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Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok 2018 

Idén – immár hagyományosnak mondható módon – az Oktatási Hivatal Salgótarjáni POK szaktanácsadók 
és szaktanárok bevonásával, külső előadók felkérésével ismét megrendezte a (nemcsak) pedagógusoknak 
szóló Nógrádi Őszi Pedagógiai Napokat. A programkínálat elsősorban az óvodai csoportokban, az osztály-
termekben folyó operatív pedagógiai folyamatok kerülnek előtérbe, a plenáris, előadás jellegű események 
helyett a hálózati tanulásra, a jól bevált módszerek népszerűsítésére, a nevelési-oktatási környezetben 
alkalmazható, a tanulói motivációt támogató, a teljesítményt ösztönző bemutató órákra, szakmai műhelyekre 
helyeztük a hangsúlyt. November 7–28. között Nógrád megye 14 településén 19 elemből álló program-
sorozatot szerveztünk, amelyen 75 köznevelési intézmény/tagintézmény 355 pedagógusa vett részt.  

Óvodapedagógusoknak szóltak a hagyományápolással, drámajátékokkal, elsősegélynyújtással, az iskolába 
lépési fejlettség vizsgálatával foglalkozó műhelymunkák. Tanítóknak szerveztük a 4. osztályos környezet-
ismeret, magyar nyelv és matematika bemutató órákat és az azt követő konzultációkat. Az iskolákban 
dolgozó pedagógusok érdeklődtek a FIT elemző szoftver gyakorlatban való alkalmazását bemutató és a 
mérőeszköz-csomag készítését támogató műhelymunkák, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, SNI tanulók osztályteremben történő fejlesztési lehetőségeivel foglalkozó bemutató 
foglalkozások iránt. A szakképző intézményekre gondolva a gyakorlati képzőhelyek és a szakképző 
iskolák konstruktív együttműködésének módozatait taglalták Dr. Klész Tibor, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Gyakorlati Képzési Osztálya vezetőjének közreműködésével az érdeklődők.  

A programok között voltak olyan előadások, bemutató órák és foglalkozások, amelyek a pedagógusokon 
kívül a téma iránt érdeklődő szülők, intézményfenntartók részére is érdekes, a mindennapokban használ-
ható, továbbgondolásra érdemes információkkal szolgáltak. Ide soroljuk dr. Somhegyi Annamária teljes-
körű iskolai egészségfejlesztésről, Bagdi Annabell óvodai és iskolai boldogságórákról szóló előadását. 

Megköszönjük a közreműködő kollégáknak,  
hogy lelkesedésükkel, munkájukkal hozzájárultak a tervezett programok sikeres megvalósításához. 
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SZAKMAI PROGRAMOK 

A FIT elemző szoftver használata a gyakorlatban 

 

2018.11.07.   14:30–16:30 Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája  
(3100 Salgótarján, Mártírok útja 3.) 

Célcsoport: Azon általános és középiskolai tanárok részére, akik foglalkoznak a kompetencia-
mérés elemzésével. 

Közreműködő: Dr. Bakosné Nagy Julianna szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 4 fő 

 

Hagyományosan minden pedagógiai napok rendezvénysorozata alkalmával tervezünk pedagógiai értékelés 

témájú előadást, tájékoztatót vagy műhelymunkát, hiszen a mérés-értékelés mindig közérdeklődésre tart 

számot. Az idei Őszi Pedagógiai Napok alkalmával sem volt ez másképp, két témában is hirdettünk 

programot: A FIT elemző szoftver használata a gyakorlatban és a Tudásszint- és képességmérő eszközök 

felülvizsgálata, mérőeszköz-csomag készítésének módszere címmel. A programok témájának kiválasztásakor 

figyelembe vettük az intézményi igényeket is.  

A műhelymunka célja annak a bemutatása volt, mire lehet a FIT elemző programot használni, hogyan lehet 

a segítségével az országos kompetenciamérésben nyert adatokat elemezni és szerkeszteni.  

A műhelymunka anyagát a pedagógiai értékelési szakértői végzettséggel is rendelkező tantárgygondozó 

szaktanácsadóink kicsi, de lelkes csapata állította össze és dr. Bakosné Nagy Julianna szaktanácsadó vezette.  

Sajnálatos módon a résztvevők létszáma alulmúlta a várakozásunkat, de azok, akik eljöttek, nagyon elégedettek 

voltak a programmal. A balassagyarmati programot az előadó betegsége miatt későbbre kellett halasztani. 

Ezúton is megköszönjük a SÁI Kodály Zoltán Tagiskolája vezetésének, hogy otthont adott a rendez-

vénynek, és biztosította a számítógépes feltételeket a salgótarjáni műhelymunkának. 

Bulyovszkyné Borók Edit intézményfejlesztési referens 

Tudásszint- és képességmérő eszközök felülvizsgálata, mérőeszköz-
csomag készítésének módszere 
 

2018.11.14.   16:00–18:00 Id. Szabó István Általános Iskola (3123 Cered, Kossuth út 49.) 

Célcsoport: tanítók, általános iskolai tanárok 

Közreműködő: Dr. Bakosné Nagy Julianna szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 12 fő 

 

A műhelymunkára nevelőtestületi értekezlet keretében került sor. Dr. Bakosné Nagy Julianna szaktanácsadó 

vezetésével a mérési-értékelési alapfogalmak tisztázását követően a feladatlapok, tesztek összeállításához 

és értékeléséhez kaptak segítséget a pedagógusok. A gyakorlatközpontú program elsődleges célja volt, hogy 

konkrét segítséget adjon a feladatlap-összeállítás folyamatához, a helyes utasítás megfogalmazásához, a 

feladatok itemre bontásához, a részletes javítási és értékelési útmutató elkészítéséhez. 

A résztvevők aktivitása, érdeklődő közreműködése bizonyította a program hasznosságát, szükségességét. 

A feladatok sokszínűsége, változatossága lehetőséget biztosított arra, hogy felszínre kerüljenek a témával 

kapcsolatos problémák, kérdések, és arra is, hogy sor kerüljön megoldási javaslatok megfogalmazására. 

A szaktanácsadó szakmai felkészültsége, sokoldalúsága nagyban hozzájárult a program sikeréhez. 

Lerchné Forgács Marianna intézményfejlesztési referens  
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Magyar nyelv 4. osztály – bemutató óra és konzultáció 

 

2018.11.07.   10:55–12:35 Salgótarjáni Általános Iskola (3100 Salgótarján, József Attila út 2. / 13. terem) 

Célcsoport: tanítók 

Közreműködő: Budafokiné Kiss Éva szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 8 fő 

 

Osztályomban, a 4. a osztályban a magyar nyelv órát tekinthették meg a megyéből érkező alsó tagozatos 

pedagógusok. Az érdeklődő tanítók gyakorlati, módszertani ajánlásokat láthattak a differenciálásra, 

csoportos tanulásszervezési eljárásokra, a tanulók aktivizálására.  

Az óra témája a szófajokról tanultak bővítése volt a főnév témakörben. A tanulókkal a személynevek 

helyesírását gyakoroltuk. Kiemelt figyelmet fordítottunk a régies írósmódú, hagyomány elv szerinti 

személynevek helyesírására.  

A tanóra cél- és feladatrendszere között szerepelt a szóbeli kifejezőkészség, a helyes beszéd, helyes hang-

súlyozás fejlesztése. Fontosnak tartom, hogy tanítványaim tudják alkalmazni a tulajdonnevek, főnevek, 

összetett szavak helyesírásáról tanultakat. Legyenek képesek csoportosítani a személyneveket a tanult 

ismereteik alapján. Ezért úgy szerveztem az órát, hogy a módszerek, munkaformák illeszkedjenek a 

tananyaghoz és a tanulók igényeihez.  

Tanítványaim szívesen dolgoznak párban, csoportban, ezen az órán is lehetőségük volt az egymástól való 

tanulásra, egymás megerősítésére. Úgy vélem, hogy a tananyag elsajátítása mellett elengedhetetlen az 

egymásra való odafigyelés, a tolerancia képességének fejlesztése. Érdeklődve vettek részt az órán, lelkesen 

dolgoztak, nem zavarta őket a hospitáló pedagógusok száma. Fegyelmezetten, szívesen végezték a felada-

tokat a már kialakított munkarend szerint. 

A bemutató órát konzultáció követte, melyen egy jó hangulatú szakmai beszélgetés alakult ki. A beszél-

getésen részt vevő pedagógusok megoszthatták tapasztalataikat, véleményt cseréltek az adott témában.  

Az óratervet a hozzá kapcsolódó mellékletekkel a részt vevő pedagógusok megkapták. Úgy vélem, a 

bemutató óra és a konzultáció alapján, hogy igény van a tanítók körében az ilyen jellegű módszertani 

tudásmegosztásra. Bizonyára több pedagógus is élne a tudásbővítés ilyen jellegű formájával, nem jelentene 

gondot az iskola falain túli hospitálás, olykor azonban nehéz megoldani a helyettesítést, óracserét. 

Budafokiné Kiss Éva 

szaktanácsadó 
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M-learning: Quizizz használata 
 

2018.11.07.   14:30–16:30 Kiss Árpád Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.) 

Célcsoport: Elsősorban nem angol és/vagy informatika szakos pedagógusoknak. 

Közreműködő: Papp Istvánné Nagy Annamária szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 4 fő 

 

„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.)  

A 2018/2019. Tanévindító Szakmai Napok M-learning szekciója jó alkalom volt arra, hogy felkeltsük a 

pedagógusok érdeklődését a téma iránt. Ígértük, hogy a későbbiekben – a résztvevők jelzései alapján – 

számítógépes műhelymunka keretében tesszük lehetővé az egyes mobil alkalmazások mélyebb megismerését, 

használatuk alapvető lépéseinek elsajátítását.  

 

Az Őszi Pedagógiai Napokon a gyakorlatban mutattam be a Quizizz-en történő tanári feladatok megvaló-

sításának lehetőségeit, annak módjait. Közös regisztráció után a tesztkészítés indítását, és a kvízkészítés 

opcióit mutattam meg: a kérdések szerkesztését, a különböző számú válaszok beállítását, azokhoz időkorlát 

kapcsolását, a képcsatolás funkció működését. Egy rövid, közös feladatlapkészítés után a részvevők 

önállóan szerkesztettek meg egy kvízt, majd megoldottuk egymás tesztsorait. Így minden kolléga a saját 

profilján tudta megnézni azt, hogy milyen visszajelzést kap a tanulók munkájáról egyénenként, illetve 

osztályszinten. Kipróbáltuk a szülő értesítését gyermeke elért eredményéről, vagyis a rendszer által küldött 

e-mail szövegének szerkesztését, egyéni, illetve csoportos e-mail küldésének módját. 

A résztvevők alacsony száma ellenére a programot sikeresnek értékelem. Úgy vélem, hogy a szorgalmi 

időszakban a tanórák, és tanórán kívüli programok, egyéb feladatok mellé nehezen illeszthető be egy-egy 

plusz program, még akkor is, ha azt hasznosnak ítéli meg a pedagógus. A 16 óráig tartó foglalkoztatás miatt 

14 óra után is állandó elfoglaltsága van a legtöbb kollégának – emiatt még a délutáni időpontban is 

helyettesítést kell elrendelni… 

Papp Istvánné Nagy Annamária 

szaktanácsadó 
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Az iskolába lépési fejlettség, és annak vizsgálata. Az iskola-előkészítés. 
 

2018.11.08.   10:00–12:00 
2018.11.12.   13:00–15:00 
2018.11.15.   14:00–16:00 
2018.11.20.   11:00–13:00 
2018.11.21.   10:30–12:30 

Csécsei Gézengúz Óvoda (3052 Csécse, Rákóczi út 73.) 
Kállói Napraforgó Óvoda (2175 Kálló, Arany János út 3.) 
Hanák Kolos Emlékház  (3064 Szurdokpüspöki, Béke út 4.) 
Kodály Zoltán Óvoda (3063 Jobbágyi, Lakótelep 1.) 
Napköziotthonos Óvoda (3068 Mátraszőlős, Fő út 90.) 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Közreműködők: Kardos Zsuzsanna gyógypedagógus, Kondacs-Szisz Kata gyógypedagógus, 
Ocsovszkiné Juhos Orsolya fejlesztő pedagógus, Schweickhardt Zsolt alapozó 
terapeuta, Tóth-Péter Emília fejlesztő pedagógus Víg Veronika fejlesztő pedagógus 

Résztvevők száma: 139 fő 

 

A Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye az Oktatási Hivatal Bázisintézménye. 

Pályázatunkban vállaltuk, hogy aktív közreműködői leszünk olyan előadásoknak és témabemutatásoknak, 

amelyekből a köznevelési intézmények a gyakorlatban hasznosítható támogatást kapnak.  

Az óvodákban a partneri kapcsolatok legintenzívebb működtetési formájában, rendkívül nyitottan fogadták 

a kerekasztal beszélgetés, a műhelymunka szándékát. Az iskolába lépés feltételeiről, a fejlettségre vonat-

kozó vizsgálatról, valamint az eredmények általános és konkrét elemzéséről szakembereink tájékoztatást 

tartottak, melyet a résztvevők konstruktív hozzászólásaikkal erősítettek meg. 

 

Előtérbe kerültek egyéni, kimondottan a programot befogadó óvodát érintő esetek, melyeket hasznos volt 

a különböző szakemberek oldaláról történő megvilágításban látni. A mindeddig is jó szakmai kapcsolataink 

folyamatosan képesek erősödni, ha láthatjuk az óvodák, óvodavezetők nehézségeit és együtt gondol-

kodhatunk azok megoldásain. Tiszteletben tartva a szakmai kompetenciák határait, eredményesen tudtuk 

megvilágítani egymás számára, hol kérünk segítséget és milyen gyakorlattal tehetnénk hatékonyabbá a 

köznevelés folyamatait. 
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Ellátási területünk, működési körzetünk közös. Töretlenül hiszünk az együttműködés, a közös megoldás-

keresés, az egymás megtámogatásával végzett munka erejében. Szorgalmazzuk a személyes találkozásokat, 

hiszen az emberi kötődés az, mi leginkább megtérül. 

Őszintén köszönjük az óvodák vezetőinek: Opolcsikné Ludányi Éva, Hényelné Pásztor Zita, Feketéné 

Tolmácsi Andrea, Bódiné Murányi Zsuzsanna és Réthy Rozália szakembereknek a program szervezésében 

nyújtott közreműködést, óvodáik hiteles képviseletét és a vendégül látás szívélyességét. 

Tőkeiné Kiss Mariann bázisintézmény vezető 

Válaszok és választások az IPR-től az ILMT-ig 

 

2018.11.08.   14:30–16:30 Salgótarjáni Általános Iskola Dornyay Béla Tagiskolája 
(3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1.) 

Célcsoport: Általános iskolában dolgozó pedagógusoknak, akik szeretnének megismerkedni a 
BTMN hátterével, szeretnének elsajátítani módszereket, technikákat, eszközöket. 

Közreműködő: Ordasiné Kiss Katalin tagintézmény vezető, szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 23 fő 

 

Ordasiné Kiss Katalin szaktanácsadó, a Salgótarjáni 

Általános Iskola Dornyay Béla Tagiskolájának vezetője 

saját iskolája történetén, példáján mutatta be egy lemor-

zsolódással jelentős mértékben veszélyeztetett feladat-

ellátási hely vezetőjének, pedagógusainak erőfeszí-

téseit, azokat a kihívásokat, amelyekkel meg kellett 

küzdeniük, és a rájuk adott válaszokat. A résztvevők 

előtt az előadás során kibontakozott, hogy milyen 

tanulás, milyen tapasztalatok alapján alakultak ki azok 

a jó gyakorlatok, melyek mára egy a lemorzsolódás 

elleni küzdelmet fókuszban tartó komplex intézményi 

tevékenységgé álltak össze. Az előadást igen tartalmas, 

sok-sok szakirodalmat is ajánló prezentáció kísérte.  

A rejtélyek (kihívások, dilemmák, megoldatlan problémák) egyike 

  Kovács Erika pedagógiai referens 
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A SCIENTIX3 program bemutatása – az MTMI1 kompetenciák széleskörű 
fejlesztésének lehetőségei 
 

2018.11.10.   10:00–14:00 Bárna, Vadaskert dűlő 19/5. 

Célcsoport: Nógrád megyei szaktanácsadók. 

Közreműködők: Racskó Péter szaktanácsadó, SCIENTIX tanácsadó 

Résztvevők száma: 54 fő 

 

Racskó Péter SCIENTIX tanácsadó tájékoztatta a résztvevőket a program 

alapadatairól (időszak, támogatási összeg és felhasználási lehetősége, 

konzorciumi partner) valamint a Scientix eddigi tevékenységéről és 

eredményeiről (tudásportál, ingyenes fordítási lehetőség, webináriumok, 

worshopok, konferenciák, MTMI tanári közösség, hírlevél).  

„A projekt első szakaszában (2009-2012) létrehozott egy online portált 

az oktatáshoz kapcsolódó projektek, illetve ezek eredményeinek 

összegyűjtésére és bemutatására, és számos műhelyt rendezett meg 

pedagógusok számára. E szakasz legfőbb hálózatépítő rendezvénye a 

2011 májusában Brüsszelben megrendezett Scientix konferencia volt.  

A második szakaszának (2013-2015) célja a közösség nemzeti szintre 

való kiterjesztése volt. A nemzeti kapcsolattartó pontok (NCP) hálózatán 

keresztül a Scientix projekt kapcsolatot teremtett a nemzeti tanári közösségekkel, és hozzájárult olyan 

nemzeti stratégiák kidolgozásához, amelyek elősegítik a természettudományok és a matematika 

oktatásának kutatásalapú és egyéb innovatív megközelítési módjainak szélesebb körű elterjesztését. 

Ez a tevékenység folytatódik a projekt harmadik szakaszában (2016-2019), amelyet az Európai Unió 

Horizon 2020 kutatási és innovációs programja finanszíroz. A Scientix projekt eredetileg az Európai 

Bizottság kezdeményezése nyomán jött létre, és a kezdetektől fogva a European Schoolnet, egy 30 oktatási 

minisztériumból álló brüsszeli központú konzorcium koordinálja. A European Schoolnet a tanítás és tanulás 

terén megvalósított innováció hajtóereje, és támogatja az iskolák és a tanárok Európát átívelő 

együttműködését.” (Forrás: http://www.scientix.eu) 

Ezt követően a Scientix portálra belépve, online 

bemutatta az itt elérhető tartalmakat. Az előadó 

elkötelezettsége, jó stílusa és tájékozottsága felkel-

tette a résztvevők érdeklődést, hangsúlyozva a 

természettudományos tantárgyak tanításának és 

tanulásának fontosságát. 

A résztvevők egy része nem hallott erről a prog-

ramról, akik pedig némi információval rendel-

keztek azok számára is komplex, részletes és 

meggyőző volt a tájékoztatás – a visszajelzések 

szerint. Többen megfogalmazták, hogy hazatérve 

felkeresik a portált, megpróbálnak a mindennapi 

munkájukhoz segítséget adó tartalmakat keresni 

és letölteni. Nagyon tetszett nekik az idegen nyelvről magyarra történő ingyenes lefordítás lehetősége.  

Az előadó felajánlotta a résztvevőknek a későbbiekben is a személyes segítségét e-mailben és telefonon. 

Bratinka Gábor 

pedagógiai referens 

                                                
1 Matematika, informatika, műszaki és természettudományok 

http://www.scientix.eu/
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Az előítéletek csökkentése és a sztereotípiák kezelése 
 

2018.11.13.   14:30–16:30 Salgótarjáni Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája 
(3100 Salgótarján, Acélgyári út 24.) 

Célcsoport: Elsősorban olyan, a lemorzsolódással különösen veszélyeztetett iskolákban dolgozó 
pedagógusoknak, akiknek az intézménye nem vesz részt a lemorzsolódás 
csökkentésére, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére irányuló kiemelt  
EU-s projektben. 

Közreműködő: Kiss Józsefné szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 17 fő 

 

A programot elsősorban olyan, a lemorzsolódással különösen veszélyeztetett iskolákban dolgozó pedagó-

gusoknak ajánlottuk, akiknek az intézménye nem vesz részt a lemorzsolódás csökkentésére, a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás megelőzésére irányuló kiemelt EU-s projektben, ezen kívül mindenkinek, aki 

tudatosabbá szeretne válni, aki bővíteni szeretné ismereteit a témakörben. A műhelymunka az önismeret 

teljesebbé tételére is lehetőséget nyújtott. 

A műhelymunka keretében elméleti alapokat kaptak a résztvevők arról a nyolc előítéletes sztereotípiáról, 

mely sokszor tudat alatt munkál bennünk, megakadályozva, hogy automatikus megkülönböztetés nélkül 

tekinthessünk embertársainkra, tanítványainkra. A dehumanizáció, a biológiai rasszizmus, a szociális 

redukció, a teljesítény redukció, a kivételképzés, az áldozathibáztatás, a kulturális színvakság, a racionali-

záció előítéletes sztereotípiaként történő tudatosítása saját magunkban igen fontos feltétele annak a szemlé-

letbeli változásnak, mely az egyik legfontosabb lehetőség arra, hogy a pedagógus hatékony támogatója 

lehessen a megkülönböztetett csoportokhoz sorolt, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóinak. 

 

A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül kerültek közelebb annak felismeréséhez, hogy a mindennapi 

kommunikáció során mikor esünk a sztereotípiák csapdájába. 

Kovács Erika 

pedagógiai referens 
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Vadászokkal Nemtiben és környékén 
 

2018.11.13.   10:00–14:00 Nemti Községi Gesztenyefa Óvoda (3152 Nemti, Óvoda út 1.) 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Közreműködő: Feketéné Czakó Hilda szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 20 fő 

 

Hogyan lehet egy továbbképzést, egy műhelymunkát, egy szakmai előadást értékelni? Hogyan lehet mérni 

annak hasznosságát?  

Persze, vannak erre kiválóan bevált elégedettségmérők. Véleményt mondhatunk a szervezésről, az előadóról… 

Meg is tesszük. 

 

Mégis sokat foglalkoztat az a gondolat, hogy a jó gyakorlatok bemutatása, azok megosztása mennyire éri 

el azt a célt, amivel szerveződik. Nevezetesen, hogy a résztvevő vigyen tovább belőle akár morzsányit is, 

hogy csírái legyenek egy-egy szakmai közösség alakulásának.  

Falusi óvoda vagyunk mi is, mégis fölkaptuk 

a fejünket már tavaly arra a jó gyakorlatra, 

mely az óvodás gyermekek vadászokkal való 

együttműködését mutatja be az érdeklődő 

kollégáknak. Idén a nevelőközösségünk – 

hallgatva a jó megérzésre  – bejelentkezett 

erre a napra teljes létszámmal. Nemti volt a 

cél, és azt tudtuk, hogy ez nem egy üldögélős, 

megfigyelős nap lesz, ennek megfelelő 

ajánlás érkezett mindenkinek öltözködés, 

előkészület tekintetében.  
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Nem feladata ennek a beszámolónak hogy részleteiben elemezze a napot. Volt benne kedves vendég-

köszöntő a Polgármester részéről, ínycsiklandó reggeli, táncolós induló, varázslatos túra a meseszép hegyre, 

versenyjátékok, izgalom és kaland, helyi mondák, és a vadászok. A vadászok, akik azt az oldalát mutatták 

meg életüknek, munkájuknak ami a vadak és az erdő védelmét szolgálja.  

   

És hogy mit hoztunk haza ebből? A nap minden perce 

élmény volt számunkra! A közösség számára egy töltekező 

nap volt minden tekintetben, szakmában és emberi oldalban 

egyaránt. Új ismeretségek kötődtek, új gondolatok ötletek 

kerültek be a módszertani kosárkánkba, ki-ki maga 

raktározta el a számára legjobbat, legfontosabbat.  

Amikor hetekkel később is mosolyogva emlegetjük az 

élményeket, amikor megterveztük a kora tavaszi 

„ugyanilyen” napot gyermekeinknek, amikor felvettük már 

a kapcsolatot a „mi” vadászainkkal…  

Köszönjük a szervezőknek! 

 

Paróczi Tiborné 

szaktanácsadó 
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Környezetismeret 4. osztály – bemutató óra és konzultáció 
 

2018.11.13.   14:00–15:30 Bartók Térségi Általános Iskola Fekete István Tagintézménye 
(3143 Mátranovák, Nyírmedi út 12.) 

Célcsoport: tanítók 

Közreműködő: Koppándi Beatrix szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 8 fő 

 

A bemutató óra kezdeményezéséhez csatlakozott a Bátonyterenyei Bartók Béla Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola is, ahol évek óta nagy gondot fordítanak az egymástól tanulás jegyében 

megszervezett tanórák, foglalkozások megvalósítására. A tanórán a kollégák bepillantást nyerhettek, az 

elsősorban a tanulás tanítását célzó, tevékenykedtetésen alapuló módszereket, tanulásszervezési eljárásokat 

tartalmazó munkafolyamatokba. 

„A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata… Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új 

helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével.” – olvashatjuk 

a Nemzeti Alaptantervben. 

A tanulás tanítása így legalább négy dolgot jelent:  

1. A tanuláshoz való viszony formálását.  

2. A tanuláshoz szükséges alapképességek intenzív fejlesztését (beszéd, olvasás, figyelem, 

memória, gondolkodás, logika, önművelés).  

3. Helyes tanulási szokások kialakítását.  

4. Konkrét tanulási módszerek és technikák elsajátítását. 

A jó hangulatú foglalkozáson mindezek végig nyomon követhetők voltak. A gyerekek képességeinek, 

készségeinek fejlesztése az egyes feladatokban folyamatosan jelen voltak. A tantárgyakon átívelő 

szemlélet, a változatos, játékos feladatok motiválták a tanulókat.  

A foglalkozást követő megbeszélésen megerősítést nyert, hogy a látott gyakorlati, módszertani ajánlások, 

jó gyakorlatok, a differenciálásra, a csoportos tanulásszervezési eljárásokra, a tanulók mozgósítására építő 

óraszervezés jól alkalmazhatók a pedagógusok körében is. 

Koppándi Bea 

szaktanácsadó 

 „Egészség hídja” – elsősegélynyújtás a gyakorlatban 
 

2018.11.14.   8:30–13:00 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Tagóvodája 
(3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.) 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Közreműködő: Gőz Katalin szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 7 fő 

 

Az Egészség Hídja elnevezésű programsorozat több éve közös megvalósításban zajlik a Hétszínvirág 

Tagóvoda, a Salgótarjáni Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája, valamint a Salgótarjáni Szakképzési 

Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája között. 

A 2018. november 12– 16-ig. tartó programsorozat a „Múlik az ősz, itt a tél – az egészség nagy érték” címet 

viselte. Az Őszi Pedagógiai Napok keretén belül 2018. november 14-én került sor „Az Egészség Hídja” jó 

gyakorlat elméleti és gyakorlati megvalósulásának bemutatására. A nap feldolgozandó témája; elsősegély-

nyújtás a gyakorlatban, mely a Salgótarjáni SZC Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Szakiskolája tanulóinak közreműködésével – négy állomás vezetésével – a SÁI Petőfi 

Sándor Tagiskolája és a Hétszínvirág Tagóvoda gyermekeinek részvételével valósult meg. 
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Jó gyakorlatunk fő célja az átlagos, de főképp 

a hátrányos szociális környezetből érkező 

gyermekek számára az egészséges életvitel 

megalapozása, és sokszínű lehetőség nyújtá-

sával készségek, magatartásminták begyakor-

lása. Célunk, hogy az egészség mindenki 

számára elérendővé, és elérhetővé váljon. Az 

egészséges életmód csírájának elvetése, 

szokások kialakítása, az egészséges életmód 

megalapozása. 

A referenciaterületi jó gyakorlat a minden-

napokon túl az intézmény jelenlegi gyakor-

latában kiemelten évente kétszer (az első és 

második félévben), 1-1 hetes eseménysorozat 

keretében valósul meg. „Az Egészség Hídja” 

programsorozat alkalmával mindig egy-egy 

témát emelünk ki, e köré építve az adott hét 

tevékenységeit, programjait. A téma kiválasz-

tását, négy évre kiterjedő szakmai anyag és 

egy éppen aktuális probléma kör határozza 

meg, melyet szeretnénk még inkább megis-

mertetni a gyerekekkel, szülőkkel. Az esemény-

sorozaton rész vesznek általunk meghívott 

szakemberek is, akik az adott téma hiteles 

képviselői.  

Jó gyakorlatunk újszerűsége, hogy a külön-

böző iskolatípusok (általános iskola, szakközép-

iskola) és társ óvodák bevonásával biztosítjuk 

a gyermekek egyívű fejlődését, mely által 

lehetővé válik a gyermekek személyiség-

fejlődése egyéni adottságainak, képességeinek, 

érési ütemének megfelelően. 

Gőz Katalin 

szaktanácsadó, tagintézményvezető 

Az értékorientált közösségi nevelés és hagyományápolás jegyében: Márton 
napi vendégség Bujákon 
 

2018.11.14.   10:00–14:00 Bujáki Cseperedő Óvoda és Bölcsőde (3047 Buják, Május 1. utca 3.) 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Közreműködő: Jamriskáné Muladi Andrea szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 20 fő 

 

Buják település bővelkedik természeti kincsekben, épített és tárgyi értékekben, világhíres a népviselete. 

Ezekre az adottságainkra építve, pedagógiai programunkban hozzáadott értékként jelenik meg a helyi 

hagyományok felelevenítése, a népi kultúra értékeinek tovább örökítése. 

Az Őszi Pedagógiai Napok keretében hívtuk és vártuk Márton napi vendégségbe az értékorientált közösségi 

nevelés, hagyományápolás megvalósítása iránt érdeklődő pedagógusokat. 
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A Márton naphoz kapcsolódóan, két hetet átölelő ráhangolódási időszak előzte meg a szakmai napot.  

Az óvodai csoportok megismerkedtek Szent Márton püspök legendájával, „libanézőben” jártak családoknál, 

kitakarították a csoportszobákat, kókuszos répagolyót készítettek, hogy illendően várják a vendégeket. 

Közben daloltak, mondókáztak, libás ügyességi játékokat játszottak, minden tevékenységüket az ünnepi 

előkészületek hatották át. 

 

A szakmai napon Sebák Julianna óvodapedagógus és a Kismadár csoportos gyermekek köszöntötték a 

vendégségbe érkező 19 óvodapedagógust. Mi vendégek, áhítattal hallgattuk a gyermekek előadásában  

megelevenedő Szent Márton püspök legendáját, levonhattuk a tanulságot A róka meg a daru vendégsége 

című meséből, élvezettel néztük dalos játékfűzésüket. A gyakorlati bemutatót követően az óvoda közelében 

található Esterházy Közösségi Térben folytatódott a program. A szakmai nap résztvevőit Paróczi Tiborné 

szaktanácsadó – a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ képviseletében – illetve Borbély Gábor 

polgármester köszöntötte. Gyermekrajz kiállítással, és néphagyomány éltető tevékenységünkhöz felhasznált 

szakirodalmi gyűjteményünk bemutatásával szerettük volna színesíteni a közös együttlétet. A program 

további részében a résztvevők olyan fogalmakat határoztak meg közösen, mint az érték, a népszokás 

tartalma. Megismerkedhettek a Nógrádikum-díjas bujáki Szent Márton kultusz elemeivel, hallhattak a 

népszokások megismertetésének metodikájáról.  

A vendégséghez kapcsolódó ráhangoló, saját élmény- tapasztalatszerzésre épülő tevékenységekről Sebák 

Julianna óvodapedagógus tartott előadást, fényképekkel illusztrálva az elhangzottakat. Videó részletek 

segítségével bepillantást kaphattak a vendégek a korábbi évek Márton napi vendégségeibe. A szakmai nap 

zárásaként az érdeklődő óvodapedagógusok megtekintették a helyszínen kiállított helytörténeti gyűjteményt, 

és a közelben lévő Szent Márton római katolikus templomot. 

A kötetlen, kollégák közti beszélgetések megerősítettek bennünket abban, hogy szükség van ezekre a 

szakmai találkozókra, hiszen kölcsönösen tanulunk egymástól, hatásukra új élményekkel, ismeretekkel 

gazdagodva, feltöltődve folytathatjuk tovább hivatásunkat. 

Jamriskáné Muladi Andrea 

szaktanácsadó 
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BTMN-es, SNI-s tanuló az osztályteremben 
 

2018.11.14.   14:00–15:00 Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(3127 Kazár, Szabadság út 3.) 

Célcsoport: tanítók, általános iskolai tanárok 

Közreműködő: Prakfalviné Mede Beáta szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 22 fő 

 

Az intézményekben egyre nagyobb arányban növekszik a BTMN-s tanulók száma. Eredményes megsegí-

tésük érdekében nagyon fontos, hogy minden pedagógus megfelelő információkkal rendelkezzen a tanulási 

zavarokról. A korai felismerés az egyik meghatározó eleme a hatékony, célirányos fejlesztésnek. Azonban, 

ha ez nem történik meg, az egy egész sor egyéb nehézséget, fejlődési rendellenességet vonhat maga után. 

Ezért is került be a  POK által szervezett  Őszi Pedagógia Napok programjába  a beilleszkedési, tanulási 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztését segítő előadás és szakmai fórum. A helyszínt a kazári 

Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola biztosította. 

Az összefoglaló elméleti ismeretek mellett BTM-s tanulók tanórai differenciálásának lehetőségeiről, és az 

egyéni fejlesztő foglalkozások dokumentumairól hallhattak előadást a jelenlévők. A téma fontosságát és 

aktualitását jelezte az is, hogy az intézmény tantestülete mellett több iskolából is érkeztek a téma iránt 

érdeklődő pedagógusok.   

A részt vevők olyan módszerekkel és praktikus – a mindennapi nevelő-oktató munka során alkalmazható –

módszerekkel, eljárásokkal és eszközökkel  ismerkedhettek meg amelyet a pedagógusok osztálytermi 

körülmények között alkalmazhatnak a tanulási problémákkal küzdő tanulók esetén annak érdekében, hogy 

az érintett tanulók iskolai és otthoni tanulása eredményesebb legyen.  

Prakfalviné Mede Beáta 

szaktanácsadó 

Gyakorlati képzés – a gyakorlati képzőhelyek és a szakképző iskola 
együttműködése 
 

2018.11.15.   14:00–16:00 Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája (3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.) 

Célcsoport: szakképző intézmények gyakorlati oktatásvezetői, műszaki vezetői,  
szakmai igazgató-helyettesei, tagintézmény-vezetői 

Közreműködő: Dr. Klész Tibor osztályvezető 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gyakorlati Képzési Osztálya 

Résztvevők száma: 16 fő 

 

A Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok 2018. programsorozata keretében első alkalommal szervezett szakkép-

zéssel kapcsolatos témában szakmai fórumot a Salgótarjáni POK. Az eseménynek a Salgótarjáni SZC 

Stromfeld Aurél Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája adott otthont. A programra a megye szakképző 

intézményeinek vezetőit, tagintézmény-vezetőit, szakmai igazgató-helyetteseit, műszaki vezetőit, gyakor-

lati oktatásvezetőit hívta meg a POK. 

A rendezvény vendége Dr. Klész Tibor osztályvezető, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gyakorlati 

Képzési Osztályának vezetője volt. Az előadásnak indult program a résztvevők nem nagy száma miatt 

kerekasztal beszélgetéssé alakult. A ráhangolódás személyes bemutatkozással kezdődött. Ezt követően 

meghívott vendégünk a duális szakképzés aktuális problémáiról beszélt, majd kérte a témával kapcsolatban 

a jelenlévők véleményét, gyakorlati tapasztalatait. 
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A kollégák számos kérdésben kifejtették véleményüket. Az egyik sarkalatos téma a nem megfelelő 

színvonalú képzést nyújtó gyakorló helyek problematikája volt. Ehhez kapcsolódott a 9. évfolyamon 

megszervezésre kerülő gyakorlati szintvizsga. A szintvizsga feladatbankja sok szakmában átdolgozásra 

szorul. Minden iskola képviselője egyetértett abban, hogy korai ez a vizsga, nem szabadna még kiengedni 

a tanulókat a kizárólagos külső képzőhelyekre. Az iskolák sérelmezik, hogy a jól felszerelt belső 

tanműhelyekből, a jól képzett szakoktatók kezei közül gyakran olyan képzőhelyekre kerülnek ki a tanulók, 

ahol sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem adottak a gyakorlati vizsgára való sikeres felkészítéshez. 

Kilencedik év végén a tanulók kilépnek az iskola látóteréből, és csak a szakmunkásvizsgán szembesül az 

iskola azzal, hogy hová jutott el a tanuló 2 év alatt. Javaslatként felmerült a Kamara felé valamilyen 

szintmérő gyakorlati vizsga beépítése 10. vagy 11. évfolyamon, még a szakmunkásvizsga előtt. 

A fórum másik témája a tanulók motiválatlansága, lemorzsolódása volt. A kilencedik osztályból kimaradó, 

majd támogatott felnőttképzésben néhány hónap alatt szakmai végzettséghez jutó fiatalok példája demorali-

zálja a tanulókat. Szó esett a tanulószerződés kötésének szabályairól. Többen javasolták, hogy a képző 

intézmény is legyen részese a szerződésnek. 

A beszélgetés során friss információk hangzottak el a kamarai gyakorlati oktatói vizsga megváltozott 

rendszeréről, ami hozzájárulhat a képzettebb oktatói gárda létrejöttéhez a munkahelyeken. Újdonság volt a 

szakgimnáziumban köthető tanulószerződések feltételeiről hallani, illetve az ágazati képző központok 

fogalmával megismerkedni. Vendégünk beszélt a MKIK szakképzéssel kapcsolatos jövőbeni elkép-

zeléseiről, terveiről. A gyakorlati képzés területén a szigorúbb ellenőrzések szükségességét vitathatatlannak 

tartotta. A jelenlévők egyetértettek abban is, hogy a szakképzési jogszabályok állandó változtatása nem 

szolgálja a szakképzés fejlődését. 

A beszélgetés jó hangulatban zajlott. A jelenlévők őszintén beszéltek a problémákról, és az aktív közre-

működés azt jelezte, hogy fontos témákról esett szó, és szükség van az ilyen szakmai kerekasztal beszél-

getésekre, az együtt gondolkodásra. Bízunk benne, hogy az ott megfogalmazott vélemények magasabb 

fórumokra is eljutnak Dr. Klész Tibor közvetítésével. 

Percze Lászlóné 

szaktanácsadó 

A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés a pedagógusok mindennapjaiban 
 

2018.11.15.   14:30–16:00 Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium (3100 Salgótarján, Arany János út 12.) 

Célcsoport: A téma iránt érdeklődő pedagógusok. 

Közreműködő: Dr. Somhegyi Annamária prevenciós igazgató 
Országos Gerincgyógyászati Központ 

Résztvevők száma: 12 fő 

 

Napjaink egyik legfontosabb, a diákokat is egyre 

inkább érintő témakör volt a középpontban a 

Salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban. 

Selmeczi Zoltán, a Salgótarjáni POK főosztály-

vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. 

Somhegyi Annamária prevenciós igazgató a 

program első felében a TIE és NETFIT általános 

jellemzőiről, jogszabályi hátteréről, a nemzetközi 

és hazai helyzet jelenlegi állásáról, illetve az eddig 

elért eredményekről szólt. 
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A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés keretében az iskoláknak 4 fontos 

tevékenységi körét ismerhették meg részletesebben a pedagógusok. 

Viszont az egészséges táplálkozásra való nevelés, a mindennapos 

testmozgás, a lelki egészség ápolása és az egészségfejlesztés oktatása is 

csak akkor lehet sikeres, ha a pedagógusok a szülőkkel szorosan 

együttműködnek, és ezt a kapcsolatot a különböző állami szektorok is 

támogatják. 

Ezzel kapcsolatban az előadó kiemelte, hogy Magyarország nemzet-

közileg elismert helyen szerepel a köznevelés és egészségügy együtt-

működése révén. Egyrészt kiemelendő, hogy Európában egyedül nálunk 

sikerült bevezetni a mindennapos testnevelést, másrészt az a Pedagógiai 

Oktatási Központokkal együttműködve szintén felkarolta ezt a kezde-

ményezést képzések és szakmai fórumok megszervezésével. 

A délután hátralevő részében a gyakorlati alkalmazások kerültek a középpontba.  

 

A helyes testtartás és ülés bemutatása után a résztvevők megismerhették a különböző átmozgató és 

légzőgyakorlatokat, illetve a megfelelő iskolai székek jellemzőit is.  

A programot kötetlen beszélgetés zárta, mely során az érdeklődők megosztották egymással az eddigi jó 

gyakorlataikat. 

Csábi Szilveszter képzési munkatárs 

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 
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Kalandozások a mesék birodalmában drámajátékok segítségével 
 

2018.11.21.   8:30–13:00 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Nyitnikék Tagóvodája 
(3104 Salgótarján, Budapesti út 66.) 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Közreműködő: Spagináné Cser Mónika szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 13 fő 

 

A délelőttöt a drámajátékok néhány alap-

vető jellemzőjének áttekintésével kezdtük 

egy rövid prezentáció segítségével, majd a 

résztvevők Kecskésné Boros Katalin 

óvodapedagógus vezetésével egy bemutató 

foglalkozáson betekintést kaptak a dráma-

játékok alkalmazására a hátránycsökkentés 

egyik lehetséges módjaként. 

A valódi, életszerű, a mindennapi gyakor-

latot tükröző szokás és szabályrendszer, 

az óvodapedagógus és a gyermekek közötti 

mélységes egymásra hangoltság és derű 

pezsdítően hatott valamennyiünkre!  

 

A bemutató foglalkozás megtekintése után, rövid elméleti áttekintést követően műhelymunka során tapasz-

talatokat és ötleteket cseréltek a résztvevők, valamint elmondták véleményüket a látott foglalkozásról.  

A következő programelem az általam összeállított drámajáték gyűjteményt megbeszélése, és elemzése volt, 

a benne található játékok segítségével, amit meg is kaptak résztvevők. 

Úgy érzem, hogy egy tartalmas, tanulságos, tapasztalatokban gazdag, jó hangulatú délelőttöt töltöttünk el 

együtt, melynek folyamán megvalósultak kitűzött céljaink és feladataink, és mindenki magával vihetett 

valamiféle élményt és tudást, amit felhasználhat a mindennapi pedagógiai munkája során. 

Spagináné Cser Mónika 

szaktanácsadó 
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Derű és életszeretet – Boldogságórák óvodában és iskolában 
 

2018.11.22.   14:00–17:00 Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 
(3100 Salgótarján, Mártírok útja 3.) 

Célcsoport: A téma iránt érdeklődő pedagógusok. 

Közreműködő: Bagdi Annabell elnök 
Jobb Veled a Világ Alapítvány 

Résztvevők száma: 48 fő 

 

„A boldogság forrása abból fakad, ahogyan viselkedünk, gondolkodunk, 

és hogy milyen célokat tűzünk ki magunk elé a mindennapokban.” 

(Prof. Dr. Sonja Lyubormirsky) 

Alig egy évvel korábban, a 2017. évi Őszi Pedagógiai Napok rendezvényei között mutatta be az érdeklődő 

pedagógusok számára Híves Márta pedagógus a Boldogságóra programot a Rétsági Általános Iskola 

Madách Imre Tagintézményében, Keszegen. 

Ebben a tanévben a 2014-ben indított program megálmodóját, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnökét, 

Bagdi Bellát hívtuk és fogadtuk Nógrád megyében, a SÁI Kodály Zoltán Tagiskolájában november 22-én.  

 

„A Boldog Iskola programjának fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon 

változtatni és a tanulásban egy optimista hozzáállást kialakítani a diákok körében. Ma már az ELTE PPK 

által tudományosan is igazolt programot fejlesztettünk ki, mely a pozitív pszichológia módszereire épül, 

ami mind a diákok, mind a tanárok jól-létével foglalkozik, és ahol lehetőség van a szülőket is bevonni a 

programba. Nem a tudás terhére dolgoztuk ki a programot, hanem annak kiegészítéseként, ahol az a cél, 

hogy a hagyományos tudásátadást és az életben szükséges kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk az 

iskolai oktatásban.” – olvasható a szervezet honlapján. (http://boldogiskola.hu/   Letöltve 2018.12.10.) 

http://boldogiskola.hu/
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Minden ember – lényegénél fogva – törekszik a boldogságra, hiszen 

bizonyított tény, hogy a boldogságérzetünk – vagy annak hiánya – 

befolyásolja életünket, egészségünket, sőt élettartamunkat is. 

Bagdi Bella szuggesztív előadásában bemutatta személyes életútját, 

amely őt a program megalkotásáig vezette, kiemelve azon szakem-

bereket, akik hatással voltak eredményeire, a teljesség igénye nélkül: 

Martin Selingmant, Prof. Dr. Sonja Lyubormirskyt, Richard 

Davidsont, Prof. Dr. Bagdy Emőkét, Prof. Oláh Attilát. 

A program két alappillére az ember személyes boldogságteremtő 

képessége valamint a stressz kezelésének hatékonysága. (Jó hír 

mindannyiunknak, hogy mindkét összetevő tanulható, tanítható…) 

A jelenlévő pedagógusok ízelítőt kaphattak a program elemeiről, a 

csatlakozás lehetőségeiről, a támogatórendszerről, a megvalósítás 

lehetséges útjairól. A Boldogságóra programot 4 korosztály 

számára dolgozták ki: 3-6, 6-10, 10-14, 14-18 évesek. A program 

vonzerejét, hatását mi sem mutatja ékesebben, mint az elképesztő 

mértékben gyarapodó csatlakozó pedagógusok és gyermek/tanulócsoportok száma: 2014. szeptember és 

2018 szeptembere között közel 6000-rel nőtt az önkéntesen csatlakozó csoportok száma… 

Mi lehet a titok? Gondolják végig, tapasztalják meg, éljék át! És adják tovább! 

A programhoz csatlakozott Nógrád megyei intézmények 

Forrás: http://boldogiskola.hu/boldog-iskolak/ 

Letöltve: 2018.12.04.) 

Örökös Boldog Iskola 

 Rétsági Általános Iskola Madách Imre Tagintézménye, Keszeg 

Boldog Iskola 

 Kiss Árpád Általános Iskola, Balassagyarmat 

 Bárnai Általános Iskola 

 Őrhalmi József Attila Általános Iskola 

 Rimóci Szent István Általános Iskola 

Boldog Óvoda 

 Csécsei Gézengúz Óvoda 

 Nőtincsi Vár-Lak Óvoda 

 Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája 

 Szentei Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

Dupákné Gecse Adél 

pedagógiai referens 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

http://boldogiskola.hu/boldog-iskolak/

