
 

NYÍREGYHÁZI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT TAVASZI PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOK 

2019. április 02 – 13. 

 

DÁTUM HELYSZÍN PROGRAM TÉMA Célcsoport 

Április 

02. 

Kedd 

Vásárhelyi László 

Alapfokú Művészeti 

Iskola 

10:00  - 13:00 (Kácsor István 

koreográfus szaktanácsadó és 

Kácsor-Ignác Gabriella 

néptáncpedagógus) 

Koreográfiakészítés módszertana – 

bemutató foglakozás 

alapfokú művészeti 

iskolák 

néptáncpedagógusai 

Április 

03.  

Szerda 

Gyermekek Háza Déli 

Óvoda Nyíregyháza 

 

09:00 Bemutató foglalkozás  Beszédértés és hallásfejlesztés a 

Montessori pedagógia eszközeinek 

elemeivel:  

Játék a hangokkal 

óvodapedagógusok 

09:00 Bemutató foglalkozás  Montessori pedagógia és a 

kompetencia alapú programcsomag 

ötvözésével –  anyanyelvi és zenei 

nevelés föld témakörében 

óvodapedagógusok 

09:00 Bemutató foglalkozás  Az egészségtudatos viselkedés és 

szokásrendszer megalapozásához 

szükséges kulcskompetenciák 

elsajátítása játékos cselekvésen 

keresztül 

óvodapedagógusok 

11:00-12:00 Műhelymunka  Az óvoda és iskola közötti 

zökkenőmentes átmenet 

óvodapedagógusok, 

tanítók 

Április 

03.  

Szerda 

Pusztadobosi Általános 

Iskola  

14:00 Bemutató óra angol nyelv  „A Sightseeing tour in London” - 

Londoni városnézés, jó gyakorlat 

megosztása 

angol nyelvtanárok 



 

14:00 Bemutató óra - 

történelem 6. osztályban  

A 18. századi egyetemes 

történelem feldolgozása IKT 

eszközökkel és interaktív 

feladatokkal 

általános iskolai 

történelem szakos 

tanárok 

14:00 Előadás (Kövendy Zsolt 

mesterpedagógus 

szaktanácsadó) 

Alkalmazott módszer bemutatása a 

szociokulturális háttérnek, mint a 

lemorzsolódás egyik legfontosabb 

tényezőjének meghatározására 

általános iskolai tanítók 

és tanárok 

14:00 Műhelymunka  A testnevelés órán kívüli más 

műveltségterülethez tartozó 

tantárgyak során megjelenő 

tanulási tartalmak 

mozgásos/játékos 

feladatmegoldásai osztálytermi 

körülmények között 

általános iskolai tanítók 

és tanárok 

Április 

04.  

Csütörtök 

Nyíregyházi Apáczai 

Csere János Általános 

Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

14:30 -16:00 Előadás (Szalóki 

Józsefné Református Egységes 

Gyógypedagógiai és Módszertani 

Intézet) 

„Komplex prevenciós szűrő és 

mozgásfejlesztő rendszer az 

óvodától a kisiskolás korig.” 

óvodapedagógusok, 

általános iskolai tanítók, 

testnevelés szakos 

tanárok 

Április 

06.  

Szombat 

Oktatási Hivatal 

Nyíregyházi Pedagógiai 

Oktatási Központ 

10:00-12:00 Teleki Pál Kárpát-

medencei Földrajz-Földtan 

verseny Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei fordulója 

Megyei Verseny  

Április 

08.  

Hétfő 

Nyíregyházi Kodály 

Zoltán Általános Iskola 

 

 

 

09:00 Bemutató óra - Kémia A rejtelmes kémia. Interaktív tábla 

használata a kémia órán. 

kémia szakos tanárok 

09:00 Bemutató óra -

Testnevelés 

 

A mozgásfejlesztés szerepe az 

idegrendszer fejlődésében. A 

általános iskolai tanítók, 

testnevelés szakos 

tanárok 



 

 

 

 

 

Nyíregyházi Kodály 

Zoltán Általános Iskola 

kognitív képességek fejlesztése a 

mozgás segítségével. 

11:00 Bemutató óra  Lásd, halld, érezd, használd! A 

p,b,d betűk helyes használata 

beszédben és írásban. Egyéni 

fejlesztés 2. osztályos tanulóval 

általános iskolai tanítók, 

fejlesztő pedagógusok 

11:00 Műhelymunka  Boldogságóra (bemutatás 

felvételről és megbeszélés). A 

módszer célja a 

személyiségfejlesztés 

megvalósítása hátrányos helyzetű 

tanulók körében. 

általános iskolai tanítók 

és tanárok 

Április 

08.  

Hétfő 

Tiszavasvári Általános 

Iskola 

14:00 Bemutató foglalkozás - 

technika  

„Egészséges, mint a makk, nincs is 

nála boldogabb!” – Bemutató 

foglalkozás a 4. b osztályban. 

Komplex alapprogram (KAP) - 

Digitális, művészeti alprogram: 

kézműves foglalkozás 

általános iskolai tanítók, 

technika szakos tanárok 

14:00 Bemutató foglalkozás – 

testnevelés  

Koordinációs képességfejlesztés – 

Mozgáskoordináció fejlesztése,- 

Bemutató óra a  3. a osztályban 

általános iskolai tanítók, 

testnevelés szakos 

tanárok 

14:00 Bemutató foglalkozás – 

magyar nyelv és irodalom 

„Szevasz tavasz” – Bemutató óra az 

1. a osztályban Komplex 

alapprogram (KAP) - Testmozgás 

alapú alprogram a magyar nyelv 

eszközeivel 

általános iskolai tanítók, 

magyar szakos tanárok 

14:00 Műhelymunka   

 

 A hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek 

általános iskolában 

tanító pedagógusok 



 

nevelésének és oktatásának 

feladatai és ezek gyakorlati 

megoldásainak lehetőségei az 

általános iskolai mindennapokban 

Április 

08.  

Hétfő 

Tiszavasvári Egyesített 

Óvodai Intézmény 

08:30 – 12:00 Terepi 

Műhelymunka - jó gyakorlat 

bemutatása  

Víz, mint élőhely terepi környezeti 

nevelés és interaktív játékok.  

Helyszín: Kis-Tisza Tanösvény, 

Tiszalök 

óvodapedagógusok 

Április 

09.  

Kedd 

Fehérgyarmati Bárdos 

Lajos Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

10:15 Művészeti iskola 

növendékeinek műsora (Ruszka 

Tünde karvezető) 

Megnyitó előadás  

10:50 Bemutató óra – 

matematika 2. osztályban  

Számolási rutin fejlesztése a 

második osztályban 

általános iskolai tanítók 

és általános iskolai 

matematika tanárok 

10:50 Bemutató óra – 

testnevelés  

Lovaskultúra-oktatás az első 

osztályban. Intézményi jó 

gyakorlat bemutatása. 

általános iskolai tanítók, 

testnevelő tanárok, 

edzők 

13:00 Előadás (a BETHLEN 

GÁBOR ALAP képviselője) 

„Határtalanul” program 2019. évi 

pályázat. 

általános iskolai és 

középiskolai 

pedagógusok, 

intézményvezetők 

14:00 Műhelymunka  Az országos kompetenciamérés 

eredményeinek értelmezése. 

pedagógusok, 

intézményvezetők 

14.00 Biológia verseny  Hazánk természetes élővilága, 

nemzeti parkok (6. osztály)  

Távoli tájak természetes élővilága, 

életközösségek általános jellemzői 

(7. osztály) 

általános iskolai biológia 

tanárok 



 

Április 

09.  

Kedd 

Fehérgyarmati 

Eszterlánc Óvoda 

Tavasz utcai óvoda 

 

 

Hadház  utcai óvoda  

 

 

Tavasz utcai óvoda 

 

 

Hadház  utcai óvoda  

 

09:00 Bemutató foglalkozás  Tavaszi hagyományőrző 

tevékenység  a Tavasz utcai 

óvodában. 

óvodapedagógusok 

09:00 Bemutató foglalkozás  A hátránycsökkentés, 

esélyteremtés lehetőségeinek 

bemutatása vegyes életkorú 

csoportban.   

óvodapedagógusok 

11:00 Előadás (Kerita Katalin 

mesterpedagógus 

szaktanácsadó)  

Átmenetek pedagógiája (óvoda-

iskola átmenet), az iskolaérettségi 

vizsgálatok fontossága. 

óvodapedagógusok 

11:00 Előadás (Veres Jánosné 

mesterpedagógus 

szaktanácsadó) 

A halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek hátránykompenzációja 

az óvodai nevelésben. Egyéni 

fejlődésük nyomon követése. 

óvodapedagógusok 

Április 

10.  

Szerda 

Nagykállói Brunszvik 

Teréz Óvoda 

08:30 Bemutató foglalkozások 

és szakmai tapasztalatcsere 7 

óvodai csoportban 

A befogadó pedagógia óvodai 

gyakorlata, az óvoda és a család 

együttműködése, értékorientált 

közösségi nevelés lehetőségei a 

családok bevonásával, 

tevékenységek a hagyományápolás 

jegyében. 

óvodapedagógusok 

11:00 Műhelymunka (Ágoston 

Ildikó mesterpedagógus 

szaktanácsadó) 

Színes kotta alkalmazása az 

óvodában 1-5 hangig. 

 

óvodapedagógusok, 

tanítók 

Április 

10.  

Szerda 

 

Mátészalkai Esze 

Tamás Gimnázium 

 

 

11:10 Bemutató óra – biológia 9. 

évfolyam  

Állati szövetek. 

A tehetséges tanulók középiskolai 

átmenetét segítő eszközök és 

módszerek. 

általános és középiskolai 

biológia szakos tanárok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Április 

10.  

Szerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mátészalkai Esze 

Tamás Gimnázium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:10 Bemutató óra – Magyar 

nyelv és irodalom 10. évfolyam  

Rómeo és Júlia –egy kicsit másképp. 

Kamaszszerelem régen és most - 

avagy hogyan keltjük új életre a 

főhősöket a drámapedagógiai 

eszközeivel. 

általános és középiskolai 

magyar nyelv és 

irodalom szakos tanárok 

11:10 Bemutató óra - Vizuális 

kultúra 9. évfolyam  

 

 

Őskor és ókor kultúráinak 

összehasonlító elemzése, 

rendszerezése. 

Hagyományos és digitális eszközök, 

változatos munkamódszerek 

alkalmazásával, játékos formában 

megvalósuló, tantárgyi 

koncentrációra épülő óra. 

általános és középiskolai 

rajz szakos tanárok 

11:10 Bemutató óra - Angol  

 

Differenciált oktatás és tanulási 

módszerek alkalmazása jó 

képességű és tanulási 

nehézségekkel küzdő idegen nyelvi 

csoportban. 

általános és középiskolai 

angol szakos tanárok 

11:10 Bemutató óra - 

Matematika 9.évfolyam  

Elsőfokú egyenlettel megoldható 

szöveges feladatok megoldása 

elektronikus eszközök 

alkalmazásával . 

általános és középiskolai 

matematika szakos 

tanárok 

13:00 Előadás (dr Tóthné Vinnai 

Andrea mesterpedagógus 

szaktanácsadó) 

„Nekünk ki segít?” – Hatékony 

módszerek a kiégés elkerülésére. 

általános és középiskolai 

pedagógusok 

14:00 Műhelymunka - 

természettudomány és 

matematika (dr. Pálffyné Nagy 

Az iskolafokozatok közti átmenet 

nehézségei (jó gyakorlatok 

bemutatását követően beszélgetés, 

általános és középiskolai 

pedagógusok 



 

 

 

 

 

 

 

Április 

10.  

Szerda 

 

 

 

 

 

 

Mátészalkai Esze 

Tamás Gimnázium 

Éva mesterpedagógus szakértő 

és Fazekasné Pápai Edit 

mesterpedagógus 

szaktanácsadó) 

a problémák felvázolása és 

megoldási lehetőségek keresése). 

 

14:00 Műhelymunka – 

társadalomtudományok  

Az iskolafokozatok közti átmenet 

nehézségei (jó gyakorlatok 

bemutatását követően beszélgetés, 

a problémák felvázolása és 

megoldási lehetőségek keresése). 

 

általános és középiskolai 

pedagógusok 

14:00 Műhelymunka - 

Idegennyelv 

Az iskolafokozatok közti átmenet 

nehézségei (jó gyakorlatok 

bemutatását követően beszélgetés, 

a problémák felvázolása és 

megoldási lehetőségek keresése). 

általános és középiskolai 

pedagógusok 

Április 

10.  

Szerda 

Nyíregyházi Kodály 

Zoltán Általános Iskola 

14:00-16:00 Előadás DR. 

SOMHEGYI ANNAMÁRIA 

PH.D. prevenciós igazgató, 

reumatológia és fizioterápia 

szakorvosa 

„Teljeskörű iskolai 

egészségfejlesztés. Hogyan 

igyekszik a népegészségügy 

segíteni   a pedagógusok 

munkáját?” 

általános és középiskolai 

pedagógusok, 

intézményvezetők, 

óvodapedagógusok, 

gyógypedagógusok 

Április 

10.  

Szerda 

Oktatási Hivatal 

Nyíregyházi Pedagógiai 

Oktatási Központ 

10:00-12:00 „Édes 

Anyanyelvünk” országos 

nyelvhasználati verseny 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

fordulója 

Megyei Verseny  

Április 

11.  

Csütörtök 

Nyírbátori Meseház 

Óvoda 

 

08:00 Bemutató foglalkozás  „ Itt a húsvét, eljött végre…” – 

Húsvéti tojásfestés hagyományos 

technikákkal 

óvodapedagógusok 



 

 

 

Április 

11.  

Csütörtök 

 

 

 

Nyírbátori Meseház 

Óvoda 

08:00 Bemutató foglalkozás  „Én elmentem a vásárba…” – az 

agyagozás rejtelmei 

óvodapedagógusok 

11:00 Előadás (Dr. Szilágyi 

Barnabás pszichológus) 

A társas viselkedés alapjainak 

változása és hatása a megváltozott 

szülői szerepekre. Azaz – „mitől 

ilyen ez a gyerek?” 

óvodapedagógusok, 

általános iskolai tanítók 

 

 

 

 

Április 

11.  

Csütörtök 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza Kölcsey 

Ferenc Gimnázium 

07:55 Bemutató óra – angol 

nyelv  

A munka világa – „What’s the right 

job for you?” A nyelvvizsga 

témaköreinek feldolgozása. 

általános és középiskolai 

angol szakos tanárok 

09:45 Műhelymunka (Boros 

Krisztina, Szabó Ildikó, Károly 

Enikő mesterpedagógus 

szaktanácsadók) 

Sikeres felkészülés az angol és 

német középfokú nyelvvizsgára. 

általános és középiskolai 

idegen nyelv szakos 

tanárok 

07:55 Bemutató óra  - 

történelem 

Több korszakot átívelő ismétlés – a 

magyar nemesség története 

általános és középiskolai 

történelem szakos 

tanárok 

08:50 Bemutató óra  - 

Társadalom-ismeret 

Társadalom-ismeret a 

történelemben. Felkészülés a 

sikeres érettségire. 

középiskolai történelem 

szakos tanárok 

14:30 Műhelymunka A 9. évfolyamon tanító pedagógusok 

feladatai a nyolcadik osztályos 

matematika központi felvételi 

eredményei alapján. 

általános iskolai és 

középiskolai matematika 

szakos tanárok 

14:30 Előadás  Alkotó pedagógia a gyakorlatban általános iskolai és 

középiskolai 

pedagógusok 



 

Április 

12.-13. 

péntek 

zombat 

Babus Jolán 

Középiskolai Kollégium 

IX. AJKSZP Művészeti 

Fesztivál 

A rendezvényen az AJKSZP-ban 

résztvevő valamennyi kollégium 

képviselteti magát 

(Hajdúböszörmény, Nyírbátor, 

Szeged, Szolnok, Kikunfélegyháza, 

Salgótarján, Vásárosnamény). 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. 

középiskolai 

pedagógusok 

Április 

13.  

Szombat 

KÍSÉRŐRENDEZVÉNY: 

Napkori Jósika Miklós 

Általános Iskola 

10:00-12:00 Herman Ottó 

Kárpát-medencei Biológia 

Verseny Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei fordulója 

Megyei Verseny  

 


