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NÓGRÁDI ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2017 
 

NÓGRÁD MEGYEI KONFERENCIA 

A „KISGYERMEKKORI NEVELÉS TÁMOGATÁSA” (EFOP-
3.1.1-14-2014-00001) KIEMELT EURÓPAI UNIÓS PROJEKT 
KERETÉBEN 

Időpont: 2017. október 24.   10.00–15.30 

Célcsoport: A gyermekek óvodai nevelésében közreműködő Nógrád megyei köznevelési 

 intézmények és óvodafenntartók vezetői és szakemberei 

Helyszín: Megyeháza, díszterem 
 (Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

Levezető elnök: Selmeczi Zoltán főosztályvezető,  
 Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

 
 TERVEZETT PROGRAM 

  9.00–10.00 Regisztráció 

10.00–10.10 Köszöntő  
Becsó Zsolt, Nógrád megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője 

10.10–10.40 Az Oktatási Hivatal szerepe a köznevelési rendszer fejlesztésében 
Dr. Gloviczki Zoltán elnök, Oktatási Hivatal 

10.40–11.20 Az EFOP-3.1.1 Kisgyermekkori nevelés támogatása kiemelt európai uniós projekt 
bemutatása 
Rozmis Mihály Attiláné szakmai vezető, Oktatási Hivatal 

11.20–11.40 Kávészünet 

11.40–12.10 A kutatási program eredményei 
Dr. Nadrainé Szent-Gály Viola témavezető szakmai szakértő, Oktatási Hivatal 

12.10–12.40 Az óvoda esélynövelő szerepe a hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésében 
Andóné Angyal Mária óvodavezető, Salgótarjáni Összevont Óvoda  

12.40–13.40 Ebédszünet 

13.40–14.00 Az óvodafenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében 
Fekete Zsolt, Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere  

14.00–14.30 Mit adhat egy professzionális képzés a pedagógusnak? 
Dr. Nadrainé Szent-Gály Viola témavezető szakmai szakértő, Oktatási Hivatal 

14.30–15.00 Szeretne Ön is részese lenni a projekt által nyújtott szakmai támogatásnak? 

A képzések helyszínei, tematikája, a bekapcsolódás lehetősége 

Tájékoztató, kérdések és válaszok 

      15.00–      A rendezvény zárása 
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2017. október 25. (szerda) 

Az óvodák mérési-értékelési rendszerének áttekintése – Műhelymunka  

A köznevelési intézményekben felértékelődött a külső és belső értékelések szerepe. A műhelymunka keretében 
áttekintjük az óvodában kötelező és választható módon előírt mérési-értékelési eszközöket, folyamatokat, különös 
tekintettel a gyermeki fejlődés nyomon követésének dokumentumaira. Az áttekintés magában foglalja a teljes 
intézményi működést: az intézményi gyakorlatot és az elvárt követelményeket, összefüggéseket a gyermekek, a 
pedagógusok, a vezetők és az intézmény egészének vonatkozásában is összevetjük. 

Vezeti: Tóth Marianna szaktanácsadó 

14.00–16.00 OH Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
 (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) 

 

Az intézményi önértékelés aktuális feladatai, a belső ellenőrzési csoport működése 

Általános iskolai nevelés-oktatási, alapfokú művészetoktatási, gyógypedagógiai/konduktív módszertani feladatot 
ellátó intézményeknek 

Az OH Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ szakmai tájékoztatót szervez intézményvezetőknek (az 
intézményvezetés azon tagjának, aki az intézményi önértékelés irányításában érintett) és a nevelőtestület azon 
tagjainak (BECS), akik az önértékelési feladatok ellátásában részt vesznek. A tájékoztató célja, hogy segítséget 
nyújtsunk az önértékelést végző munkacsoport működéséhez, az önértékelést támogató elektronikus felület 
használatához, valamint az intézményi önértékelés 2017/2018-as tanévet érintő aktuális feladatainak elvégzéséhez. 

Vezeti: Karakasev Éva intézményfejlesztési referens 

Közreműködők: Somogyiné Quallich Lenke pedagógiai szakértő, Tóth Beáta pedagógiai referens 

14.00–16.30 Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagintézménye 
  (3100 Salgótarján, Mártírok útja 3.) 

 

Tesztírás, szavazás papír nélkül – Szavazórendszerek alkalmazása a tanítási órákon 

Hogyan alkalmazzuk az oktatómunka során a digitális teszteket? Digitális szavazórendszer használata a felső 
tagozatban, különös tekintettel a természettudományos órákra. A módszer alkalmazása, hatékonysága a kevésbé 
motiválható, gyengébb tanulmányi eredményt elérők felzárkóztatásában. 

Vezeti: Tajti László szaktanár 

14.30–16.00 Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola 
 (2660 Balassagyarmat, Dózsa György út 17.) 

 

OKM adatfeldolgozó, FIT elemző szoftver használata 

Az OKM FIT elemző szoftver alapvetően az iskolák és fenntartóik számára készült, amelyeknek így lehetőségük van 
az országos kompetenciamérésben részt vevő tanulóik eredményeiből saját elemzéseket készíteni. 

Vezeti: Dr. Bakosné Nagy Julianna szaktanácsadó 

14.00–16.00 Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 
  (3073 Tar, Liget út 3.) 

 

Mi így csináljuk! 

Jó gyakorlatok, egyéni ötletek tantermi és osztálytermen kívüli idegen nyelvi órákhoz. Adaptálható módszerek felső 
tagozaton és középiskolában tanító nyelvtanárok számára. 

Vezeti: Kéri Ferencné szaktanácsadó 

Közreműködik: Rozgonyiné Cseh Andrea szaktanár 

14.30–16.00 Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
  (3100 Salgótarján, Május 1. út 58.) 
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Mi így csináljuk! 

Tanórai és tanórán kívüli eszközök, módszerek, jó gyakorlatok a lemorzsolódással veszélyeztett tanulók motiválására. 

Vezeti: Herbályné Németh Katalin szaktanácsadó 

Közreműködők: Számel Erika és Alberti Gabriella szaktanárok 

14.30–16.00 Bartók Térségi Általános Iskola Kossuth Lajos Tagintézménye 
  (3078 Bátonyterenye, Jászai út 2.) 

2017. október 26. (csütörtök) 

Az intézményi önértékelés aktuális feladatai, a belső ellenőrzési csoport működése 
Középfokú és kollégiumi nevelés-oktatási feladatot ellátó intézményeknek 

Az OH Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ szakmai tájékoztatót szervez intézményvezetőknek (az 
intézményvezetés azon tagjának, aki az intézményi önértékelés irányításában érintett) és a nevelőtestület azon 
tagjainak (BECS), akik az önértékelési feladatok ellátásában részt vesznek. A tájékoztató célja, hogy segítséget 
nyújtsunk az önértékelést végző munkacsoport működéséhez, az önértékelést támogató elektronikus felület 
használatához, valamint az intézményi önértékelés 2017/2018-as tanévet érintő aktuális feladatainak elvégzéséhez. 

Vezeti: Karakasev Éva intézményfejlesztési referens 

Közreműködők: Borenszkiné Imre Éva pedagógiai szakértő, Tóth Beáta pedagógiai referens 

14.30–16.30 Salgótarjáni Szakképzési Centrum 
 (3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.) 

 

Bemutatóóra és konzultáció – Boldogságóra program a „KESZEGSULIBAN” 

Az országos program a pozitív pszichológia eredményeire építve ad módszertani segítséget a boldogságra való 
képesség, az önbizalom, a kitartás, a kreativitás, a pozitív életszemlélet fejlesztéséhez. Tudományosan bizonyított, 
hogy a Boldogságórák hozzájárulnak a gyermekek belső jóllétéhez. 

A tagintézmény idén elnyerte az „Örökös Boldog Iskola” címet. 

Vezeti: Híves Márta tanító 

14.00–16.00 Rétsági Általános Iskola Madách Imre Tagintézménye 
 (2616 Keszeg, Dózsa György út 12.) 

 

Élményszerű tanulással a sikeres integrációért! 

Ha nem tesszük a tanulást élményszerű, érdekes, aktív, alkotó, sikerélményt adó tevékenységgé, a mai tanulók jó 
része nehezen motiválható. Az előadás témája olyan konkrét módszerek rövid bemutatása, amelyek  ebben 
segítségünkre lehetnek, és néhány elgondolkodtató gyakorlati példa kipróbálása. 

Vezeti: Petkes Csaba programigazgató, STUDIO-DIDAKT Kft. 

14.30–16.00 Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 
 (2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17.) 

 

Tesztírás, szavazás papír nélkül – Szavazórendszerek alkalmazása a tanítási órákon 

Hogyan alkalmazzuk az oktatómunka során a digitális teszteket? Digitális szavazórendszer használata a felső 
tagozatban, különös tekintettel a természettudományos órákra. A módszer alkalmazása, hatékonysága a kevésbé 
motiválható, gyengébb tanulmányi eredményt elérők felzárkóztatásában. 

Vezeti: Tajti László szaktanár 

14.30–16.00 Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagintézménye 
 (3100 Salgótarján, Mártírok útja 3.) 
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Bemutatóóra és konzultáció  

Tanulási képességek fejlesztése a drámapedagógia módszerével az 1. osztályban. 

Vezeti: Klecsány Anikó szaktanácsadó 

14.00–16.00 Salgótarjáni Általános Iskola Dornyay Béla Tagintézménye 
 (3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1.) 

 

Az óvodai tehetséggondozás kérdései  

Az óvodai tehetséggondozás a szakmát megosztó kérdéskörében áttekintjük a nemzetközi tehetséggondozás 
elméleteit, kiemelten az óvodai tehetséggondozással kapcsolatos törekvéseket, jó gyakorlatokat, előremutató 
eredményeket, a feladat iránti elköteleződést megelőző feltételeket, valamint a szervezési és szakmai kérdéseket. 

Vezetik: Dupákné Gecse Adél pedagógiai referens, Tóth Marianna szaktanácsadó 

14.00–16.00 Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény 
 (2654 Romhány, Kölcsey utca 3.) 

2017. október 27. (péntek) 

Az intézményi önértékelés aktuális feladatai, a belső ellenőrzési csoport működése 
Általános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatás, gyógypedagógiai/konduktív módszertani feladatot 
ellátó intézményeknek 

Az OH Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ szakmai tájékoztatót szervez intézményvezetőknek (az 
intézményvezetés azon tagjának, aki az intézményi önértékelés irányításában érintett) és a nevelőtestület azon 
tagjainak (BECS), akik az önértékelési feladatok ellátásában részt vesznek. A tájékoztató célja, hogy segítséget 
nyújtsunk az önértékelést végző munkacsoport működéséhez, az önértékelést támogató elektronikus felület 
használatához, valamint az intézményi önértékelés 2017/2018-as tanévet érintő aktuális feladatainak elvégzéséhez. 

Vezeti: Karakasev Éva intézményfejlesztési referens 

Közreműködők: Somogyiné Quallich Lenke pedagógiai szakértő, Tóth Beáta pedagógiai referens 

13.00–15.00 Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola 
 (2660 Balassagyarmat, Dózsa György út 17.) 
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2017. november 7. (kedd) 

Az intézményi önértékelés aktuális feladatai, a belső ellenőrzési csoport működése 
Óvodai nevelés feladatot ellátó intézményeknek 

Az OH Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ szakmai tájékoztatót szervez intézményvezetőknek (az 
intézményvezetés azon tagjának, aki az intézményi önértékelés irányításában érintett) és a nevelőtestület azon 
tagjainak (BECS), akik az önértékelési feladatok ellátásában részt vesznek. A tájékoztató célja, hogy segítséget 
nyújtsunk az önértékelést végző munkacsoport működéséhez, az önértékelést támogató elektronikus felület 
használatához valamint az intézményi önértékelés 2017/2018-as tanévet érintő aktuális feladatainak elvégzéséhez. 

Vezeti: Karakasev Éva intézményfejlesztési referens 

Közreműködők: Somogyiné Quallich Lenke pedagógiai szakértő, Tóth Beáta pedagógiai referens 

10.00–13.00 Balassagyarmati Központi Óvoda Nyitnikék Tagóvodája 
  (2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond út 2–4.) 

 

ÓVODAPEDAGÓGUS-WORKSHOP az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 „Kisgyermekkori nevelés támogatása” 
kiemelt európai uniós projekt keretében 

A workshop célja az óvodák hátránycsökkentő szerepének erősítése és esélyteremtő feladatának támogatása 
horizontális tudásmegosztással. A workshop résztvevői három óvoda helyi jó gyakorlatát ismerhetik meg, továbbá 
lehetőségük nyílik World Café beszélgetés keretében gondolataik és személyes tapasztalataik megosztására. 

Vezeti: Dupákné Gecse Adél pedagógiai referens 

Közreműködők: Fehér Edit, Feketéné Czakó Hilda és Tóthné Kállói Mária óvodavezetők 

9.30–15.00 Salgótarjáni Összevont Óvoda Nyitnikék Tagóvodája 
 (3104 Salgótarján, Budapesti út 66.)  


