvánné vezető mesterpedagógus szaktanácsadó 
matematika és Digitális IKT  szakterület

A reál munkaközösség által felkínált műhelymunkák, 
előadások, bemutató órák ismertetése. A résztvevő 

pedagógusoktól javaslatok, kérések összegyűjtése, arra 
vonatkozóan, hogy miben szeretnének még segítséget 

kapni a szaktanácsadóktól és a POK-tól.

Mihalkó Istvánné vezető mesterpedagógus szaktanácsadó 
matematika és Digitális IKT  szakterület

NKP és a „TehetségKapu” a tehetséggondozás 
szolgálatában bemutatása, módszertani ötletek, 

javaslatok.

Fazekasné Pápai Edit mesterpedagógus szaktanácsadó 
matematika szakterület

Fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos támogatás 
nyújtása a pedagógusoknak. 

Bartha Leonóra mesterpedagógus szaktanácsadó angol 
nyelv szakterület

https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8


TANÉVNYITÓ TÁJÉKOZTATÓK
Célcsoport: Műhelymunkák időpontjai: Témák: Előadók:

Társadalomtudomány :                                                                                                
Történelem, Hon-és népismeret, 

Társadalomismeret szakos
pedagógusoknak

2021. augusztus 27. 09:00

A 2021/2022-es tanévhez kapcsolódó feladataink
Ferenczi Sándor  vezető mesterpedagógus szaktanácsadó 

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
szakterület

Kerettantervek, tanmenetek, tankönyvek. 
A NAT2020 bevezetésének tapasztalatai az általános 

iskolában.
Oláh András mesterpedagógus szaktanácsadó történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek szakterület

Kerettantervek, tanmenetek, tankönyvek. 
A NAT2020 bevezetésének tapasztalatai a középiskolában.

Kovács Sándor mesterpedagógus szaktanácsadó 
történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

szakterület

Gyakorlati tapasztalatok megosztása a POK által tervezett 
szakmai szolgáltatások tanfelügyelettel, minősítéssel 

összefüggésben, a 2021-22-es tanévben bejelentkezettek 
számára.

Kövendy Zsolt mesterpedagógus szaktanácsadó 
történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

szakterület

Nyíregyházi POK által szervezett szakmai továbbképzések 
bemutatása

Sárosiné Kovács Brigitta Nyíregyházi POK munkatárs

Nyíregyházi POK által szervezett tanulmányi versenyek 
bemutatása

Szántó Anett Kitti Nyíregyházi POK munkatárs

A NAT2020 bevezetéséhez kapcsolódó változások a részletes 
érettségi követelményekben.

Ferenczi Sándor mesterpedagógus szaktanácsadó 
történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

szakterület

A „TehetségKapu” a tehetséggondozás szolgálatában 
bemutatása, módszertani ötletek, javaslatok.

Harcsa Valéria mesterpedagógus szaktanácsadó 
történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

szakterület

Fentarthatóságra nevelés az iskolában
Baranyiné Szilágyi Gabriella mesterpedagógus 

szaktanácsadó francia nyelv szakterület

Regisztráció:
https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8

https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8


TANÉVNYITÓ TÁJÉKOZTATÓK
Célcsoport: Műhelymunkák időpontjai: Témák: Előadók:

Tanítók 2021. augusztus 27. 9:00

A tanévnyitó tájékoztató megnyitása, levezetése
Erdei Péterné vezető mesterpedagógus szaktanácsadó 

tanító és intézményfejlesztési szakterület

2021/2022-es tanév rendje, kapcsolódó feladatok
Erdei Péterné vezető mesterpedagógus szaktanácsadó 

tanító és intézményfejlesztési szakterület
Az új NAT bevezetése: feladatok, tapasztalatok 1-2. évfolyamon, 

a matematika területén
Morauszkiné Lippa Krisztina mesterpedagógus szakértő

Az új NAT bevezetése: feladatok, tapasztalatok 1-2. évfolyamon a 
magyar nyelv és irodalom területén

Horváthné Reményi Lívia 
Tukacs Ildikó 

mesterpedagógus szaktanácsadók

Tájékoztatás a DIFER, MaTalent, OKM digitális mérésekről. Tóthné Miholecz Judit mesterpedagógus szaktanácsadó

A szaktanácsadás, mint pedagógiai szakmai szolgáltatás. 
A tantárgygondozáson túl miben tud támogatást, segítséget 

nyújtani a szaktanácsadó?

Turcsán Tímea, 
Oláh Erika 

mesterpedagógus szaktanácsadók 
A tanító munkaközösség által felkínált műhelymunkák, előadások, 

bemutató órák ismertetése. A résztvevő pedagógusoktól 
javaslatok, kérések összegyűjtése, arra vonatkozóan, hogy miben 
szeretnének még segítséget kapni a szaktanácsadóktól és a POK-

tól

Leskóné Borbély Andrea 
mesterpedagógus szaktanácsadó 

NKP bemutatása, módszertani ötletek, javaslatok. Szűcsné Kálnási Anna mesterpedagógus szaktanácsadó 

A „TehetségKapu” a tehetséggondozás szolgálatában bemutatása, 
módszertani ötletek, javaslatok.

Földesi Rita mesterpedagógus szaktanácsadó 

Fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos támogatás nyújtása a 
pedagógusoknak. 

Kovács Zoltánné Vass Éva 
mesterpedagógus szaktanácsadó 

Az intézményi kapcsolattartás – partnerség kiépítésének 
lehetőségei.

Kádár Ágnes mesterpedagógus szaktanácsadó 

POK által tervezett szakmai szolgáltatások ismertetése.                     
(képzések, tanulmányi versenyek, tanfelügyeletre, minősítésre 

való felkészítés)

Osváth Piroska , 
Szűcsné Szakács Ildikó 

mesterpedagógus szaktanácsadók 

Nyíregyházi POK által tervezett szakmai továbbképzések 
bemutatása

Sárosiné Kovács Brigitta Nyíregyházi POK munkatárs

Nyíregyházi POK által szervezett tanulmányi versenyek 
bemutatása

Szántó Anett Kitti Nyíregyházi POK munkatárs

Regisztráció:
https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8

https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8


TANÉVNYITÓ TÁJÉKOZTATÓK
Célcsoport: Műhelymunkák időpontjai: Témák: Előadók:

Óvodapedagógusoknak 2021. augusztus 30. 13:00

A szaktanácsadás, bemutatása, népszerűsítése. 
Miben tud támogatást, segítséget nyújtani a POK, a 

szaktanácsadó a tantárgygondozáson túl is. 
/Műhelymunka, előadás, tanfolyamok felajánlása, 

szervezése, megvalósítása./

Veres Jánosné vezető mesterpedagógus szaktanácsadó 
óvodapedagógus szakterület

„Pedagógus kompetenciák, az indikátorok tükrében” 
/értelmezése a mindennapi tevékenységekben, az írásbeli 
dokumentumok tervezésében, és az önreflexiók során./

Veres Jánosné vezető szaktanácsadó 
óvodapedagógus szakterület,  

Kanyó Bálintné mesterpedagógus szaktanácsadó

Korszerű gondolatok, jogszabályi előírások, szakmai 
aktualitások, gyakorlatközpontú segítségnyújtás

ONOAP - mint Alapdokumentum 

Széchy Erzsébet, 
Tóth Dóra 

mesterpedagógus szaktanácsadók

Tanügyigazgatási dokumentumok egymásra épülése, 
koherenciája 

Antalné Simon Erika 
Katona Károlyné 

mesterpedagógus szaktanácsadók 

Önértékelés intézményi, vezetői és pedagógus szinten 
Antalné Simon Erika  

Katona Károlyné 
mesterpedagógus szaktanácsadók 

Fejlődés nyomon követése, az óvodapedagógus fejlesztő 
tevékenysége 

Széchy Erzsébet, 
Tóth Dóra 

mesterpedagógus szaktanácsadók

A fenntarthatóság értékrendjének erősítése az óvodai 
területeken.

Szabó Zita Brigitta,
Kiss Márta  

mesterpedagógus szaktanácsadók

A 2021-2022 nevelési évben igényelhető műhelymunkák
A résztvevők igényeinek felmérése. Veres Jánosné vezető mesterpedagógus szaktanácsadó

Nyíregyházi POK által tervezett szakmai továbbképzések 
bemutatása

Sárosiné Kovács Brigitta Nyíregyházi POK munkatárs

Nyíregyházi POK által szervezett tanulmányi versenyek 
bemutatása

Szántó Anett Kitti Nyíregyházi POK munkatárs

Regisztráció:
https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8
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TANÉVNYITÓ TÁJÉKOZTATÓK
Célcsoport: Műhelymunkák időpontjai: Témák: Előadók:

Művészetek: 
Alapfokú Művészetoktatással foglalkozó 

valamint Ének-zene, Rajz, 
Testnevelés szakos pedagógusoknak

2021. augusztus 30. 14:00

Az új NAT változásai testnevelés tantárgyban, új 
kerettantervek

Vajda Tamás vezető mesterpedagógus szaktanácsadó, 
testnevelés szakterület

Cigány népzenei és néptánc hagyományok 
értékközvetítés, értékkövetés

Demarcsek György mesterpedagógus szaktanácsadó 
művészetek szakterület

Fenntarthatóság a testnevelésben
Lőrinczi István 

mesterpedagógus szaktanácsadó,
testnevelés szakterület

Új tankönyvek az ének-zene tantárgy vonatkozásában az 
új NAT szerint

Ágoston Ildikó mesterpedagógus szaktanácsadó                        
ének-zene szakterület

Nyíregyházi POK által tervezett szakmai továbbképzések 
bemutatása

Sárosiné Kovács Brigitta Nyíregyházi POK munkatárs

Nyíregyházi POK által szervezett tanulmányi versenyek 
bemutatása

Szántó Anett Kitti Nyíregyházi POK munkatárs

Regisztráció:
https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8

https://forms.gle/efpHjVKazdxxtpzY8

