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TANÉVINDÍTÓ SZAKMAI NAPOK 

2018. augusztus 28. 

PLENÁRIS ÜLÉS 

Időpont: 8:30 – 12:30 

Helyszín: Salgótarjáni SZC Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai 
 Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.) 

 
PROGRAM 

 

8:30 –   9:00 Regisztráció 

9:00 –   9:105 Köszöntő 

Selmeczi Zoltán főosztályvezető, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

9:10 – 10:10 Miért oktatunk? 

Dr. Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosa, Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 

10:10 – 11:10 Alaposan, pontosan és méltányosan – az Országos kompetenciamérés adatainak 
értelmezéséről 

Pongrácz László főosztályvezető, Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztálya 

Országos kompetenciamérés adatainak értelmezése ma már kötelező eleme az iskolák napi 
pedagógiai gyakorlatának. Éppen ezért egyre fontosabb, hogy az értelmezést majd az azt követő 
elemzést minél szakszerűbben végezzük. Az előadás olyan szempontokra hívja fel a figyelmet, 
amelyeket – bár azok az alapos, pontos és méltányos elemzés alapvető feltételei – sokszor még a 
„profi” elemzők is hajlamosak figyelmen kívül hagyni. 

11:10 – 11:30 Szünet 

11:30 – 12:30 Az iskolai sikeresség kulcsa: A motiváció 

Prof. Dr. Józsa Krisztián egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet 

A diákok egy része örömmel és elmélyülten foglalkozik a tanulással, míg mások alig-alig mutatnak 
érdeklődést az iskolai dolgok iránt. Az iskolai évek alatt sok tanulónál jelentősen csökken az iskolai 
tanulás iránti motiváltság. Mi okozza ezeket a nagy egyéni különbségeket? Milyen tényezők 
befolyásolják a tanulási motiváció változását? 

12:30 – 13:30 Szünet (szendvicsebéd) 
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SZEKCIÓ FOGLALKOZÁSOK  

Időpont: 13:30 ~ 16:30 
 (A befejezési időpont a téma, az érdeklődés és aktivitás függvényében változhat!) 

Helyszín: Salgótarjáni SZC Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és  Informatikai 
 Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.) 
 
 
Tantárgyi szekciók 
 

Tanítók 

A tanítási folyamat irányítása kicsit másképp 

Hogyan juttassuk sikerélményhez eltérő képességű tanulóinkat? Hogyan lehet a követelményeket teljesíthetővé tenni minden 
tanuló számára? A szakmai műhelymunka keretében ezekre a kérdésekre próbálunk válaszokat találni, gyakorlati, módszertani 
segítséget adni, a résztvevők aktív közreműködésére számítva. Egy konkrét témakör tanításához kapcsolódóan jó gyakorlatokat 
láthatunk a differenciálásra, a csoportos tanulásszervezési eljárások alkalmazására, a tanulók aktivizálására, motiválására, 
alternatív megoldásokra. 

Közreműködők: Budafokiné Kiss Éva szaktanácsadó 
  Koppándi Beatrix szaktanácsadó 

 

Magyar nyelv és irodalom (általános és középiskolai tanárok részére) 

Olvasás és szövegalkotás 

1. Mit tegyünk, ha a diák nem olvas? 
2. A szövegalkotási készség fejlesztési lehetőségei 
A műhelymunka első felében együtt gondolkodunk az olvasás hiányának okairól, az olvasási zavarokat érintve kívánunk ötleteket 
adni a kötelező olvasmányok feldolgozására, új olvasási módok kialakítására, hogy olvasni szertető értő olvasóvá váljanak 
diákjaink. Egyre nagyobb probléma, hogy a diákok küszködnek gondolataik megfogalmazásával, szövegbe öntésével, ezért a 
műhelyfoglalkozáson a folyamatközpontú és a kreatív írás módszertanát, gyakorlatait ismertetjük meg. (kb. 2 x 60 perc) 

Közreműködők: Lékóné Lantos Zsuzsanna szaktanácsadó 
  Radnai Zsuzsanna szaktanácsadó 

 

Matematika (tanítók, általános és középiskolai tanárok részére) 

1. "Ugyanazt, de másként" – módszerek a matematika tanításában 

2. "...ha a tudomány valamelyik területét tanítjuk, akkor az emberpalántáknak nagy lépésekkel nyomon kell követniük 
az emberiség szellemi fejlődését." (Pólya György, 1962) 

A szekció két fő témakörrel foglalkozik:   
Az első rész témája az arányossági feladatok az 1-12. évfolyamon, valamint az arányosság, százalékszámítás tanítása eltérő 
összetételű csoportokban. Általános iskolából a középiskolába – avagy milyen gondok merülnek fel az adott témakör tanításában 
– tapasztalatcsere, beszélgetés a résztvevőkkel.  
A program második felében a matematikatörténet ismeretének hasznosságáról kaphatunk képet, felfedezve a tanításában rejlő 
motivációs lehetőségeket. Hogyan lehet színesebbé, figyelemfelkeltőbbé tenni a matematikát, a matematika órákat matematika-
történeti érdekességekkel? 

Közreműködők: Dr. Bakosné Nagy Julianna általános iskolai tanár, szaktanácsadó 
  Herczegné Kaszás Judit középiskolai tanár, szaktanácsadó 
  Koiné Paróczi Stefánia tanító, szaktanácsadó 

  Palotásné Pityi Enikő általános iskolai tanár, szaktanácsadó  
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Történelem (általános és középiskolai tanárok részére) 

A történelmi játékfilmek alkalmazása a történelemtanításban 

„A történelmi játékfilmek jól használható szemléltető eszközök, a diákok szeretik. Lazít a történelem, mint komoly, tekintélyes 
tantárgy fegyelmén. A filmek ismert szereplői még hétköznapibbá varázsolják a korszakokat. A játékfilmek szerethetőbbé teszik  
a történelmet, tisztázhatnak egy tévképzetet, elindítanak egy új gondolatsort, megmutatják, hogy a tanult korszakokban is éltek 
emberek, sorsokat változtattak meg döntések, és hogy az uralkodó családoknak, hatalmasságoknak is voltak hétköznapjaik.” 
 (Varga Emese). 
Közreműködők: Boros Gabriella szaktanácsadó 
  Vajda Andrea szaktanácsadó 

 

Idegen nyelv – angol (általános és középiskolai tanárok részére) 

Creating an inclusive learning environment – SNI, BTM tanulók idegen nyelvi oktatása 

In this session we will look at ways to recognize main types of Special Educational Needs and we will address some key areas 
that affect learning. We will then consider practical tips on how to understand and celebrate individual differences which benefit 
all learners, not only those with SEN, during their learning process. 

Közreműködők: Esztergályos Kolos szakmai tanácsadó, tanártréner (Oxford University Press) 

  Kéri Ferencné szaktanácsadó 

 

Idegen nyelv – német (általános és középiskolai tanárok részére) 

Motivierende Methoden im Deutschunterricht – Kiemelten a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók motiválásának lehetőségei a németórákon 

Az elméleti felvezetést, a társasjátékok, a PONS Német Olvass, izgulj, tanulj! a Nyelvi fejtörők német, Berliner Fußballfieber,  
az idegen nyelvi kompetenciaméréshez kapcsolódó könyvek bemutatása követi. A résztvevő általános és középiskola német-
tanárok gyakorlati tanácsokat kaphatnak ezek tanórai felhasználásához illetve további kapcsolódó anyagok beépítési 
lehetőségeiről. 

Közreműködők: Dr. Peres Anna kiadói referens, Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. 
  Kanyó Tiborné szaktanácsadó 

 

Biológia, fizika, kémia, természetismeret (általános és középiskolai tanárok részére) 

Így motiválok én! 

Foglalkozás a szaktanácsadók bevált gyakorlatainak bemutatására: gyakorlati feladatok, kísérletek, projektötletek, rejtvények, 
játékok, kérdések, problémafelvetések, megoldáskeresések.  

Közreműködők: Dr. Bakosné Nagy Julianna szaktanácsadó (kémia) 
  Herczegné Varga Ilona szaktanácsadó (biológia, kémia) 
  Madjász Julianna szaktanácsadó (biológia, földrajz) 
  Soós József szaktanácsadó (fizika) 

 

Földrajz (általános és középiskolai tanárok részére) 

A földrajzoktatás megújítása az általános iskolától az egyetemig 

A műhelymunkát megelőző vitaindító előadás során az előadó az alábbi kérdésekre keresi a választ: Miként kerülhetett a földrajz 
a közoktatás perifériájára? Milyen kép él az átlagemberben a földrajzról? Milyen a földrajztanárok tantárgyunkról és a jelenlegi 
kerettantervről kialkotott képe? Hogyan lehetne az egyre gyorsabban változó világunk folyamatait aktuálisabban, érdekesebben 
és módszertanilag változatosabban bemutatni a földrajzórákon?  Milyen módon lehetne erősíteni az egyetemek és a közoktatás 
kapcsolatát? Új utakon a földrajz tanárképzés, és a tanártovábbképzések! Milyen gyakorlati, módszertani segítséget kaphatnak 
a földrajztanárok az MTA földrajz szakmódszertani kutatócsoportjától? 

Közreműködők: Dr. habil. Szilassi Péter, a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai 
  Tanszékének docense, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke 

  Bódis Bertalan szaktanácsadó 
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Testnevelés (általános és középiskolai tanárok részére) 

A gerinc stabilitását biztosító izmok „izomfűző” célirányos – komplex fejlesztése gerincvédelemben 

Gyakorlatközpontú műhelymunka, amelyen a résztvevők maguk is kipróbálhatják azokat a gyakorlatokat, amelyek rendszeres 
alkalmazásával a gerinc és a törzs stabilitását biztosító izmok célzottan erősíthetők. További célok: megelőzés (prevenció), 
tartásjavítás. Mivel a program tornateremben lesz, kérünk mindenkit, hogy hozzon megfelelő öltözéket (átöltözési 
lehetőséget biztosítunk). 

Közreműködik: Tajtiné Miklós Bernadett szaktanár, gyógytestnevelő, szaktanácsadó 

 
 
Tantárgyfüggetlen szekciók 

 

Intézményvezetés, tanügyigazgatás 

Tanügyigazgatási GYIK, aktuális kérdések, esetmegbeszélések 

  
 − Jogszabályváltozások, új jogszabályok a köznevelés rendszerében. 
 − Gyakran ismételt kérdések, esetmegbeszélések.  
 − Nógrád megyei helyzetkép a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és pedagógiai támogató   
  rendszerének legutóbbi adatai alapján. 

Közreműködők: Kovács Erika pedagógiai referens  

  Herbályné Németh Katalin szaktanácsadó 

 

Az internet veszélyei (általános és középiskolai pedagógusok részére) 

Internet? Biztonság? 

Mit tudnak a gyerekek? Mit tudunk mi? Nem is gondolnánk, hogy … 
A kérdésekre, befejezetlen gondolatokra keressük a válaszokat. (kb. 2 óra) 

Közreműködik: Kele Szabó Ágnes szaktanácsadó 

 

M-learning (általános és középiskolai pedagógusok részére) 

Az m-learning: tabu, vagy taneszköz? 

„A mobiltechnológia nem csak technológia, hanem komoly pedagógiai előnyökkel kecsegtető új eszköztár: mobiltanulásnak, 
idegen szóval m-learningnek (mobile learning) nevezzük a hordozható méretű eszközök (mobiltelefon, E-könyvolvasó, MP3 és 
hordozható médialejátszó, GPS-vevő, okostelefon, tablet, laptop) által biztosított, mindenütt jelenlévő tanulást, melynek alapvető 
jellemzői közé sorolhatjuk az interaktivitást, az együttműködést, az azonnali információhoz jutást, illetve a személyre szabottságot.” 
(Dr. Abonyi-Tóth Andor – Dr. Turcsányi-Szabó Márta: A mobiltechnológiával támogatott tanulás és tanítás módszerei.  
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. 12. o.) Bemutatandó alkalmazások: QR kód, Quizizz, Kahoot 

Közreműködők: Kalcsó Gábor szaktanácsadó 
  Papp Istvánné Nagy Annamária szaktanácsadó 

  Pernyei Gusztáv szaktanár 

 

Drámapedagógia (tanítók, általános iskolai tanárok részére) 

Drámajátékok és gyakorlatok alkalmazása a tanórákon 

Interaktív foglalkozás tanítóknak és általános iskolai szaktanároknak. Olyan gyakorlatok bemutatása, melyek jól használhatók a 
tanórákon, elősegítik a tanulói motivációt és játékos formában támogatják az ismeretek elmélyítését. 

Közreműködik: Klecsány Anikó szaktanácsadó, drámapedagógus 
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Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és tanulók I. (tanítók, általános és középiskolai tanárok részére) 

A különleges bánásmód szükségességének felismerése 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTMn) és a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek útja 
a probléma észlelésétől a vizsgálatokon át a diagnózisig. Az intézmények – szülők – bizottság eltérő véleményének okai, az 
álláspontok közelítésének lehetőségei. 

Közreműködők: Tőkeiné Kiss Mariann járási szakértői bizottság vezetője 

  Kondacs-Szisz Kata gyógypedagógus-logopédus, szakértői bizottság tagja 

 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és tanulók II. (fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok részére) 

A különleges gondozás ellátási, fejlesztési folyamata 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTMn) és a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek 
fejlesztési lehetőségei: foglalkozások és terápiák sajátosságai. 

Közreműködők: Kardos Zsuzsanna gyógypedagógus (integrált nevelés) 
  Ocsovszkiné Juhos Orsolya fejlesztőpedagógus (komplexitás az utazó szolgáltatásban) 
  Tóth-Péter Emília fejlesztőpedagógus (iskolaelőkészítés) 
  Víg Veronika fejlesztőpedagógus (5 évesek szűrése, célterápiák) 

  Jancsóné Darancó Paula gyógypedagógus-logopédus (beszédfogyatékosság) 

 
 


