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2018/2019. Nógrádi Tanévindító Szakmai Napok 

A tanév előkészítéseként Tanévindító Szakmai Napokat szerveztünk a Nógrád megyei köznevelési 
intézmények vezetőinek és pedagógusainak. A plenáris ülés és szekció foglalkozások során tájékoztatást 
adtunk a tanév aktualitásairól és a várható feladatokról. A szakmai napok fókuszában a motiváció állt.  
Az időpontokat úgy határoztuk meg, hogy az intézményvezetők mellett a nevelőtestületek minden érdeklődő 
tagjának módja legyen azokon részt venni, hiszen a részvétel jelentősen hozzájárulhat a sikeres és 
eredményes nevelő-oktató munkához. 

2018. augusztus 27-28-án Balassagyarmaton és Salgótarjánban plenáris üléseket, ezt követően 14, illetve 
15 szekció foglalkozást szerveztünk a meghívott előadók, a szaktanácsadók és a Salgótarjáni POK 
munkatársak közreműködésével. A pedagógusok körében nagy érdeklődést váltottak ki a meghirdetett 
programjaink, hiszen 95 köznevelési intézmény/tagintézmény 638 pedagógussal képviseltette magát. 

Megköszönjük az előadóknak és a közreműködő kollégáknak, hogy lelkesedésükkel és munkájukkal hozzá-
járultak a tervezett programok sikeres megvalósításához. Ugyancsak köszönetet mondunk a programoknak 
helyet adó Balassagyarmat Város Polgármesterének, a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium és a 
Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája nevelőtestületének. 
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Plenáris ülés 

Helyszínek: 

 Balassagyarmati Megyeháza (Résztvevők: 267 fő, 50 intézményből/tagintézményből) 

 Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Résztvevők: 185 fő, 36 intézményből/tagintézményből) 

Miért oktatunk? 

Előadó: Dr. Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosa 

 Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 

Az előadó nem a klasszikusan az oktatási jogok biztosa hivatalának 

hatáskörébe tartozó, az elmúlt közel két évtized alatt felhalmozódott 

jogesetek elemzését helyezte az előadás középpontjába, hiszen 

azokról évről-évre összefoglaló dokumentumok születnek a Hivatal 

gondozásában, hanem a magyar köznevelés, a nemzeti pedagógus kar 

tagjainak társadalmi helyzetéről, az oktatásnak, mint legjelentősebb 

társadalmi folyamatnak a szerepéről beszélt. Nemzetközi kitekintést 

is felvillantott az egyes európai és tengeren túli nemzetek oktatási 

stratégiáiról, az ott folyó tevékenységek módszertanáról, hatékony-

ságáról. Nagyon fontos momentuma volt mondanivalójának a hazai, 

közel kétszázezres pedagógus közösség megfelelő társadalmi rangjának 

hangsúlyozása, az oktatás-nevelés folyamatait irányító kollégák ön-

becsülése fontosságának hangsúlyozása. 

Alaposan, pontosan és méltányosan – az Országos kompetenciamérés 
adatainak értelmezéséről 

Előadó: Pongrácz László főosztályvezető 

 Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztálya 

Napjainkban erőteljes, ám legtöbb esetben laikus megközelítésben 

hajlamos a társadalom ítéletet mondani az iskoláinkban folyó pedagógiai 

munka eredményéről.  

A hazai és nemzetközi teljesítménymérések eredményeinek helytelen, 

szakszerűtlen elemzése és értékelése sok veszélyt hordoz magában. 

Ezért az Oktatási Hivatal főosztályvezetője olyan, gyakorlati példákkal 

illusztrált esetekkel hívta fel a figyelmet az országos kompetencia-

mérés adatainak helyes értelmezésére és elemzésére, amelyeknek az 

alkalmazása mind a pedagógusoknak, mind a szülőknek segíthet 

tanulóik, gyermekeik tudásgyarapítása terén a helyes irányok és 

arányok megtalálásában.    
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Az iskolai sikeresség kulcsa: A motiváció 

Előadó: Prof. Dr. Józsa Krisztián egyetemi tanár 

 Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet 

Az iskolai eredményeket, vagy éppen eredménytelenségeket sok tényező befolyása, együttes hatása alakítja 

az évek során. Megélt kudarcélményként kell-e elfogadnunk a tanulóink évről-évre egyre nagyobb 

mértékben és ütemben csökkenő érdeklődését az iskola világa, az egyes tantárgyi tartalmak iránt, vagy 

érdemes alkalmazni azokat a pedagógiai-módszertani, pszichológiai alapvetéseket, amelyek a szülők és 

nevelők többségének birtokában vannak? Tényként kell-e elfogadnunk, hogy tanulóink többségénél 

tanulmányaik során folyamatosan csökken a tanulási motiváció, vagy a kezünkben lévő lehetőségek 

alkalmazásával érdemes felvenni a harcot a folyamattal szemben?  

 

Ezekre a kérdésekre kereste a válaszokat a szakma jeles ismerője, kutatója, nagyhatású, gondolatébresztő 

előadásában azt remélve, hogy a tantestületek az új tanév hajnalán tovább folytatják a beszélgetést e témakörben.  
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Tantárgyi szekciók 

A szekciófoglalkozások időpontjai és helyszínei: 

2018.08.27. 13:30 – 16:30 Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 

2018.08.28. 13:30 – 16:30 Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Gépipari, 
  Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Tanítók 
 

Téma A tanítási folyamat kicsit másképp 

Célcsoport: általános iskolai tanítók 

Közreműködők: Budafokiné Kiss Éva, Koppándi Beatrix szaktanácsadók 

Résztvevők száma: Balassagyarmat 26 fő (6 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 34 fő (9 intézmény/tagintézmény) 

A szakmai műhelymunkán mindkét helyszínen igen magas létszámban voltak jelen az alsó tagozatos kollégák. 

A téma napjainkban nagyon aktuális: Hogyan juttassuk sikerélményhez eltérő képességű tanítványainkat?  

    

A résztvevők ugyanannak a témának a tanórai feldolgozását láthatták két, különböző képességű tanuló-

csoportban.  

Egyikben a hátrányos helyzetű, tanulási problémákkal 

küzdő tanulók vannak többségben, a másikban a 

tehetségígéretek. Az érdeklődő tanítók gyakorlati, 

módszertani ajánlásokat, jó gyakorlatokat láthattak 

a differenciálásra, csoportos tanulásszervezési eljá-

rásokra, a tanulók aktivizálására. Órarészleteket 

ismerhettek meg óratervek alapján. 

A foglalkozás záró részében ötletbörzét tartottunk, ahol is a pedagógusok bemutathatták jó gyakorlataikat 

egy-egy témához kapcsolódóan, a magyar nyelv és irodalom valamint a környezetismeret területén. 

A műhelymunka jó hangulatban telt el. A jelenlévő pedagógusok érdeklődve figyelték az előadásokat, 

lelkesen dolgoztak, örömmel mutatták be ötleteiket. A részvevők magas létszáma azt bizonyítja, hogy igény 

van a tanítók körében az ilyen jellegű módszertani „tudásbörzére”, melyen megoszthatják egymással 

tapasztalataikat.  

Budafokiné Kiss Éva, Koppándi Beatrix 

szaktanácsadók 
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Magyar nyelv és irodalom 
 

Téma Versértelmezés az általános és középiskolákban 

Célcsoport: általános és középiskolai tanárok 

Közreműködők: Balassagyarmat Gyetvai Tünde, Lékóné Lantos Zsuzsanna szaktanácsadók 
Salgótarján Lékóné Lantos Zsuzsanna, Radnai Zsuzsanna szaktanácsadók 

Résztvevők száma: Balassagyarmat 10 fő (7 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 19 fő (16 intézmény/tagintézmény) 

„A vers végső alakját mindig az olvasó lelkében éri el.” 

(Weöres Sándor) 

Talán mottója is lehetne annak a munkának ez a mondat, ami kifejezi a magyartanárok szerepét a költészet 

„megszerettetésében.” Olyan témát próbáltunk keresni, ami jelen világunkban különösen nagy kihívást 

jelent a tanításban mind az általános, mind a középiskolákban tanító kollégáknak. 

A kb. 2x60 percben a magyartanítás két legfontosabb területével – egyben napjaink két legégetőbb 

problémájával – az olvasással és a szövegalkotással foglalkoztunk. Szándékaink szerint beszélgetésre, 

együtt gondolkodásra hívtuk az általános és középiskolai magyartanárokat, akik szép számban jelentek meg 

a foglalkozáson, bizonyítva számunkra ezzel, hogy sokakat érdeklő és érintő kérdésről van szó. 

Petőfi Sándor Szeptember végén című költeménye szolgált alapul az általános iskolai és a középiskolai 

verstanítás sajátosságainak felidézésében, a tapasztalatok megbeszélésében. A kiválasztott versből kiindulva 

láthattuk a versértelmezés folyamatának összetevőit, nehézségeit mindkét iskolatípusban. Kitértünk többek 

között a vázlatírás, a memoriterek kérdéskörére. Az is érdekes kérdés volt, hogy melyik szerzőtől hány és 

melyik verset válasszon a szaktanár feldolgozásra. A műhelymunka során kedvenc verseinket is megismer-

tettük egymással, és a mai kor kihívásaihoz kapcsolódó megoldásokat is kerestük zenében, módszerekben. 

Varró Dániel költeményei, Nyáry Krisztián műve, a Halott Pénz együttes sajátos Petőfi megközelítése is 

megjelent a palettán. 

A második 60 percben a szövegalkotás tanításának folyamatával ismerkedtek meg a jelenlévők.  

A folyamatközpontú és a kreatív írás módszertanának elemzésén túl számos gyakorlati példát láttunk, 

amelyek a mindennapokban is jól alkalmazhatóak a magyarórákon. A feladatok az egyszerű tartalom-

meséléstől a már nagyobb kreativitást igénylő mondat- illetve szöveg-kiegészítésen keresztül az önálló 

szövegalkotásig illusztrálták, hogy hogyan juttatható el a diák addig, hogy gondolatait önállóan megfogal-

mazza, szövegbe öntse. 

A legnagyobb érdeklődést a „populáris irodalom tananyaggá emelése” váltotta ki. Minden iskolatípus 

képviselője megegyezett abban, hogy a „magas irodalom” tanítása mellett ennek is helyet kell adnunk,  

ha értő olvasóvá akarjuk nevelni diákjainkat.  

A szakmai délutánt játékos feladatok zárták, alkottunk verset, kipróbáltuk magunkat a tanári asztal másik 

oldalán is. Az érdekes feladatok megoldásába mindenki szívesen bekapcsolódott, a közös gondokról s 

őszintén beszélgettünk. Úgy gondoljuk, minden résztvevő a mindennapi gyakorlatban is hasznosítható 

ötletekkel, módszerekkel gazdagodhatott. 

Hasznosnak ítéljük, hogy az eltérő intézményekben, iskolatípusban tanító szaktanárok tudtak együtt 

gondolkodni, kreatívan együttműködni. Örülünk, hogy a kollégák nyitottak voltak, s igényük van az ehhez 

hasonló műhelymunkára. 

Lékóné Lantos Zsuzsanna 

szaktanácsadó 
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Matematika 
 

Téma „Ugyanazt, de másként= - módszerek a matematika tanításában 
„...ha a tudomány valamelyik területét tanítjuk, akkor az emberpalántáknak nagy lépé-
sekkel nyomon kell követniük az emberiség szellemi fejlődését." (Pólya György, 1962) 

Célcsoport: általános és középiskolai tanárok 

Közreműködők: Dr. Bakosné Nagy Julianna, Herczegné Kaszás Judit, Koiné Paróczi Stefánia, Palotásné 
Pityi Enikő szaktanácsadók 

Résztvevők száma: Balassagyarmat 14 fő (10 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 22 fő (14 intézmény/tagintézmény) 

A Tanévindító Szakmai Napok jelezték számunkra, hogy véget ért a nyári szünet, lassan közeledik a tanév-

nyitó ünnepély. Mikor felkérést kaptunk arra, hogy szervezzük meg a matematika szekciót, elkezdődött a 

közös gondolkodás: melyek lehetnek azok a témakörök, amelyek segíthetik a kollégák munkáját? Így esett 

a választás a programban megadott tananyagrészekre: törtrész- és százalékszámítás 1-8. osztály; matematika-

történet 5-12. osztály. Miért épp ezek a témakörök? Azt gondoljuk, hogy a törtrész- és százalékszámítás 

hiszen gyakorlati és középfokú iskolákban is alapvető fontosságú, ezért meghatározó, hogy általános 

iskolában megfelelő alapokat kapjanak a diákok. Középoskolában már nem új témakörként tér vissza a 

tanterv, hanem alkalmazás szintjén. Ezért sem beszéltünk az adott témakör középiskolai bevezetéséről, 

módszertanáról. A balassagyarmati szekció foglalkozáson részt vett Selmeczi Zoltán főosztályvezető úr,  

a balassagyarmati rendezvényt Pongrácz László, az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának 

vezetője is megtisztelte jelenlétével. 

Minden esetben a kerettantervi előírások bemutatása után módszertani lehetőségeket mutattunk be. Néhány 

„provokatív” kérdés után előadás interaktívvá vált mindkét helyszínen, hiszen a kollégák is elmondták 

tapasztalataikat és ötleteiket, így tulajdonképpen módszertani tapasztalatcsere történt. Dr. Bakosné Nagy 

Julianna tanórán felhasználható játékkal gazdagította előadását. A szekció utolsó témaköre matematika-

történet volt, hiszen egyrészt a kerettanterv is meghatároz ilyen irányú ismereteket, másrészt kell a 

tanulóknak látniuk, hogy mennyi érdekességet rejt egy-egy matematikus élete, harmadrészt fontosnak 

tartjuk, hogy a középiskolából kikerülő diákok ismerjék a magyar matematikusokat.  

A résztvevők aktivitása azt mutatta, hogy igény van szakmai találkozóra, módszertani ismeretek cseréjére. 

Selmeczi Zoltán főosztályvezető úr bejelentette, hogy igény szerint ebben a tanévben kétszer is szervezünk 

további szakmai konzultációt. Úgy gondoljuk, hogy ez hiánypótló lesz, hiszen ha csak egy jó ötletet is hall 

a kolléga, gazdagítani tudja módszertanát, ismerősöket szerezhet, és gond esetén tudja, kihez fordulhat.  

Összességében elmondható, hogy mindkét helyszínen sikeres rendezvényt zártunk. Számunkra jó érzés, 

hogy a többség pozitív visszajelzést adott. Reméljük lesz folytatás. 

Herczegné Kaszás Judit 

szaktanácsadó 
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Történelem 
 

Téma A történelmi játékfilmek alkalmazása a történelemtanításban 

Célcsoport: általános és középiskolai tanárok 

Közreműködők: Balassagyarmat Boros Gabriella, Vajda Andrea szaktanácsadók 
Salgótarján Boros Gabriella szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Balassagyarmat 12 fő (10 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 11 fő (10 intézmény/tagintézmény) 

A ráhangolódás egy 10 perces kérdőív kitöltésével kezdődött, amelyben a kollégák audovizuális eszköz-

használatát, annak gyakoriságát, az alkalmazott filmanyagokat és egyéb eszközök alkalmazását mérték fel.  

A kérdőív valójában minden résztvevő számára inkább tükör volt, hiszen a válaszok nem kerültek 

kiértékelésre, hanem összehasonlították egy korábbi, Varga Emese által készített országos felméréssel. 

A szaktanácsadók a résztvevő pedagógusokkal évfolyamonként áttekintették a kerettanterv által ajánlott 

filmek listáját, értékelték használhatóságukat a tanítási órán. 

Számos pozitív tapasztalatot osztottak meg egymással a résztvevők. Legtöbben azt hangsúlyozták, hogy a 

diákokban jobban megragad az információ, ha az előzőleg hallottakat képekkel, történetekkel tudják össze-

kapcsolni, valamint nyitottabbak, fogékonyabbak lesznek egy-egy leckére, új kérdéseket fogalmaznak meg. 

Az sem elhanyagolható szempont, hogy a jelenlegi Y generációnak szüksége van a mozgóképi megjele-

nítésre, melyek érzelmileg is hatnak a diákokra. A filmek, filmrészletek mindenképpen közelebb hozzák 

számukra a történelmet, kötetlenebb formában kapják az ismereteket, szinte szórakozva tanulnak. 

   

Persze az audiovizuális eszközök használata nem mindenható. A résztvevők több negatív tapasztalatra is 

szert tettek tanítási óráikon. Gyakori probléma, hogy a filmek történelmileg nem tényszerűek, vagy a 

bemutatott filmrészlet nem egyértelmű a diákok számára. Ezért fontos az érteni, értelmezni segítő tanári 

magyarázat, a látottak kritikai elemzése. Bár az elmúlt években, évtizedben az iskolák többségének 

technikai felszereltsége sokat javult, mégis vannak még olyan intézmények, melyekben technikai nehéz-

ségekbe ütközik a bemutatás, hosszas előkészítést, szervezést igényel egy-egy film megtekintése. Különösen 

akkor igaz ez, ha az alacsony óraszám mellett teljes filmekkel szeretnénk a diákokat megismertetni, mert 

akkor 2-3 tanórát is rá kell(ene) fordítani. 

Bár a legnagyobb nemzetközi videómegosztó portálon számtalan film megtalálható jeleneteiben vagy teljes 

hosszában, és a Magyar Televízió honlapján, a videótárban szintén vannak játékfilmek, de a részvevők 

fejlesztési lehetőségként megfogalmazták, hogy szükség lenne egy közösen, a gyakorló tanárok által is 

szerkeszthető online film adatbázis létrehozására. Első lépésként a műhelymunka végén minden jelenlévő 

összegyűjtve megkapta egy, a tanításban jól használható filmek listáját, és témaismertetőjét. 

A részvevők megállapodtak abban is, hogy ezt az anyagot kiegészítve, egy filmes adatbázist hoznak létre, 

amelyből minden történelmet tanító kolléga meríthet, és színesebbé, szerethetőbbé, emberközelebbi teheti 

a történelmet. 
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Idegen nyelv – angol 
 

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

Célcsoport: általános és középiskolai tanárok 

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

Résztvevők száma: Balassagyarmat 8 fő (7 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 20 fő (14 intézmény/tagintézmény) 

A speciális nevelési igényű tanulók oktatása nagy kihívás az idegen nyelvet tanító kollégáknak is. Az angol 

nyelvi módszertani workshop résztvevői ezt az aktuális kérdést dolgozták fel a balassagyarmati és a salgó-

tarjáni helyszíneken.  

Esztergályos Kolos, meghívott előadónk jól értelmezhető gyakorlati példákon keresztül demonstrálta a 

SEN (Speciál Education Needs) fogalmát. Látványos példák, mintaszövegek, empátiagyakorlatok bemuta-

tásával tette érthetővé, hogyan olvasnak, mit látnak a dyslexiás tanulók. A példákon túlmenően a résztvevők 

tanácsokat, javaslatokat kaptak az általános tennivalókról és „kerülnivalókról”. Megismertek olyan techni-

kákat, stratégiákat és módszereket, melyek a tanítás során segítik a nyelvtanárokat, a nyelvet tanuló 

diákokat, így az angol nyelv tanulása számukra is élvezetes, sikeres lehet. 

Kéri Ferencné, angol nyelvi szaktanácsadó, tréner saját tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel. 

Bemutatott egy társasjátékot, amely nyelvoktatási célokra eredményesen használható, a szaktanácsadó 

tapasztalata szerint alkalmas az SNI és BTM-es tanulók integrálására is. 

A workshop sikeres volt, különösen Salgótarjánban, ahol 20-on felüli volt a résztvevők száma. A kollégák 

aktívak és érdeklődők voltak. Hasznos ötleteket kaptak, amelyek a tanórákba jól beépíthetők. A résztvevők 

megfogalmazták, hogy folytatásként jó lenne egy olyan workshop, ahol a technikákon és a stratégiákon van 

a hangsúly, konkrét feladatok kipróbálásával. 

Kéri Ferencné 

szaktanácsadó 
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Idegen nyelv – német  
 

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

Célcsoport: általános és középiskolai tanárok 

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

Résztvevők száma: Balassagyarmat 8 fő (7 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 12 fő (11 intézmény/tagintézmény) 

Sok érdekes és hasznos anyagot kaptunk az előadónktól, abban a témában, hogyan lehet motiválni a mai 

gyerekeket a némettanításban, különös tekintettel a hátrányos és a halmozottan hátrányos tanulókra.  

Ők azok, akik nehezen mozgathatók az órán, nem érték közöttük az ilyen fajta tudás. A motiválatlanságot 

szociális környezetükből hozzák, ahol más az értékrend.  

  

Az előadás bemutatóját már aznap este eljuttatta mindenkihez Dr. Peres Anna. Nagyon jó volt, hogy német 

nyelven folyt a kommunikáció. Főként az általános iskolában tanító kollégáknak volt ez a 90 perc felüdülés, 

mert teljesen más egy ilyen tartalmas szakmai szöveget hallani, mint a hétköznapok tanóráin elhangzó 

egyszerűbb közléseket.  

Az előadás utáni beszélgetésből kiderült, jól érezték magukat a kollégák és hasznos, használható infor-

mációkat kaptak. A kiadó által forgalmazott segédanyagok változatossá tehetik az órákat (társasjátékok), 

fejlesztik a hallás utáni értést, szóbeli kommunikációt.  

Minden anyaghoz ingyen hozzá lehet jutni, pontosabban 0 Ft-ért megvehetők a kiadó oldalán. Ez a mai 

anyagias világban kedvező lehetőség az oktatásban. Online és offline használható feladatok, könyvek, 

tesztek tölthetők le és vihetők be az órákra.  

Előadónk megadta elérhetőségét és kérte a kollégákat, hogy hívják őt nyugodtan, ha bármiben segíteni tud, 

szívesen megteszi. 

Kanyó Tiborné 

szaktanácsadó 

  



OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 2018/04. HÍRLEVÉL 

10 

Biológia, fizika, kémia, természetismeret 
 

Téma Így motiválok én 

Célcsoport: általános és középiskolai tanárok 

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

Résztvevők száma: Salgótarján 17 fő (14 intézmény/tagintézmény) 

A motiváció általános és középiskolában is egyaránt kihívást jelent a pedagógusoknak. Fontos, hogy minél 

változatosabbak, sokszínűbbek legyünk ezen a téren. Ebből kaptak egy kis ízelítőt a szekció résztvevői. 

A kollégák nyitottan fogadták az előadók kipróbált, bevált ötleteit, módszereit. Visszajelzések szerint 

többet ki is fognak majd a saját gyakorlatukban próbálni.  

Az aktivitáshoz hozzájárult az is, hogy volt itt TOTÓ, kísérleti bemutató, keresztrejtvény, néhány perces 

filmrészlet, szókártya, legózás, stb. Értékelték, hogy az elkészült digitális anyagokat mindenki megkapja. 

       

Igény merült fel arra, hogy a lehetőségek szerint létrehozzunk egy olyan digitális tárházat/felhőt, ahová 

bármikor bárki feltöltheti a saját anyagait. Tantárgyanként vagy tantárgycsoportonként úgynevezett 

digitális tanári kézikönyvet kellene létrehozni. 

Madjász Julianna 

szaktanácsadó 
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Földrajz 
 

Téma A földrajzoktatás megújítása az általános iskolától az egyetemig 

Célcsoport: általános és középiskolai tanárok 

Közreműködők: Dr. habil. Szilassi Péter, a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinfor-
matikai Tanszékének docense, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke 
Bódis Bertalan szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján 11 fő (10 intézmény/tagintézmény) 

Szilassi Péter előadása nagyon magával ragadó volt, sok témát érintett. 

Az előadó a helyzetelemzésen túl elsősorban a szakmai, módszertani 

segítségadást helyezte a középpontba. Számos konkrét példa segít-

ségével mutatta be a jól használható digitális eszközök alkalmazásának 

lehetőségeit. 

Az elmúlt évben a Magyar Földrajzi Társaság keretén belül munka-

csoportot hoztunk létre azzal a szándékkal, hogy a docens úr szakértői 

irányításával tevékenyen részt tudjunk venni az új Nemzeti 

Alaptanterv kialakításában, felhívjuk a figyelmet a földrajzoktatás 

fontosságára. Így lehetőségünk nyílt arra, hogy képviseljük a 

közoktatásban oktató földrajztanárok véleményét és érdekeit. A „Magyar 

földrajz oktatás küldetése és stratégiai jövőképe a közoktatásban” 

címmel korábban megfogalmaztunk egy állásfoglalást, melyet a 

szekció részvevői írásban is megkaptak. 

Az előadást követő eszmecsere során megbeszéltük az állásfoglalás 

fontosabb elemeit, a kollégák megköszönték az előadó tartalmas és a 

gyakorlati életben is jól használható prezentációját. A kialakult 

párbeszéd jól mutatta a közös érdekeket, egymás véleményeinek megismerése közelebb hozta az azonos 

szakos tanárokat. 

A szakmai napot követően Szilassi Pétertől minden 

részvevő megkapta a szakmai anyagokat, illetve 

megosztásra került a „Földrajztanárok Klubja” közös-

ségi oldalán így ezeket a nagyszerű anyagot, azok is 

hasznosíthatják, akik nem tudtak eljönni az előadásra. 

A korábbi évek tapasztalata alapján és a megye földrajz 

szakos tanárainak számát tekintve a szekción részt-

vevők száma elfogadható volt.  

Ez a délután is jól mutatta, hogy szükség van a 

kollégákkal szorosabb, személyre szóló kapcsolat kialakítására. Erre a szekcióban konkrét javaslatokat tettem, 

többek között felkínáltam a lehetőséget a földrajzi társaság hírlevélre való jelentkezésre, hiszen ezen a 

fórumon keresztül gyorsan juthatnak értékes új információhoz és ingyenes továbbképzési lehetőségekhez. 

Bódis Bertalan 

szaktanácsadó 
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Testnevelés 
 

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

Célcsoport: általános és középiskolai tanárok 

Közreműködő: Tajtiné Miklós Bernadett szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Balassagyarmat 23 fő (12 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 17 fő (12 intézmény/tagintézmény) 

Témaválasztásomat tapasztalataim befolyásolták, amelyek alapján 

az általános és középiskolás tanulók körében emelkedik azon 

tanulók száma, akik helytelen tartással, hanyagtartással, vagy 

valamilyen rögzült deformitással rendelkeznek.  

A helytelen és hanyag tartás javítása testnevelés órák keretében, 

erre irányuló feladatok (például: gimnasztika, testnevelési 

játékok) végzésével eredményesen javítható. Az általam tartott 

gyakorlati óra is erre irányult. Elsősorban olyan gyakorlatokat 

ölelt fel, amelyek segítik a hanyag tartás javítását, illetve 

megelőzés céljából hozzájárulnak a gerinc stabilitását biztosító 

izmok célirányos – komplex fejlesztéséhez. Mindezen gyakorlatok prevenciós szerepe sem elhanyagolható.  

A téma időszerűségét bizonyítja az is, hogy olvasva a 2016/2017-

es országos NETFIT mérési eredmények elemzését, a tanulmány 

hangsúlyos fejlesztési feladatként fogalmazza meg a mindennapos 

testnevelés keretein belül megvalósítandó, a gerinc stabilitását 

biztosító izmok rendszeres és célzott erősítését és nyújtását. 

Mindkét helyszínen nagy létszámban érdeklődtek és részt is vettek 

a foglalkozáson. A kollégák között voltak tanítók, felső tagozatos 

testnevelők és középiskolai tanárok is.  

Ezt mindenképpen pozitívnak tartom. 

Rövid elméleti bevezetés után 

 fogalmak tisztázása: helyes, helytelen tartás, hanyagtartás, 

tartási gyengeség, deformitás, 

 módszertani ajánlás a hanyagtartás javításához, 

 negatív példák, 

a gyakorlati rész következett. A foglalkozás végét közös megbeszéléssel, a tapasztalatok átadásával zártuk.  

 

Tajtiné Miklós Bernadett 

szaktanácsadó 
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Tantárgyfüggetlen szekciók 

A szekciófoglalkozások időpontjai és helyszínei: 

2018.08.27. 13:30 – 16:30 Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 

2018.08.27. 13:30 – 16:30 Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Gépipari, 
  Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Intézményvezetés, tanügyigazgatás 
 

Téma Tanügyigazgatási GYIK, aktuális kérdések, esetmegbeszélések 

Célcsoport: köznevelési intézményvezetők 

Közreműködők: Kovács Erika, Vágvölgyiné Dr. Bene Orsolya pedagógiai referensek, OH Salgótarjáni 
Pedagógiai Oktatási Központ 
Herbályné Németh Katalin szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Balassagyarmat 24 fő (19 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 13 fő (8 intézmény/tagintézmény) 

A tanévindító szakmai napra aktuális törvényi, jogszabályi változások ismertetésével készültünk. Nagyon 

sok változás, módosítás jelenik meg évente, melyeket nehéz folyamatosan nyomon követni. A szakmai 

program első részében Kovács Erika Salgótarjáni POK munkatárs ismertette a közoktatási intézményekre 

is vonatkozó legjelentősebb változásokat és tájékoztatást adott a lemorzsolódás Nógrád megyei 

eredményeiről.  

   

A jogszabályi ismertetőt követően Herbályné Németh Katalin szaktanácsadó több témát is érintett. Egyrészt 

segített eligazodni a 2018. május 25-én hatályba lépő uniós adatkezelési szabályozással kapcsolatos 

intézményi feladatok között: adatkezelési szabályzatok újbóli áttekintése, kiegészítése és a jelenleg 

érvényben lévő jogszabályokkal való összhangba hozása, adatvédelmi tisztviselő választása, jogköre, 

feladatai. Másik nagy témaköre a magyarul nem beszélő tanulók oktatásának problematikája volt, mely 

nagyon sok iskolában jelent gondot. Ennek a helyzetnek törvényi, jogszabályi és gyakorlatban is alkalmaz-

ható lehetőségei is szóba kerültek. Végezetül az e-napló idei tanévtől való kötelező bevezetésének témája 

került elő, valamint ezzel kapcsolatban a törzskönyvek elektronikus kitöltésével kapcsolatos feladatok. 

Vágvölgyiné dr. Bene Orsolya a pedagógus minősítések során felmerülő szakmai gyakorlati idő számításával 

foglalkozott. Több eset közös megbeszélésével nyújtott segítséget a résztvevőknek a szakmai gyakorlati 

idő helyes számításának meghatározásában. 

A szekcióban felvetett témák nagy érdeklődésre tartottak számot.  

Herbályné Némert Katalin 

szaktanácsadó 
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Lemorzsolódás elleni küzdelem 
 

Téma Lemorzsolódás elleni eszközök a mindennapi gyakorlatban 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógusok 

Közreműködők: Kovács-Lathwesen Orsolya lemorzsolódás elleni munkaközösség vezető 
Varga Dánielné Kecskeméti Georgina módszertani munkaközösség vezető 

Résztvevők száma: Balassagyarmat 13 fő (10 intézmény/tagintézmény) 

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakgimnázium részt vett a CroCoos – 

Előzzük meg a lemorzsolódást! című nemzetközi projektben, amelynek célja a korai iskolaelhagyás 

csökkentése volt. Az Európai Bizottság által támogatott projekt egy 2014 és 2017 tavasza között zajlott 

három kelet-közép-európai ország – Szerbia, Szlovénia és Magyarország – szoros együtt-működésében, 

amelyet dán és holland partnerek is segítettek. Az együttműködés fő 

célja egy intézményi szintű korai jelzőrendszer bevezetése és alkalmaz-

hatóságának tesztelése volt 15 pilot iskolában.  

A szekcióban a CroCooS projekt egyik kísérleti iskolájának, a BKSZC 

Pogány Frigyes Szakgimnáziumának EWS (Early Warning System – 

korai jelzőrendszer) team tagjai mutatták be tapasztalataikat az iskolá-

jukban kidolgozott és bevezetett korai jelzőrendszer kapcsán. 

A program bevezető előadással kezdődött, amelyet a lemorzsolódás 

elleni munkaközösség vezetője, Kovács-Lathwesen Orsolya tartott 

„Korai jelzőrendszer kiépítése egy iskolában – gyakorlati tapasztalatok 

a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakgim-

náziumban” címmel. 

Ezután műhelymunkára került sor: Egy osztályfőnöki óra keretében KIP-módszerrel (Komplex Instrukciós 

Program) mutatta be a CroCoos projekt alatt megismert eszközök gyakorlati alkalmazását az iskola 

módszertani munkaközösségének vezetője, Varga Dánielné Kecskeméti Georgina. 

     

A résztvevők is aktívan bekapcsolódtak a műhelymunkába, és 100%osan elégedettek voltak az előadókkal. 

Többen kifejezték örömüket, hogy megismerhették a KIP módszer alapjait, és úgy nyilatkoztak, hogy a 

gyakorlatban használható feladatokat azonnal be tudják építeni a pedagógiai munkába. 

Bulyovszkyné Borók Edit 

intézményfejlesztési referens 
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Az internet veszélyei 
 

Téma Internet? Biztonság? 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógusok 

Közreműködő: Keléné Szabó Ágnes szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Balassagyarmat 9 fő (5 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 9 fő (5 intézmény/tagintézmény) 

Az előadásban a problémafelvetésre és a figyelemfelhívásra helyeztem a hangsúlyt. Olyan kisfilmeket 

mutattam be az érdeklődő kollégáknak, amik bármilyen tanítási órákon sikerrel használhatók. A váloga-

tásban különböző korosztályoknak szóló filmek szerepeltek, amelyek az iskola keretén túlmutatva, a szülők 

figyelmét is ráirányítják az internethasználók világát folyamatosan fenyegető veszélyekre. 

Balassagyarmaton többségében tanítók vettek részt a szekción, még Salgótarjánban a középiskolás tanárok 

domináltak, ami hűen tükrözi azt a tényt, hogy már kisiskolás kortól kezdve figyelni kell a gyerekekre a 

virtuális térben is. 

 

A téma fontosságát mutatja, hogy több iskola kérte az előadás megtartását tanári és diák verzióban egyaránt. 

Felvetésemet a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ is támogatja: javasoljuk az intézményeknek, 

hogy honlapjukon jelenítsék meg az alábbi képet és linket, amely közvetlenül a KékVonal honlapjára 

mutat. A gyerekek itt anonim módon is segítséget kérhetnek az őket ért inzultussal kapcsolatban. 

 

https://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/ 

Keléné Szabó Ágnes 

szaktanácsadóű 

https://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/
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M-learning 
 

Téma Az m-learning: tabu, vagy taneszköz? 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógusok 

Közreműködők: Balassagyarmat Kalcsó Gábor, Papp Istvánné Nagy Annamária szaktanácsadók 
 Balázs Péter, Hegedűs Csaba szaktanárok 
Salgótarján Kalcsó Gábor, Papp Istvánné Nagy Annamária szaktanácsadók 
 Pernyei Gusztáv szaktanár 

Résztvevők száma: Balassagyarmat 27 fő (11 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 15 fő (11 intézmény/tagintézmény) 

Kalcsó Gábor bevezetésében általánosságban beszélt a mobiltelefonok iskolai létjogosultságról, arról, 

hogyan lehet ezen eszközök használatát ésszerűen szabályozni a közoktatási intézményekben. Ezután 

bemutatta a QR-kód készítésének módját, alkalmazásának területeit: szövegek, helymeghatározás, linkek 

kódolása. A résztvevők okostelefonjaik QR-kód olvasójának használatával beolvashatták a generált 

kódokat, láthatták annak hasznosíthatóságát mindennapi oktató munkájuk során. 

Papp Istvánné Nagy Annamária két dologgal 

támasztotta alá érvelését az m-learning, mint 

szakmai-társadalmi elvárás mellett: a Pulzus 

Közösségi Közvéleménykutató felmérésének 

eredményeivel, illetve Csépe Valéria miniszteri 

biztos asszony nyilatkozataival. Ezután mutatta 

be a Quizizz portál opcióit. Hangsúlyozta a 

felület és alkalmazás sokoldalúságát: ismeretek 

rögzítése, bevésés, ismétlés, gyakorlás, érté-

kelés, szülők e-mailes tájékoztatása az elért 

eredményekről. A kollégák az applikáció 

letöltése után egy tesztsor kitöltésével győződ-

hettek meg a gyakorlatban is az elhangzottakról. 

Balázs Péter és Pernyei Gusztáv megmutatta, mire lehet felhasználni a Kahoot online feladatkészítőt a 

tanítási gyakorlatban. Ismertették, hogyan működik a felület, hogyan lehet létrehozni a négyféle feladat-

típust: kvíz, sorbarendezés, szavazás, „vita”. Végezetül a résztvevő kollégák a gyakorlatban is kipróbálták 

a Kahoot egyes feladatfajtáit. 

Hegedüs Csaba a Socrative felületén létrehozott saját „osztálytermét” mutatta meg. Megnéztük a teszt-

felület sokoldalúságát, a benne rejlő lehetőségeket a játékos versenytől a komolyabb tesztekig. Felhívta a 

figyelmet arra, hogy az alacsony óraszámú (heti 1-2) tantárgyak esetében nagy segítség lehet a Socrative 

érdemjegyek szerzésében. Természetesen lehetőség volt a gyakorlatban is kipróbálni a lehetőségeket. 

A résztvevők mindkét helyszínen információ-éhesek, aktívak voltak, nem láttunk unott, érdektelen 

tekinteteket. Meggyőződtünk arról, – amit egyébként saját nevelőtestületünkben is tapasztalunk nap, mint 

nap – hogy az m-learning gyakorlatilag ismeretlen terület a pedagógusok körében. Többen jöttek olyanok, 

akiknek semmilyen információja sem volt arról, hogy miről lesz itt szó. Láttunk csodálkozó arcokat, amikor 

kértük, hogy vegyék elő az okostelefonokat…  

A szekció munkája jó alkalom volt arra, hogy megismerkedjenek a résztvevők az m-learning lényegével, 

hogy felkeltsük az érdeklődést a téma iránt – ám ez önmagában nem biztosítja az elhangzottak mindennapi 

oktató-nevelő munkában történő gyakorlati alkalmazását. Mi előadók a hangsúlyokat arra helyeztük, hogy 

azt mutassuk meg, hogy a tanulók mit látnak egy-egy portál, alkalmazás használata során. A tesztek, feladatok 

készítését csak érintettük, arra nem volt mód (nem is volt célunk) hogy pontos, részletes tájékoztatást adjunk 

a különböző feladatok készítésének módjáról, a bemutatott alkalmazásokban rejlő lehetőségekről.  
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A résztvevő kollégákban megmaradt a kétely arra vonatkozóan, hogy képesek-e ők is alkalmazni az m-learninget. 

Megbirkózik-e a feladatok szerkesztésével az, aki nem beszél angolul? Mekkora időráfordítást igényel? 

Ezek megválaszolása fontos feladatunk, szem előtt tartva a következőket: 

o műhelymunka keretében egy-egy portál felületének, kezelésének bemutatása, feladatok készítése 

közösen 

o alapvető feladatkészítési elemek bemutatása, gyakorlása: képek letöltése, másolás-beillesztés, 

feltöltés, csatolás, stb. 

o a résztvevők számának 10-12 főben való maximálása (ennek oka: saját iskolánkban is tapasztaljuk, 

és most mindkét helyszínen is láttuk, hogy ennél több okostelefon, tablet felcsatlakozása, megfelelő 

tempójú működése nem lehetséges) 

Papp Istvánné Nagy Annamária 

szaktanácsadó 
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Drámapedagógia 
 

Téma Drámajátékok és gyakorlatok alkalmazása a tanórákon 

Célcsoport: tanítók, általános és középiskolai tanárok 

Közreműködő: Klecsány Anikó szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Balassagyarmat 7 fő (3 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 11 fő (7 intézmény/tagintézmény) 

A téma a drámapedagógiai gyakorlatok felhasználását célozta a tanórákon, a motiváció emelése,  

az ismeretelsajátítás érdekében. 

 

Mindkét helyszínen oldott légkörben, jó hangulatban telt a foglalkozás. A résztvevők aktívan vettek részt, 

mindenki élvezte a gyakorlatok elsajátítását. 

A gyakorlatok a mnesztikus funkciók fejlesztése mellett 

a tanórákon elsajátítani kívánt tananyag, ismeretanyag 

elmélyítését célozták. Úgy próbáltam válogatni, hogy 

emellett a tanulók ön- és társismeretét is fejlesszék a 

gyakorlatok, egyaránt használható legyen a tanórákon 

és szabadidős foglalkozásokon is. 

Nagyon pozitív volt, hogy a kollégák saját gyakor-

latukat is megosztották egymással. 

Úgy gondolom, hogy a szekció sikeressége az elvárások 

szerint alakult. 

Klecsány Anikó 

szaktanácsadó 
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Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és tanulók 
 

Téma A különleges bánásmód szükségességének felismerése  

Célcsoport: tanítók, általános és középiskolai tanárok 

Közreműködők: Tőkeiné Kiss Mariann járási szakértői bizottság vezetője 
Kondacs-Szisz Kata gyógypedagógus-logopédus, szakértői bizottság tagja 

Résztvevők száma: Balassagyarmat 28 fő (10 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 14 fő (9 intézmény/tagintézmény) 

Téma A különleges gondozás ellátási, fejlesztési folyamata 

Célcsoport: fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok 

Közreműködők: Balassagyarmat Kardos Zsuzsanna gyógypedagógus, Robotka Regina logopédus 
 terapeuta, Schweickhardt Zsolt alapozó terapeuta, Jancsóné Darancó 
 Paula gyógypedagógus-logopédus 
Salgótarján Kardos Zsuzsanna gyógypedagógus; Ocsovszkiné Juhos Orsolya, 
 Tóth-Péter Emília, Víg Veronika fejlesztőpedagógusok; Jancsóné 
 Darancó Paula gyógypedagógus-logopédus 

Résztvevők száma: Balassagyarmat 11 fő (6 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 12 fő (6 intézmény/tagintézmény) 

A Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye az Oktatási Hivatal Bázisintéz-

ményeként két szekcióval képviseltette magát.  

Az első szekciónkban a különleges bánásmód szükségességére helyeztük a hangsúlyt. Prezentációnkban 

kitértünk a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTMn) és a sajátos nevelési 

igényű (SNI) gyermekek útjára a probléma észlelésétől a vizsgálatokon át a diagnózisig. Szó esett az 

intézmények-szülők-bizottság eltérő véleményének okairól, az álláspontok közelítésének lehetőségeiről. 

Rendkívül őszinte, reális, konkrét eseteket is megjelenítő problémafeltáró és interaktív beszélgetések tudtak 

létrejönni az út egyes állomásain. A résztvevő pedagógusok részéről konstruktív javaslatok érkeztek, 

amelyet a törvények és rendeletek engedte módon érdemes figyelembe vennünk.  

A legnagyobb örömmel fogadtuk a szakszolgálati társ-

intézmények megjelentét és aktív bekapcsolódását. 

Tudatosítani igyekeztünk intézményrendszerünk szerve-

zeti felállását, valamint a járási és a megyei feladatok 

meghatározását.  

A második szekciónkban a már diagnózissal rendelkező 

gyermekek megsegítési lehetőségeinek bemutatása volt a 

célunk, a különleges gondozás ellátási, fejlesztési folyamata. 

Az integrált nevelés lehetőségeinek, tapasztalatainak 

megosztása számos hétköznapi példát, megoldást, 

helyenként követhető jó gyakorlatot hozott felszínre. Az 5 

évesek szűrése, a mindezek eredményére épülő célterápiák, 

komplex fejlesztések és iskola előkészítő tevékenységet 

kísérő eszközkészletből mini kiállítást szerveztünk, hogy az elmélet gyakorlattal tudjon párosulni.  

A megjelent szakemberek érdeklődéssel követték a szakma jelenleg kiemelt, egymással szoros kapcsolatot 

mutató mozgásfejlesztés – beszédindítás, beszédfejlesztés témakörében elhangzott előadásokat. Hozzá-

szólásaikkal, a helyi sajátosságok megfogalmazásával tették teljessé a programot.  

Tőkeiné Kiss Marianna, a járási szakértői bizottság vezetője 
 
 

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 


