
Tavaszi Pedagógiai Napok  
 

az Oktatási Hivatal  
 

Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja szervezésében 
 

2023. március 16. - április 13. 



Köszöntő 
 

Tisztelt Kollégák! 
 
 
 A természet tavaszi megújulásával együtt az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási        
Központja is új programokat hirdet. „Tavaszi Pedagógiai Napok” című rendezvénysorozatunkban 
olyan programokat kínálunk pedagógus kollégáknak, melyek szinte minden intézménytípusban 
használható, megújító tudást, élményt, módszert adnak a résztvevők számára. 
 
 Változó világunk sokszínűségéről és veszélyeiről, az online térről, az új típusú konfliktusok       
kezeléséről, a gyermeki agy fejlődéséről, a pedagógiai munka új kihívásairól és lehetőségeiről, 
gyermekvédelmi és tanügyi kérdésekről, továbbá az iskolai erőszak kezeléséről szólnak           
előadásaink, műhelymunkáink, melyek döntő többsége online formában valósul meg.                  
Bázisintézményeink gazdag programját is figyelmükbe ajánljuk. 
 

Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket tavaszi megújulásra! 

 

 

                 Ritter Betty 
             főosztályvezető   
   



Online programok 
 
Az online tér veszélyei      

 Előadó: Kiss Viktor r. alezredes - Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság 
 2023. március 16. (csütörtök) 14 óra 
 
 
 

Változó világ – változó konfliktusok: konfliktuskezelés az óvodákban és az iskolákban 
   

 Előadók: Szabó Erika és Golob András szaktanácsadók  
 2023. március 21.  (kedd) 14 óra 
 
 
 

A gyerek az első! - Gyermekvédelem a gyakorlatban      

 Előadó: Pápai Balázsné c. r. alezredes - Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság 
 2023. március 29. (szerda) 14 óra 
 
 
 

Neurodiverzitás, kihívások és lehetőségek a pedagógiai munkában 
 

 Előadó: Prof. Dr. Csépe Valéria 
 2023. április 13. (csütörtök) 14:30 óra 
 
 
 
 

Regisztrációhoz kattintson ide!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCOAiX28D0Rg3yw7dcTsGnsn-hsBMscDexvHhZhV6tPKibkQ/viewform


Az online tér veszélyei 
 
 
 
 

Milyen veszélyek leselkednek ránk és gyermekeinkre az online térben?  
Mit jó tudni az online játékokról?  
Mik a felelős internethasználat szabályai?  

 
Az előadás ilyen és ehhez hasonló kérdésekre válaszolva szeretné felhívni a figyelmet az online tér 
– nemcsak a gyermekekre leselkedő – veszélyeire, valamint azokra az eszközökre, lehetőségekre,  
amelyek segíthetnek a megelőzésben. 
 
 
             Előadó: Kiss Viktor r. alezredes 
             Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság 
             Gazdasági Igazgatóság 
             Informatikai Osztály vezetője 

 
 
 
 

 
 

2023. március 16. (csütörtök) 14 óra 

 

Regisztrációhoz kattintson ide!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCOAiX28D0Rg3yw7dcTsGnsn-hsBMscDexvHhZhV6tPKibkQ/viewform


Változó világ – változó konfliktusok:  
konfliktuskezelés az óvodákban és az iskolákban 

 
   

 Szemünk előtt zajlik az információs forradalom. Szülőként és pedagógusként nagy kihívást          
jelenthet a most felnövekvő generáció mienktől eltérő fejlődésének, alakulásának megértése.               
Saját gyermekkorunkra visszaemlékezve, más értékrendszert, igazodási módokat, kapcsolatokat és     
tanulási stratégiákat tudunk felidézni. A fejlődő idegrendszerre ható ingerkörnyezet és a társadalmi 
változások nyomán átalakult szülői-nevelői attitűdök hatására egész sor újfajta nehézség adódott,     
melyek a szülők és pedagógusok számára előzmény nélküliek, sokszor idegenek, furcsák. Mintha           
elmosódna a normál és atipikus fejlődés közti határ, egyre nehezebb a problémák azonosítása,          
megnevezése is. Például figyelemzavaros-e az adott gyermek, vagy inkább mondhatjuk azt, hogy az alfa-
generáció egészére jellemző egy másfajta ingerfeldolgozási mód, és a hagyományos oktatási formák  
kevésbé működnek náluk? 
  
 Be kell látnunk, hogy a gyermekek már egy megváltozott világban születtek és nevelkednek,          
és számunkra egészen új ütközéseket okozhat ez a – mai felnőtt generáció tapasztalataitól jelentősen    
eltérő – működésmód. Paradigmaváltás zajlik a pedagógiában, és mi vagyunk az első pedagógus-
generáció, akik érintettek vagyunk benne… 
 
              Előadók:  
              Szabó Erika és Golob András  
              szaktanácsadók  

  

2023. március 21. (kedd) 14 óra 

 

Regisztrációhoz kattintson ide!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCOAiX28D0Rg3yw7dcTsGnsn-hsBMscDexvHhZhV6tPKibkQ/viewform


 

A gyerek az első!  
Gyermekvédelem a gyakorlatban 

 
 

 
Az előadás bemutatja azt a jelzőrendszeri tevékenységet, melynek hatékony működtetése           
mindannyiunk feladata és kötelessége, betekintést enged a kiskorúak védelme érdekében végzett 
rendőri munkába, valamint ismerteti az áldozattá és elkövetővé válás megelőzése érdekében          
szervezett bűnmegelőzési programokat. 
 
 
 

            Előadó: Pápai Balázsné c. r. alezredes 
            családi összekötő tiszt 
            Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság 
            Bűnügyi Igazgatóság 
            Bűnmegelőzési Osztály 
 

 
 

  
2023. március 29. (szerda) 14 óra 

 
 

 
Regisztrációhoz kattintson ide!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCOAiX28D0Rg3yw7dcTsGnsn-hsBMscDexvHhZhV6tPKibkQ/viewform


Neurodiverzitás, kihívások és lehetőségek 
 a pedagógiai munkában  

 
Az előadás fő témája a neurodiverzitás és – ehhez kapcsolódóan – az oktatásban szükséges      
paradigmaváltás. Kutatások bizonyítják, hogy a pedagógusok tudása a diploma megszerzése után 
10 év alatt megfeleződik, ezért is van szükség az új módszertanok folyamatos elsajátítására. 
A státuszkezelés és a változatos értékelési módszerek még nem elterjedtek, így a rövid távú 
képzések, az attitűdváltás és a diagnosztikaalapú stigmatizáció visszaszorítása, valamint 
a pedagógus, a szülő és a diák együttműködése kiemelt fontosságú. 
 

         
            Előadó: Prof. Dr. Csépe Valéria 
 
 
 

2023. április 13. (csütörtök) 14:30 óra 
 
 
 

Regisztrációhoz kattintson ide!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCOAiX28D0Rg3yw7dcTsGnsn-hsBMscDexvHhZhV6tPKibkQ/viewform


A tanügyigazgatás aktuális kérdései  
 
 Előadók:  Dr. Pelles Tamás 
       Dr. Bandiné dr.Temesi Ágnes  
      Dr. Murányi Zsófia Etelka  
 
 2023. március 23. (csütörtök) 8:45 óra 
 
 
Brandépítés a köznevelésben: Hogyan választ iskolát a szülő?  
  
 Előadó: Demeter Gáborné PhD. 
 

 2023. március 23. (csütörtök) 10 óra 
 
 
 
 
    Regisztrációhoz kattintson ide!  

Intézményvezetőknek szóló  
online programok 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCOAiX28D0Rg3yw7dcTsGnsn-hsBMscDexvHhZhV6tPKibkQ/viewform


A tanügyigazgatás aktuális kérdései  
 
  
 
Az online előadás négy nagyobb témában ad tájékoztatást a vonatkozó jogszabályokról és     
azok intézményi gyakorlatban történő alkalmazásáról.  
 
Az előadáshoz kapcsolódóan kérdések felvetésére is lehetőséget biztosítunk. 
 
 
 
      
         Előadók:  Dr. Pelles Tamás 
           Dr. Bandiné dr.Temesi Ágnes  
              Dr. Murányi Zsófia Etelka  
 
 
 
 

 
    2023. március 23. (csütörtök) 8:45 óra 

 
 

     Regisztrációhoz kattintson ide!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCOAiX28D0Rg3yw7dcTsGnsn-hsBMscDexvHhZhV6tPKibkQ/viewform


Brandépítés a köznevelésben:  
Hogyan választ iskolát a szülő?  

  

  
Az iskolák világában talán idegen lehet a márka, a brand fogalma, azonban a szülői preferenciák 
alapján ma már a köznevelési intézményekben is jól értelmezhető.  
 
Az iskola szervezeti kultúrája és nevelési koncepciója értékrendet takar, célcsoportot vonz      
vagy taszít.  
Vajon kiderül-e mindez egyértelműen a szülők számára?  
Milyen tényezők befolyásolják az iskolaválasztást napjainkban?  
 
Előadásunkban konkrét kutatási eredmények és a gyakorlati szempontok alapján járjuk körbe a 
témát, elősegítve a köznevelési versenyhelyzetekre történő tudatos felkészülést. 
 
 
         Előadó: Demeter Gáborné PhD. 
           szaktanácsadó 
 
 
   2023. március 23. (csütörtök) 10 óra 
 
 
    Regisztrációhoz kattintson ide!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCOAiX28D0Rg3yw7dcTsGnsn-hsBMscDexvHhZhV6tPKibkQ/viewform


Jelenléti program 
„Tabuk nélkül” 
 

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság 5 alkalmas jelenléti, saját élményen alapuló programsorozatot hirdet 
pedagógusok, illetve jelzőrendszerben dolgozó gyermekvédelmi szakemberek számára.  
 

Célja egyebek mellett a gyermekvédelmi szakemberek bűnmegelőzési értékközvetítő szerepének növelése. 
 

A programsorozat témái: iskolai erőszak, drog témájú perszimulációs program, a kibertér veszélyei, a gyermekek 
veszélyeztetettségének mértéke c. program bemutatása.  
 

A programsorozat nyitó alkalmát a Tavaszi Pedagógiai Napok keretén belül szervezi meg a Baranya Vármegyei   
Rendőr-főkapitányság: 
 
Iskolai erőszak témakörben gyanúsítotti kihallgatás és szembesítés megtekintése, feldolgozása.        

Tájékoztató az iskolaőr program céljairól, az elért eredményekről. 
 
Kísérő program: a Miért? című oktatófilm, valamint az Mobil Bűnmegelőzési Centrum megtekintése 
 
 
          Előadók: Dr. Ambrus Zoltán r. alezredes  
                      Kovács-Hegedűs Krisztián r. törzszászlós 
 

2023. március 23. (csütörtök) 14.00 és 16.00 óra között 
 

Helyszín: BVMRFK (Pécs, Vargha Damján u. 1.) II. emeleti tanácsterem  
 

 

Regisztrációhoz kattintson ide!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCOAiX28D0Rg3yw7dcTsGnsn-hsBMscDexvHhZhV6tPKibkQ/viewform


Bázisnapok 

Időpont Intézmény Program címe Program jellege Jelentkezés/csatlakozás 

2023.03.22. 
13.00 

Pécsi Kodály Zoltán 
Kollégium 

Képességtől a talentumig - előadás és 
workshop pedagógusoknak 

Előadó: Dancsházy-Nagy Ágnes 
 jelenléti műhelymunka Jelentkezés  

2023.03.24 -31. 
8.30 – 12.00 

Dráva Kincse Óvoda 
és Konyha 

Adaptálni szeretnék! workshop Jelentkezés 

2023.03.27 - 29.  
8.30 - 11.00 

Istvánffy Miklós        
Általános Iskola  

Óvoda-iskola átmenet 
"Iskola, iskola, Ki a csoda jár oda?" - 
 leendő első osztályosok fogadása 

előadás, bemutató óra, 
kézműves foglalkozás, 

iskolabejárás, játék,  
konzultáció  

istvanffy.isk@gmail.com  

2023.03.29. 
15.00 

PTE Gyakorló Általá-
nos Iskola és Gimná-

zium Deák Ferenc 
Általános Iskolája 

Mentálhigiénés Team, mint az iskolai 
munka segítő háttere 

kerekasztal beszélgetés drlitteradrienn@gmail.com 

2023.03.30. 
9.00 - 12.00 

Szentlőrinci Kistérségi 
Óvoda és Bölcsőde 

NOKS alkalmazott a munkájában, hogyan 
támogassa az óvodapedagógus tehetség 
segítő, fejlesztő munkáját a mindennapi 

óvodai gyakorlatban? 

műhelymunka Jelentkezés 

2023.03.30. 
8.45 - 11.30 

Pécsi Református        
Kollégium 

"Víz, víz, tiszta víz…" szenzitív és          
mozgásos játékok projektbe integrálása  

jelenléti program  babocsanne.agnes@refipecs.hu 

https://forms.gle/HAuFNg4W4q1h46cg9
https://pedagogusworkshopszervezo.webnode.hu/p/adaptalni-szeretnek/
mailto:istvanffy.isk@gmail.com
mailto:drlitteradrienn@gmail.com
https://szentlorinciovoda.hu/index.php/component/content/article/10-allando-tartalom/19-jelentkezesi-lap-bazisintezmenyi-latogatashoz
mailto:babocsanne.agnes@refipecs.hu


Bázisnapok 

Időpont Intézmény Program címe Program jellege Jelentkezés/csatlakozás 

2023.03.31. 
9.00 

Pécsi Éltes Mátyás   
EGYMI 

Állatasszisztált tanóra - mondatfajták 
tantárgyi óra,              

műhelymunka,           
bemutató foglalkozás 

kutyaterapia.eltes@gmail.com 

2023.04.04. 
13.00 -14.00 

A Tan Kapuja Buddhista 
Gimnázium és            

Általános Iskola         
Alsószentmártoni      

telephelye  

A "második esély" gimnáziumi            
programelemek bemutatása:  

- egészségtudatos gondolkodás              
kialakítása (mentális egészség, testi-lelki 

egészség, meditáció …szerepe,              
fontossága) 

- iskolapszichológusi szolgálat                 
bemutatása 

előadás videós tanórai 
foglalkozás                 

megtekintése,             
reflexiók 

Jelentkezés 

2023.04.04. 
14.30 

Pécsi Árpád Fejedelem 
Gimnázium és           

Általános Iskola  

BESZÉLJÜK MEG! Mindennapi vitatémák, 
konfliktusok megoldása drámapedagógiai 

módszerekkel  
műhelymunka 

Jelentkezés: március 31-ig 
andok.zsuzsanna@arpad-pecs.hu  

2023.04.05. 
9.00 

Pécsi Éltes Mátyás  
EGYMI 

A fonomimikai jelrendszer alkalmazás az 
olvasás, - írástanításban  

bemutató foglalkozás 
részlet, fonomimikai 

jelrendszer bemutatása, 
workshop 

koteleszti@gmail.com 

2023.04.06. 
8.30 - 12.00 

Szentlőrinci Kistérségi 
Óvoda és Bölcsőde 

Szakmai nap - Tehetségműhely             
működtetésének                                            

gyakorlati megvalósítása 
műhelymunka Jelentkezés 

mailto:kutyaterapia.eltes@gmail.com
http://tkbg.hu/bazisiskola/jelentkezes/
mailto:andok.zsuzsanna@arpad-pecs.hu
mailto:koteleszti@gmail.com
https://szentlorinciovoda.hu/index.php/component/content/article/10-allando-tartalom/19-jelentkezesi-lap-bazisintezmenyi-latogatashoz

