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Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok 2018 

Az előző évek gyakorlatához hűen az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ ebben 
az évben is megrendezte a Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napokat. 

Az április hónapban zajló események között 2 országos szervezésű rendezvény fogadta az érdeklődő 
pedagógusokat. A szakértők, szaktanácsadók, szaktanárok és a Salgótarjáni POK munkatársai közös 
szervezésében 13 témában 21 helyszínen került sor szakmai rendezvényekre.  

A pedagógiai napok keretei között az intézmények számára lehetőséget biztosítottunk, hogy a Digitális és 
a Fenntarthatósági Témahéten szervezett programjaikat, tanóráikat megnyissák a külső érdeklődő 
pedagógusok felé. A felkínált lehetőséggel 6 intézmény élt: 29 témában 42 iskolai rendezvényt, illetve 
tanórát tartottak meg. Néhány rendezvényen a Salgótarjáni POK munkatársai is részt tudtak venni, 
hírlevelünkben ezekről is tudósítunk. 

Megköszönjük a közreműködő kollégáknak, hogy lelkesedésükkel, munkájukkal hozzájárultak a tervezett 
programok sikeres megvalósításához. 
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Országos szervezésű rendezvények 

Prevenciós Szakmai Fórum 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017–2018 évekre 

vonatkozó szakpolitikai programjában előírtak szerint az Oktatási Hivatal az ország 21 helyszínén 

Prevenciós Szakmai Fórumokat szervezett a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó osztályfőnököknek, 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöknek, valamint a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusoknak. 

     

A Nógrád megyei rendezvényt 2018. április 12-én Salgótarjánban, az Apolló Centrumban tartottuk, melyen 

közel 80 fő vett részt. Többségében általános iskolai (33%) és középiskolai (34%) osztályfőnökök, gyermek 

és ifjúságvédelmi munkát végző pedagógusok jöttek el, ugyanakkor a pedagógiai szakszolgálatot ellátó 

járási tagintézményekből is voltak érdeklődő pedagógusok. Fórumunkon részt vettek a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége képviselői, a szociális és gyermekvédelmi 

intézmények, gyermekotthonok dolgozói, valamint a Salgótarján Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

munkatársa is.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Hábencius Judit „Aktualitások és lehetőségek a 

kábítószerügyi területen – a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 tükrében” címmel és Simonyi István  

„A nevelési-oktatási intézmények prevenciós feladatai” címmel tartott tájékoztató előadást.  

A Salgótarján Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum részéről Telek Ervin „Tények és dilemmák a szenvedély-

betegségek terén” előadásához jól illeszkedtek Mészáros Judit igazgatóhelyettes (Salgótarjáni SZC Keres-

kedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája) és Miklós Rea iroda-

vezető (Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda) korreferátumai, amelyek bemutatták a 

prevenciós munkában végzett tevékenységeiket, jó gyakorlataikat.  

       

Végezetül Telek András középiskolai tanár (Salgótarjáni SZC Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgim-

náziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája) moderátorként „mozgatta” meg a résztvevőket: irányításával 

csoportmunkákban gyűjtötték össze a pozitív-negatív tapasztalatokat, előnyöket-hátrányokat, az intéz-

mények lehetőségeit és a mindennapi munkában érezhető nehézségeket. 
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Határtalanul! program Tájékoztató Nap 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az 

Oktatási Hivatal tájékoztató napokat szervezett a nevelési-oktatási intézmények azon 

pedagógusainak, akik kiemelten foglalkoznak a magyar-magyar kapcsolatok építésével, 

a külföldi intézményi és személyes kapcsolatok kialakításával és elmélyítésével.  

A Nógrád megyei rendezvényt 2018. április 23-án Balassagyarmaton, a Mikszáth Kálmán 

Művelődési Központban tartottuk, melyen közel 80 fő vett részt. 

   

Főleg általános iskolai (54%) és középiskolai (25%) osztályfőnökök, és az intézmények határon túli 

kapcsolatainak ápolásával foglalkozó pedagógusok jöttek el a rendezvényre. Ezen felül a kollégium 

területről is voltak résztvevők (2 fő). Az intézmények fenntartóit 5 fő képviselte.  

Bata Zsuzsanna, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő referense a „Határtalanul! program eddig elért 

eredményei” és a „Határtalanul! program 2018. évi pályázatainak bemutatása” címmel tartott – nagy érdek-

lődést kiváltó – tájékoztatót. Az előadások végén, illetve a szünetben is több pedagógus tett fel kérdéseket, 

amelyekre érdemi válaszokat adott az előadó. Kardos Emese, az Oktatási Hivatal referense a „Határtalanul! 

programhoz kapcsolódó új honlap és a KIR-ben várható változások bemutatása” címmel tartotta meg 

tájékoztató előadását. 

      

Csábiné Gerbely Mária középiskolai tanár (Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium) „Hagyományos 

havasalji gazdálkodás tanulmányozása egy Küsmöd menti székely faluban” címmel szervezési tapasztalatait 

és az utazással kapcsolatos – sok képpel és videóval illusztrált – élményeit osztotta meg a hallgatósággal.  

Az elégedettségmérő kérdőív résztvevőknek szöveges értékelést is lehetővé tett, ebből néhány idézet: 

 „Konkrét kérdéseinkre is kielégítő választ kaphattunk. Amit ott helyben nem tudtak megválaszolni, 

azzal kapcsolatosan személyes időpont egyeztetést kaptunk telefonon.”  

 „Motiváló előadást hallottam.” „Köszönjük!” 

 „Jövőre ne egy héttel a pályázat beadása előtt legyen a tájékoztató nap, hanem korábban!” 

„Túl közeli időpont a beadási határidőhöz.”   
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Programjaink, rendezvényeink 

Felkészülés az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést megelőző 
teljeskörű intézményi önértékelés megszervezésére, lebonyolítására 

 

2018.04.09. 14:00 óra 
2018.04.17. 14:00 óra 
2018.04.25. 10:45 óra 

Nógrádsápi Fekete István Általános Iskola (2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 2.) 
Palotási Általános Iskola (3042 Palotás, Szabadság út 30.) 
Rétsági Általános Iskola (2651 Rétság, Iskola tér 1.) 

Célcsoport: köznevelési intézményvezetők, önértékelésben részt vevő belső ellenőrzési csoport tagjai 

A műhelymunkákat 
vezeték: 

Karakasev Éva, Tóth Beáta, Vágvölgyiné Dr. Bene Orsolya referensek 
(Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ) 
Herbályné Németh Katalin, Zentainé Fehér Ágnes szaktanácsadók 

Résztvevők száma: Nógrádsáp: 14 fő, Palotás: 14 fő, Rétság: 15 

A teljeskörű intézményi önértékelés célja, hogy pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó 

intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a 

vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszt-

hető területeket, majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, fejlesztési feladatait intézkedési tervben rögzítse, 

szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés 

keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét.  

E komplex folyamat első ötéves ciklusának félidejében járva közös gondolkodásra, a tapasztalatok átadására 

volt lehetősége a megye több helyszínén megrendezésre kerülő műhelymunkákon azoknak a kollégáknak, 

akik az önértékelést az intézményekben szervezik, irányítják. A teljeskörű intézményi önértékelés működ-

tetése egy összetett, nagy tudást, és tapasztalatot igénylő feladat. Természetes igény a folyamatos tájéko-

zódás, tapasztalatszerzés.  

Az elmúlt időszakban a legtöbb köznevelési intézmény a helyben készített ötéves önértékelési program és 

az éves terv alapján megfelelő ütemben működteti az önértékelési rendszert, figyelembe véve az intézményi 

sajátosságokat, a helyi specialitásokat. A résztvevő kollégák nyíltan feltárták az eddig felmerült problémákat, 

beszéltek az elért sikerekről, eredményekről, nehézségekről. A rendezvényen jelenlévő kollégák segítséget, 

tanácsot, további iránymutatást kaptak a Nógrád megyei intézményfejlesztési szaktanácsadóktól, és a 

műhelymunkákat szervező és vezető POK munkatársaktól. 

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a találkozás hasznos volt, megerősítést és/vagy segítséget adott a 

munka folytatásához. 

Intézményfejlesztés a lemorzsolódás kezelésére: A helyzetelemzés 
elkészítése – műhelymunka 

 

2018.04.10. 14:30 óra 
 
2018.04.25. 14:30 óra 

SSZC Mikszáth Kálmán Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Szakiskolája (2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.) 
Salgótarjáni Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája 
(3100 Salgótarján, Acélgyári út 24.) 

Résztvevők száma: Balassagyarmat: 18 fő, Salgótarján: 16 fő 

Jelentős szerepet kapott a Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok keretében a lemorzsolódás megelőzése, kezelése. 

Négy rendezvény is kapcsolódott a témához. Közülük kettő az Iskolai Lemorzsolódás Megelőzésének 

Támogatása (ILMT) elnevezésű, jelenleg kidolgozás alatt álló pedagógiai rendszer helyzetelemzési 

módszerének alapján szervezett műhelymunka volt, melyet Balassagyarmaton Herbályné Németh Katalin 

szaktanácsadó, Salgótarjánban Herczegné Varga Ilona szaktanácsadó vezetett.  
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A rendezvényen a résztvevők vázlatos képet kaptak a lemorzsolódás elleni küzdelmet fókuszba állító új 

pedagógiai rendszerről, majd részletesen megismerkedtek a helyzetelemzés elkészítésének szempontjaival. 

Ízelítőt kaptak azokból a személyes tapasztalatokból, amelyeket a két szaktanácsadó (egyikük, mint olyan 

intézmény vezetője, amely már túl van a helyzetelemzés elkészítésén, másikuk, mint mentor) szerzett saját 

munkája során. A műhelyen a résztvevők megvizsgálták azokat a sztereotípiákat, melyek a közvéle-

ményben, sok esetben a pedagógusokban is élnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók csoportját 

illetően, s melyek felismerése és lebontása fontos lépés lenne a valódi kivezető utak megtalálásához. 

  
Herczegné Varga Ilona műhelymunkát vezet A műhelymunkán  

 a pedagógusok párokban dolgoznak 

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató 
rendszer adatainak felhasználási lehetőségei 

 

2018.04.11. 14:30 óra Zsigmond Király Általános Iskola (3060 Pásztó, Nagymező út 36.) 

Résztvevők száma: 15 fő 

A pásztói Zsigmond Király Általános Iskolában Sztankó Ágota szaktanácsadó a lemorzsolódással veszélyez-

tetett tanulók korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerének adatszolgáltatására építve egy helyzet-

elemző mátrix alkalmazásával közelítette meg egy intézmény helyzetének feltárását, a veszélyeztetettség 

okainak felkutatását, valamint a megelőzés és beavatkozás lehetséges módszereit, közreműködőit, 

partnereit, köztük a Salgótarjáni POK által ajánlott pedagógiai-szakmai szolgáltatási lehetőségeket. 

A lemorzsolódás kezelésével kapcsolatos szakmai tájékoztató 

 

2018.04.17. 14:00 óra Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola (3100 Salgótarján, József Attila út 2/A.) 

Résztvevők száma: 33 fő 

A lemorzsolódással legveszélyeztetettebb Nógrád megyei feladatellátási helyek képviselői gyűltek össze a 

rendezvényen. A szóvivő Selmeczi Zoltán főosztályvezető, a Salgótarjáni POK vezetője elmondta, hogy 

harmadízben került sor lemorzsolódással kapcsolatos adatszolgáltatásra a magyar köznevelési rendszerben, 

mely adatai alapján a megyében legveszélyeztetettebb feladatellátási helyeknek azokat tartjuk, ahol a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma meghaladja megyei átlagot (19%). Ezzel az – egyébként 

csökkenést mutató aránnyal – Nógrád megye még mindig a legmagasabb átlaggal vezeti a magyar megyék 

listáját. Kovács Erika pedagógiai referens előadásában részletesen elemezte a megye helyzetét a legfrissebb 

adatok alapján, sok esetben összehasonlítva azokat a korábbi értékekkel.  
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Sztankó Ágota szaktanácsadó előadása arról szólt, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai 

jelző- és pedagógiai támogató rendszerének adatszolgáltatására építve egy helyzetelemző mátrix alkalma-

zásával hogyan végezhető el az intézmény helyzetének feltárása, a veszélyeztetettség okainak felkutatása. 

Beszélt a megelőzés és beavatkozás lehetséges módszereiről, közreműködőiről, partnereiről, a POK 

pedagógiai-szakmai szolgáltatási lehetőségeiről. A rendezvényen a résztvevők hasonló helyzetükből eredő 

tapasztalatokat, észrevételeket osztottak meg. 

  
Selmeczi Zoltán főosztályvezető köszöntőt mond Kovács Erika pedagógiai referens elemzi 

 a lemorzsolódási veszélyeztetettséggel kapcsolatos 

 Nógrád megyei adatokat 

 

Sztankó Ágota szaktanácsadó a helyzetelemző mátrixot mutatja be 
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Filléres ötletek a fejlesztőpedagógiában 

 

2018.04.09. 12:45 óra 
2018.04.10.   9:00 óra 
2018.04.11. 10:45 óra 

Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola (3047 Buják, Glatz Oszkár utca 1.) 
Szurdokpüspöki Óvoda (3064 Szurdokpüspöki, Szabadság utca 134.) 
Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 
(3060 Pásztó, Szent Imre tér 1/a.) 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, fejlesztő pedagógusok 

Résztvevők száma: Buják:12 fő, Szurdokpüspöki: 9 fő, Pásztó: 14 fő 

Az óvodai és az általános iskola alsós korosztályára fókuszálva kerültek be a Nógrádi Tavaszi Pedagógiai 

Napok programjába a Nógrád megyei Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye pedagógusai által megvaló-

sított bemutató foglalkozások. Az intézmény bázisintézményi feladatvállalásában tűzte ki célul, hogy az 

illetékességi területén elhelyezkedő oktatási-nevelési intézmények számára támogatást nyújt. A programokat 

a székhelyintézménytől távolabb eső helyszínekre szervezték, hogy ezzel is a könnyebb elérhetőséget, 

megközelíthetőséget biztosíthassák. Bemutató foglalkozásaik az újrahasznosítás jegyében szerveződtek.  

A bevont intézmények mindegyike örömmel fogadta a lehetőséget, rendkívül körültekintő szervezéssel 

mutatta meg partnerségét.  

Schweickhardt Zsolt alapozó terápia terapeuta a három helyszínen, közel 20 óvodás kisgyermek részvé-

telével mutatta be a jelenlévőknek, hogy a beszéd és mozgásproblémákkal küzdő gyermekeknek milyen 

mozgásgyakorlatok segítenek a későbbi iskolai nehézségek leküzdésében. A mozgásfejlesztő foglalkozás 

során több képességterületet is fejlesztett: a mozgás mellett például a térirányok, a számlálás és számolás, 

az általános tájékozódáson belül az évszakok és a színek is megjelentek. A helyszíneken az érdeklődő 

óvodapedagógusok, szülők, nagyszülők és tanítók mellett Szurdokpüspökiben a polgármester is tiszteletét 

tette a bemutató foglalkozáson, ígéretet téve arra, hogy a továbbiakban is segíti az óvoda mozgásfejlesztésre 

irányuló eszközfejlesztését.  

     

Az alapozó terápia elsősorban a beszéd, a mozgás- és az olvasásproblémás gyerekeknek, valamint az írás 

alaki részével küszködő 5-16 éves fiataloknak segít. A terápia óvodás korban történő elkezdésével több 

olyan probléma is kiküszöbölhetővé válik, melyek később, az iskolai tanulmányok során jelentkezhetnek. 
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 Újrahasznosítás a fejlesztőpedagógiában 

 

2018.04.11. 13:30 óra 
2018.04.19. 14:45 óra 

Zsigmond Király Általános Iskola (3060 Pásztó, Nagymező utca 36.) 

Célcsoport: általános iskolai tanítók, fejlesztő pedagógusok 

A foglalkozásokat 
vezették: 

Víg Veronika fejlesztő pedagógus, Bende Ibolya gyógypedagógus 
(Nógrád Megyei Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye) 

Résztvevők száma: 1. alkalom: 15 fő, 2. alkalom: 14 fő 

A Nógrád megyei Szakszolgálat Pásztói Tagintézményének kollégái közreműködésével megvalósuló 

program az Újrahasznosítás a fejlesztőpedagógiában címet kapta. A két időpontban megtartott bemutató 

foglalkozáson két, illetve három kisgyermek közreműködésével mutatták be a fejlesztőpedagógusok, 

hogyan használhatók a számunkra már fölösleges dolgokból: műanyag poharakból, kupakokból, WC papír 

gurigából elkészített eszközök a matematika, valamint az olvasás és gondolkodás fejlesztésének területén. 

A tanuláshoz igénybe vett eszközök szinte nem kerülnek pénzbe, egy kis idő és ötlet kérdése csupán, hogy 

a hulladékokból a tanulás alapjainak elsajátítását segítő eszközöket készítsünk. A Szakszolgálat említett 

munkatársai az Oktatási Hivatal Salgótarjáni POK által Salgótarjánban és Balassagyarmaton megrendezett 

Tanévindító Szakmai Napján (2017.08.28-29.) kiállítást rendeztek ezekből az eszközökből. 

A foglalkozásokon elsősorban tanítók és fejlesztőpedagógusok vettek részt, de szülőkkel, nagyszülőkkel is 

találkozhattunk az érdeklődők között. 
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Az újragondolt papír – kreatív workshop 
 

2018.04.12. 13:30 óra  
 
2018.04.17. 13:30 óra  
2018.04.23. 13:30 óra 

Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola  
(3060 Pásztó, Deák Ferenc út 17.) 
Tari Kodály Zoltán Általános Iskola (3073 Tar, Liget út 3.) 
Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola (3047 Buják, Glatz Oszkár utca 1.) 

A foglalkozást vezették: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Tóth-Péter Emília, Víg Veronika fejlesztő pedagógusok 
(Nógrád Megyei Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye) 

Célcsoport: tanítók, napközi vagy szakköri foglalkozást tartó pedagógusok, fejlesztő pedagógusok 

Résztvevők száma: Pásztó: 10 fő, Tar: 10 fő, Buják: 11 fő 

A délutáni időtöltés valamennyi résztvevő – legyen az diák vagy érdeklődő pedagógus, esetleg szülő – 

számára hasznosan telt, hiszen a Szakszolgálat Pásztói Tagintézményének fejlesztőpedagógusai irányításával 

újságpapírból pálcika és ragasztó segítségével, különböző fonási és szövési technikákkal azonnal produk-

tumot készítettek, asztali tolltartót fontak. A kitartó munka eredményét mindenki hazavihette. Ahogy az a 

fényképeken is látszik, papírból nagyon sokféle dísz- és használati tárgy készíthető: dobozok, kosarak, 

koszorúk, ünnepi dekorációk, amelyek elkészült darabjaiból egy kis kiállítás is kedvet hozott a 

tevékenységhez.  

            

A programok szervezése során a könnyebb elérhetőség, megközelíthetőség biztosítása érdekében 

törekedtünk arra, hogy a városi intézményektől távolabb eső helyszíneken valósuljanak meg a programok. 

Ennek ellenére a délutáni időpontokban megszervezett programokon megjelent pedagógusok többnyire a 

helyi iskolákból érkezett tanítók voltak, akik elmondásuk szerint örömmel építik majd be a megszerzett 

ismereteket a mindennapok foglalkozásaiba. 
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Komplex íráskészség fejlesztő program – Innováció a SÁI Petőfi Sándor 
Tagiskolájában  

 

2018.04.19. 13:00 óra  Salgótarjáni Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája 
(3100 Salgótarján, Acélgyári út 24.) 

Célcsoport: tanítók, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok 

Résztvevők száma: 34 fő 

„Ha a gyermek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk,  

akkor úgy kell tanítani, ahogy tanulni tud.” 

A pedagógiai napok keretében a SÁI Petőfi Sándor Tagiskolája szakmai napot tartott a Salgótarjáni 

Pedagógiai Oktatási Központtal együttműködve. Az iskola sajátos taneszközeit – Írj szebben! Írj helyesen! 

– készségfejlesztő füzeteket és a hozzájuk kapcsolódó módszertan bemutatását tanítási órák, hatás-

vizsgálatok és mérő eszközök tükrében tekinthették meg a megyéből szép számban megjelent pedagógusok. 

Az intézmény nagy gondot fordít a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra. Keresik a lehetőségeket, az új 

módszertani megoldásokat, amelyekkel eredményesebbek lehetnek. Kiss-Simonné Pál Mária több 

évtizedes fejlesztő pedagógiai tapasztalattal dolgozta ki azt a módszert és a hozzá kapcsolódó eszközöket, 

amellyel a tanulók írástanulását eredményesebben tudják segíteni a pedagógusok. Az elmúlt tanévben az 

1. és a 2. évfolyamon indult el a program az írásmozgás-koordinációt fejlesztő Írj szebben! – füzettel. 2017 

novemberében egy újabb kötet jelent meg Írj helyesen! címmel, ami szintén beépítésre került.  

Ez utóbbi a hallásdifferenciálás készségének oldaláról támogatja a kisiskolások tanulását. A két kiadvány 

komplexen, többoldalúan és hatékonyan segíti a diákok írás- és egyéb fontos részképességének fejlesztését. 

A „trilógia” legújabb része is elérhető már. Ez a munkafüzet Írj örömmel! néven, szintén az íráskivitelezés 

fejlesztését célozza egy nagyobb iskolai korosztály számára. 

Az iskola pedagógusai lelkesen kapcsolódtak be az eszközök gyakorlatba történő bevezetését segítő 

műhelymunkába. Kuruczné Jászberényi Judit, Megyeri Gabriella és Nyitrainé Király Ildikó tanítók 

rendszeresen alkalmazzák az új módszertant a tanóráikon, így az első 3 évfolyamon tanuló kisiskolások 

már ezzel az innovatív technikával tanulnak írni.  

    

A bemutatott taneszközök módszertani használatát nagyban segíti a közel 3000 tagot számláló Facebook-

csoport („Írj szebben, helyesen!” – gyógypedagógiai módszertan néven található meg). A szakmai 

műhelycsoport vezetője és tagjai, naprakész információkkal, óravázlatokkal, a tanítást segítő dokumen-

tumokkal szolgálnak a közösségi portálon. Ezen a fórumon a megjelent kiadványok is elérhetők.  
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Az intézmény pedagógusai hiszik és vallják, hogy a címben említett Ignació-idézet nagy igazságot rejt. 

A kisgyermekek különbözőségeihez szükséges és érdemes igazodni, hogy örömteli és eredményes legyen 

a tanulási folyamat. Minden gyermek más szükségletekkel és lehetőségekkel érkezik az iskolába, egyedi a 

fejlődési folyamata, egyszeri és megismételhetetlen a gyermekkora. Az oktatás, a tanítás feladata a 

mindenáron hatékonyságra való törekvésen túl a sikerélmény, az örömforrás biztosítása, a képesség- és 

készségrendszer biztos alapokra épülő kialakítása. 

Majer Viktória tanító 

Salgótarjáni Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája 

„Most mutasd meg!” – a drámapedagógia és a diákszínjátszás 
módszereinek alkalmazási lehetőségei a nevelésben és az oktatásban  

 

2018.04.26. 14:00 óra  Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium 4. terem 
(3100 Salgótarján, Arany János utca 12.) 

A foglalkozást vezették: Drámatanárok: Bajczárné Gyenes Erzsébet, Králik Zoltán középiskolai tanár 
Moderátor: Radnai Zsuzsanna szaktanácsadó 

Célcsoport: tanítók, tanárok, napközi otthoni nevelők, kollégiumi nevelők 

Résztvevők száma: 16 fő 

Radnai Zsuzsanna a köszöntőjét követően bemutatta a foglal-

kozást tartó drámatanárokat, akik a népes „színjátszókör” 

segítségével azonnal bele is vágtak a bemutatóóra megtar-

tásába.  

Králik Zoltán kérésére a diákok kört formáltak és az ún. 

„VUSS” gyakorlattal ráhangolódtak a Lukács evangéliu-

mában megjelenő, „A tékozló fiú” történetének feldolgozására. 

Az „Ötfokozatú szövegépítés” nevű gyakorlatot Bajczárné 

Gyenes Erzsébet koordinálta, majd a két drámatanár felváltva 

és vállvetve vezette a gyerekeket az erre a napra kiválasztott, 

a tananyag feldolgozása során használható drámajátékokban. 

A diákok 45 perc elteltével elbúcsúztak és helyet adtak a 

„közönségnek” a látottak kötetlen beszélgetés formájában 

történő feldolgozásának. 
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A drámapedagógiát már alkalmazó résztvevők megosztották a tapasztalataikat és bővítették a jelenlévők 

elé tárt repertoárt. 

A beszélgetést Radnai Zsuzsanna kezdeményezésére stílusosan egy reflektáló gyakorlattal zártuk, minden 

résztvevő elmondhatta a bemutató órán tapasztalt megélését és elképzelését a látottak alkalmazásáról. 
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Az iskolai könyvtár működési dokumentumai 

 

2018.04.25. 14:00 óra Balassi Bálint Megyei Könyvtár (3100 Salgótarján, Kassai sor 2.) 

Célcsoport: nevelési-oktatási intézmények könyvtárosi feladatait ellátó munkatársai 

Résztvevők száma: 17 fő 

A könyvtári programokat évről-évre váltakozó helyszíneken (Balassagyarmat, Salgótarján) rendezzük meg. 

Ezúttal a megyeszékhelyen a Balassi Bálint Megyei Könyvtár biztosította a helyszínt az érdeklődő iskolai 

könyvtáros részére.  

Az iskolai könyvtárosok újabb találkozóján elsőként a vendéglátó mutatta be röviden „Az én könyvtáram” 

című pályázatot.  

     

Szakmári Klára budapesti iskolai könyvtári szaktanácsadó az iskolai könyvtár működési dokumentumairól 

tartotta meg előadását, melynek során a résztvevők hallhattak az iskolai könyvtárakat érintő legfontosabb 

jogszabályokról, részletesen megismerhették a könyvtárpedagógiai program, valamint a könyvtári szerve-

zeti és működési szabályzat felépítését, tartalmi és formai követelményeit. Az előadó részletesen bemutatta 

az SZMSZ mellékleteit (gyűjtőköri szabályzat, könyvtárostanár munkaköri leírása, katalógusszerkesztési 

szabályzat, könyvtárhasználati szabályzat, tankönyvtári szabályzat). 

A programot kötetlen beszélgetés zárta, amelyen elsősorban az ingyenes tankönyvek nyilvántartásáról esett 

szó, majd a kollégák kicserélhették tapasztalataikat az aktuális napi feladataikkal kapcsolatban. 
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„Domború hátam, pöttyös a szárnyam, repülj el velem Meseországba.” 
Oviszínház – jó gyakorlat 

 

2018.04.17. 13:00 óra Salgótarjáni Összevont Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája 
(3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.) 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Résztvevők száma: 20 fő 

A Salgótarjáni Összevont Óvoda székhelyintézménye bázisintézményként mutatta be a jó gyakorlatát, 

amely az óvodapedagógusok alkotó műhelyeként jött létre és működik már hosszú évek óta.  

      

Az óvodapedagógusok által gyűjtött vagy megírt történetek, mesék megelevenítése, színpadra állítása 

önálló forgatókönyvek által történik a tagintézményen belül és a tagóvodák gyermekei, esetenként más 

óvodák számára is. A jelenlévőket Andóné Angyal Mária óvodavezető köszöntötte, majd az interaktív 

mesejáték bemutatását követően Bolláné Horváth Csilla óvodapedagógus részletesen tárta a jelenlévő 

óvodapedagógusok elé az oviszínház történetét, működésének célját. A délután saját készítésű bábok 

megalkotásával zárult. 
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Eredmények és tennivalók 

 

2018.04.25. 14:00 óra Balassagyarmati Központi Óvoda Játékvár Tagóvoda 
(2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12.) 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Résztvevők száma: 30 fő 

Nagy várakozással tekintettünk a program elé, hiszen az óvodák életét meghatározó egyik kiemelt projekt 

eredményeiről és várható tovább éléséről reméltünk hallani. Az Oktatási Hivatal részéről Nadrainé Szent-

Gály Viola szakmai vezetőt hallhattuk, aki kiemelte a projekt által kitűzött célok megvalósulásának 

mértékét számokkal, adatokkal alátámasztva, és előre vetítette a várható folytatást is.  

             

A két Nógrád megyei képző – Molnárné Jakab Mária és Tóth Marianna – képzői szemszögből mutatta be 

a képzések tapasztalatait, szuggesztíven, elkötelezetten, középpontba helyezve egy-egy szakmai kérdést, 

mint a szabad játék fontossága. 

Ezt követően a képzések alatt tevékenységet irányító pedagógusok mutatkoztak be Paróczi Tiborné mentor 

beszélgetést irányító vezetésével. Érezhetően örömmel adták át tapasztalataikat, szakmai kihívásként élték 

meg, hogy bemutathatták konkrét tevékenységüket a gyermekek között. Összességében nagyon pozitív 

visszhangja van mind a projektnek, mint a szakmai napnak. 
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Megismerés – nyomonkövetés – tervezés – fejlesztés 
 

2018.04.26. 14:00 óra Salgótarjáni Összevont Óvoda Nyitnikék Tagóvodája 
(3104 Salgótarján, Budapesti út 66.) 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Résztvevők száma: 40 fő 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodák életét jelentős 

mértékben meghatározó EFOP 3.1.3 projekt volt a középpontban ezen a napon, 

de nem csak azon óvodáknak, akik részt vesznek benne, hanem a téma iránt 

érdeklődők számára is nyitott volt a program. 

A projektről az Oktatási Hivatal részéről Botárné Barcza Éva szakmai 

munkatárs beszélt, kiemelve annak egyik legfőbb célját: egy innováció, egy 

fejlesztés akkor éri el célját, ha az érinti az intézmény egészének működését. 

Elismerően szólt az óvodapedagógusok által végzett fejlesztő munkáról is. 

Az elemi alapkészségek rendszere és össze-

függései, fejlesztési lehetőségei címmel tartotta 

meg előadását Zentai Gabriella, a Békéscsabai 

Pedagógiai Oktatási Központ pedagógiai referense. 

Nógrád megyében már jól ismert DIFER program csomag eszközrendszerét 

bemutatva szólt az eszköz fejlesztéseiről, az elemi alapkészségek szenzitív 

időszaka miatt az óvodapedagógusok felelősségéről is. 

Az alapkészségek fejlődését segítő óvodai eszközrendszer helyi gyakorlatát 

mutatták be a rendezvénynek helyt adó Salgótarjáni Összevont Óvoda Nyitnikék 

Tagóvodája házigazdájaként Fehér Edit tagóvodavezető és Spagináné Cser 

Mónika óvodapedagógus. Az innovatív tagóvoda folyamatos fejlesztést végez 

a módszertanok, eszközök tekintetében – ebből kaptunk most egy részletet – 

elismerésre méltó a pedagógusok egymást támogató szervezeti kultúrája is. 
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EGYÜTT! DE HOGYAN? Útkeresés a cigány-magyar együttéléshez – 
konferencia 

 

2018.04.27. 13:00 óra Karancssági I. István Általános Iskola (3163 Karancsság, Kossuth út 27.) 

Résztvevők száma: 40 fő 

Az idén harmadszor került megrendezésre az EGYÜTT! DE HOGYAN? Útkeresés a cigány-magyar 

együttéléshez című megyei konferencia. 

A konferencia ötlete az elmúlt évek szaktanácsadói 

látogatásainak tapasztalatán alapult. A megye számos 

településén sikeresen, ám elszigetelten működő cigány 

programok bemutatása, a tapasztalatok megbeszélése a 

cél. Kezdetektől az Oktatási Hivatal Salgótarjáni 

Pedagógiai Oktatási Központja a szervező, de évente 

más-más iskola ad otthont a rendezvénynek. 

Az első Érsekvadkerten, a 

Petőfi Sándor Általános 

Iskolában, a tavalyi Endre-

falván, a Móra Ferenc 

Általános Iskolában volt. 

Idén a Karancssági I. István Általános Iskola volt a vendéglátó. 

A zenés, vendégváró regisztrációt követően a Rajkó Iskola bemutatóját láthatták 

a konferencia résztvevői és az érdeklődő szülők, diákok.  

Berki Gabriella az iskola igazgatója, és Selmeczi Zoltán a Salgótarjáni POK 

vezetője köszöntötte a vendégeket. Ezt követően a Karancssági I. István 

Általános Iskola diákjainak műsora következett. 

 

      

A konferencia vezértémája minden évben változik. Az előzőekben az interkulturális tartalmak – különösen 

a művészetek – oktatásba történő beépítésének fontosságát, majd a szülőkkel való kapcsolattartást, idén a 

motivációt helyezték előtérbe a cigány-magyar együttélés útkeresésének folyamatában. 
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Pillár Zsófia az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős 

Helyettes Államtitkárság, Gyermekesély Fő-

osztály szakreferense a „Hátrányos helyzetű 

tanulók sikerességét támogató iskolai és iskolán 

kívüli programok” címmel tartott előadást.  

Ezután gasztronómiai meglepetés vagyis ebéd – 

lecsós nokedli – következett.  

A programot korreferátumokkal folytattuk.  

Az Endrefalvi Móra Ferenc Általános Isko-

lából Szabóné Győri Magdolna szakmai 

bevezetője és filmes helyzetképe után az 

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola képviselője, Balázs Beáta Katalin ismertette az alsós 

tanulókkal sikeresen megvalósított motivációs projektet. Illés Csaba, a Karancskeszi Platthy József 

Általános Iskola igazgatója a helyzet ismertetésén túl a motivációban, együttműködésben rejlő 

lehetőségeket taglalta. 

       

Tóth László, a COGITO Általános Művelődési Központ Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 

a drámapedagógia hatásait boncolgatta lendületes előadásában.  
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Bozsonyik János igazgató az Őrhalmi József Attila Általános Iskoláról tartott helyzetelemzése után Dávid 

Zsuzsanna a díszítőfestésben rejlő lehetőségeket, eddigi tapasztalataikat ismertette. Berki Gabriella a 

Karancssági I. István Általános Iskola igazgatója örömmel szólt nagyszerű iskolájáról, innovatív 

tantestületéről, akikkel együtt már igazgatóságának első évében ilyen jelentős esemény házigazdái lehettek. 

Ezután következett Deák Angéla, Farkas Szilárd, Tőzsér Péter és Farkas Márta helyi pedagógusok vezeté-

sével a különleges képességfejlesztő eszközök bemutatása, kipróbálása. 

   

 

A szépszámú érdeklődő kolléga nem csak hasznosan, de kellemesen is töltötte a délutánt az évente 

megrendezésre kerülő konferencián, amelyen nem csak jó ötleteket kaphattak, hanem újabb erőt, lendületet 

is meríthettek további munkájukhoz. 

Kele Szabó Ágnes szaktanácsadó 

Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium 
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A témahetek intézményi nyitott programjai 

Digitális Témahét (2018.04.09–13.) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fontosnak tartja, hogy Magyarországon egyre nagyobb hangsúlyt 

kapjon a digitális készségek fejlesztése, a digitális nevelés. A témahét projektgazdája az Emberi Erő-

források Minisztériuma, a program szakmai partnere a Digitális Pedagógiai és Módszertani Központ. 

A Digitális Témahét kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése és a kerettantervi fejlesztési célok 

megvalósítása az infokommunikációs technológia hatékony alkalmazásával, valamint a digitális pedagógia 

elterjesztése, alkalmazásának mélyítése annak érdekében, hogy a pedagógiai eszközök, alkalmazott 

módszerek köre bővüljön, ennek nyomán a digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek fejlesztése 

az informatika tantárgyon túl is megvalósuljon.  (Forrás: http://digitalistemahet.hu/) 

A Digitális Témahét előzményeként a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ Digitális workshop-ot 

szervezett az érdeklődő pedagógusoknak az ország három városában: Budapesten, Székesfehérvárott és 

2018.03.22-én a Salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban. 

A témahét programjaihoz e tanévben Nógrád megyéből 13 általános iskola, 5 középiskola és 1 középiskolai 

kollégium csatlakozott és 89 projekt megvalósítását vállalta.  

A témahét programjaiba bekapcsolódó intézmények közül a balassagyarmati Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola és Gimnázium és a Palotási Általános Iskola tette nyilvánossá programjait, eseményeit.  

Témahét a balassagyarmati Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban 

2018. április 10-én a Digitális Témahét kiemelt rendezvényeként a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

– Safer Internet Programjának keretében „Netezz Biztonságosan” címmel internetbiztonsági interaktív 

foglalkozást tartott a 8. osztályban Matusek Zsuzsa gyermekjogi képviselő, a szolgálat oktatója. 

A diákoknak tanóra keretében mutatott be néhány helyzetet, amely az internet használat közben veszélyt 

hordozhat magában: beszélt többek között a chatelés kockázatairól, az engedély nélkül készített és közzétett 

fotók következményeiről, az interneten található tartalmak által közvetített értékek megkérdőjelezéséről,  

a „gyanakvás” kötelezőségéről, a közösségi oldalakra feltöltött fotók, információk veszélyeiről. 

      

Ezt követően hasonló tartalommal interaktív előadást tartott az iskola pedagógusai számára is, ahol a 

pedagógusok számos további – általuk megélt, megtapasztalt – élethelyzettel gazdagítottak az előadó 

esettárát, és szóba került a mobil telefonok iskolai használatának kérdésköre is. 

http://digitalistemahet.hu/
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Fenntarthatósági Témahét (2018.04.23–27.) 

„A fenntarthatóságra való felkészítés egész életen át tartó tanulási és szocializációs folyamat, amely 

tájékozott és tevékeny állampolgárokat nevel, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendel-

keznek, eligazodnak a természet-és környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és etikusan felelős 

elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös döntéseikért, tetteikért. Ezek az intézkedések biztosítják az 

egészséges környezetet és a hatékony gazdaságot a jövő számára.”  

(Czippán Katalin – Havas Péter – Victor András; Forrás: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ismerteto) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére, a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében a 

Fenntarthatósági Témahét programhoz e tanévben megyénkből 20 általános iskola, 8 középiskola és 1 

középiskolai kollégium csatlakozott. Ezen időszakban az intézményeben kiemelt szerepet kapott a 

környezettudatos magatartásra való nevelés. Változatos és sokszínű projekteket valósítottak meg a pedagó-

gusok és tanulók a rendhagyó tanórák, szakköri foglalkozások keretében, tájékoztató előadásokra, kiállí-

tásokra és tanulmányi kirándulásokra is sor került. 

A témahét programjaiban résztvevő intézmények közül a Héhalmi Általános Iskola, a Salgótarjáni 

Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája, a pásztói Mikszáth Kálmán Líceum és a Salgótarjáni SZC 

Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája külső érdeklődők számára tette nyilvánossá 

programjait, eseményeit, amelyekre szeretettel várták más iskolák érdeklődő pedagógusait.  

A továbbiakban ezekből adunk egy kis ízelítőt. 

Kézműves foglalkozás az újrahasznosítás jegyében a SÁI Petőfi Sándor 

Tagiskolájában 

A bemutató foglalkozásokat Harangozó Zoltánné, Bobályné Zara Györgyi, Janosek Judit és Varga Anita 

tanítónők vezették. Alsó tagozatos tanulók vettek részt a munkában, ahol megtanulhatták, hogyan lehet 

felhasználni a hulladékot a mindennapokban. Készítettek ceruzatartót asztalra, illetve a közelgő anyák 

napjára ajándékként virágot az édesanyjuknak. A foglalkozásokat a résztvevő felnőttek és a gyerekek 

egyaránt élvezték, a kézműveskedésbe a Salgótarjáni POK munkatársai is bekapcsolódtak. 

       

Témahét a pásztói Mikszáth Kálmán Líceumban 

Immár hagyománnyá vált, hogy az intézmény tavasszal gazdag programkínálatot nyújt diákjainak, s ebben 

kiemelt szerep jut a Fenntarthatósági Témahéthez kötődő rendezvényeknek. Ez évben is Madjász Julianna 

szaktanácsadó, biológia-földrajz szakos tanár koordinálta az aktívan résztvevő kollégák és diákok munkáját. 

Az iskolába érkező látogatót az aulában magával ragadta az Interaktív kiállítás, ami a diákok által készített 

projektmunkákat mutatta be. A szemlélődőből elismerést váltott ki a produktumokban megjelenő ötletesség, 

kreativitás és sokszínűség, érződött bennük a befektetett energia, a tanulók és segítő tanáraik lelkesedése.  

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ismerteto
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A témahét kiemelkedő rendezvénye a Természettudományos kísérletek, vizsgálatok bemutatása 

diákoknak, tanároknak. Több részletben kellett a szervező tanároknak és diákoknak megtartani ezt a 

rendezvényt, hiszen a pásztói általános iskolákból közel 120 tanulót vonzottak látnivalók, bemutatók és 

interaktív kísérletek.  

Az érkező tanulókat és kísérő tanáraikat Herczegné Varga Ilona szaktanácsadó, 

az intézmény igazgatója az iskoláról szóló rövid tájékoztatóval köszöntötte.  

A résztvevő felső tagozatos tanulók 5-6 fős csoportokban oldottak meg játékos 

fejtörőket, képregényeket, nyomásváltozásokat figyelhettek meg; vegyületek 

elegyítésével készítettek különféle színű csapadékokat Nádi Zoltán fizika-kémia, 

Dr. Medvéné Bató Éva matematika-fizika szakos tanárok és segítő diákjai irányí-

tásával. Két végzős diákjuk paraffin hevítését követő látványos tűzijátékkal 

kápráztatta el a nézőközönséget. 

Gyetván Gyula matematika-informatika szakos tanár ízelítőt adott robotikából: bemutatta, hogy a szakköri 

foglalkozásokon miként programozzák a különböző elektronikus robotegységeket és ezáltal milyen 

feladatok végeztethetők el velük. Szólt arról is, hogy a programozási feladatok megoldása, a program elemi 

lépésekre történő lebontása közben fejlődő algoritmikus gondolkodásmód, milyen jól hasznosítható a 

későbbi tanulmányok során is. 

     

Miért nem esik le a madár a fáról, ha elalszik? – tette fel a kérdést Madjász Julianna tanárnő. A kérdés 

megválaszolására – a tanárnő instrukciói alapján – a tanulók csirkelábat boncoltak, így tanulmányozták a 

lábujjakat mozgató ínszalag-köteget. Voltak tanulók, akik elsőre, lelkesen vállalták a boncmesteri szerepet, 

de akadtak olyanok is, akik csupán érdeklődve szemlélték a folyamatot és a kísérletet. Ezt követően a 

vulkán jelenségét vizsgálták a tanulók: egy előre elkészített makettbe szódabikarbónát szórtak és erre ecetes 

oldatot öntöttek. A tanulók a sok élménytől feldobódva, a látványosságokat egymással megbeszélve mentek 

el az iskolából. Jópáran biztosan vissza fognak térni ide, de akkor már középiskolásként… 
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A Salgótarjáni SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája projektjei 

Az iskola bőséges programkínálatot nyújtott diákjainak a Fenntarthatósági 

Témahétre, amelyek közül a 2018. április 26-i nap eseményeit hirdették meg 

a külső érdeklődők számára. Az iskolába érkezve plakát és kivetítő hirdette, 

hogy ez a hét más, mint a többi: folyamatosan pörögtek a természeti- és 

épített környezet védelme, a fentarthatóság, a tudatos vásárlás és a fogyasztó-

védelem fontosságát hirdető képsorok. 

A nyílt napon Kirnerné Botka Judit biológia-testnevelés szakos tanárnő 

projekt-összefoglaló órái közül a 9. osztályosok „Tudatos vásárlás – Tudatos 

vásárló” óráján vettünk részt. A tanulók öt csoportot alkottak, s mindegyik 

csoport sajátos feladatot kapott. A különböző kereskedelmi egységekben – 

piac, Spar, Penny Market, – tapasztalatot gyűjtöttek a vásárlót érő reklámok 

hatásairól; az áruk eredetéről, minőségéről, csomagolásáról, a polcokon való 

elhelyezkedésükről; a hazai és külföldi termékekről. Különös figyelem jutott 

az egyes termékek előállításának nehézségeire: a termelők kizsákmányo-

lásáról, a kereskedők minél nagyobb a profit eléréséért folytatott harcáról.  

A tanulók riportokat készítettek kereskedőkkel és vásárlókkal a vásárlási 

szokásokról, mit tartanak fontos szempontnak, amely alapján egy termék 

megvásárlása mellett döntenek. 

Az óra keretében mindegyik csoport prezentáció segítségével foglalta össze tapasztalatait. Az egyik csoport 

a biotermékekkel kapcsolatos tapasztalataikat foglalta össze és mutatta be. Napi és heti étrendet állítottak 

össze hagyományos és bio-termékekből. Ennek kapcsán kis beszélgetés alakult ki az egészséges táplál-

kozásról: több tanuló elismerte ezen termékek minőségét, ugyanakkor hozzátették: „Erre nekünk anyagilag 

nincs lehetőségünk…” A másik csoport a reklám és márka birodalmát tárta fel. Rámutattak arra, hogy 

mekkora a médiában megjelenő reklámok – tudat alatt – mennyire befolyásolják a vásárlót az egyes áruk 

megvásárlása során. A beszélgetés során a tanulók „bevallották”, hogy vannak kedvenc márkáik és ezeket 

előnyben részesítik…  

     

Érdekes és újszerű területet taglalt a harmadik csoport, a méltányos kereskedelem kezdeményezést ismer-

tették: „A méltányos vagy becsületes kereskedelem (angolul fair trade) olyan irányított kereskedelem, amely 

hangsúlyt helyez arra, hogy a harmadik világbeli termelő megkapja az őt megillető pénzt a terményéért.” 

(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lt%C3%A1nyos_kereskedelem) Hangsúlyozták a mozgalom 

fontosságát, és azért, hogy ezeket más termékektől meg lehessen különböztetni, bemutatták fair trade logóját. 

Sajnálatosan állapították meg, hogy a meglátogatott kereskedelmi egységekben nem találkoztak ilyen 

termékekkel… 

A tanulók nagy lelkesedéssel vettek részt a projekt részfeladataiban. Örömmel készítettek riportokat, feljegy-

zéseket, majd összesítették prezentációjukban a tapasztaltakat. Némelyikükön látszódott, hogy az elhang-

zottak alapján elgondolkoztak saját vásárlói szokásaikon, talán egy-két esetben változtatni is fognak rajta… 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lt%C3%A1nyos_kereskedelem
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Témahét a Héhalmi Általános Iskolában 

A tanulók számára is a 2018. év áprilisának utolsó hete a Fenntarthatósági Témahét jegyében zajlott. 

Bemutató órák sora bizonyította, hogy környezet védelme és a fenntarthatóság témái hogyan illeszthetők a 

tanórák aktuális tananyaigaihoz, hogyan lehet a mindennapok tevékenységein keresztül, tudatosan alakítani 

a tanulók szemléletmódját, magatartását. 

A számtalan program és esemény közül kiemelünk két bemutató órát, amelynek keretében ragyogó példát 

láthattunk arra, hogy a projekt által az alsó tagozatosoknak ajánlott modul anyagát hogyan lehet az adott 

korosztályhoz, tanulócsoportokhoz igazítani. 

Lévai Marianna elsősökkel és negyedikesekkel több órán keresztül dolgozta fel „A Tizenkét hónap” című 

újgörög népmesét. A feladatokat szinte egyénre szabottan osztotta ki, a tanulók örömmel dolgoztak, 

változatos munkával, észrevétlenül sajátítottak el a különböző tantárgyakhoz kapcsolódó ismereteket, 

játékos formában alkalmazták a megszerzett tudást.  

             

Gregus Lajosné tanítónő harmadikosaival ugyanezt a mesét más formában, más eszközökkel, más 

súlypontokkal dolgozta fel, a tanulók képességeihez illetve a tantervi követelményekhez igazítva, a csoport 

munka előnyeit kihasználva. 

               

Az iskola minden tanulója és pedagógusa aktív résztvevője volt a hét további eseményeinek; a tanórákba 

beépített Fenntarthatósági Témahét óraterveinek adaptálása, a különböző kisebb projektek megvalósítása, 

a közös kirándulás mind jó alkalmat biztosított arra, hogy a természeti- és épített környezet védelme,  

a tudatos vásárlás, a környezetvédelem ne csak elhangzott szó, hanem megélt élmény lehessen. 
 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 
Telefon/Fax: (+36-32) 314-814; (+36-32) 310-574 

E-mail: POKSalgotarjan@oh.gov.hu 


