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TANÉVINDÍTÓ SZAKMAI NAPOK 

2019. augusztus 26. 

PLENÁRIS ÜLÉS 

Időpont: 10:00–13:30-ig 

Helyszín Mikszáth Kálmán Művelődési Központ  
 (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.) 

 
PROGRAM 

 

9:30–10:00 Regisztráció 

10:00–10:05 Köszöntő 

Selmeczi Zoltán főosztályvezető, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

10:05–11:00 Az iskolában folyó fejlesztő munkát támogató pedagógiai mérések: az eDia rendszer mint a 
differenciálás és a gondolkodtató tanítás eszköze 

Prof. Dr. Csapó Benő Prima Primissima díjas oktatáskutató, egyetemi tanár a Szegedi 
Tudományegyetemen, a Neveléstudományi Intézet, a Neveléstudományi Doktori Iskola, az MTA-
SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport és az Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetője 

11:00–11:40 A fenntarthatóságra nevelés és az ökoiskolák 

Selmeczi Zoltán főosztályvezető, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ  

11:40–12:00 Szünet 

12:00-13:00 A motiváló iskola 

Prof. Dr. Fülöp Márta, az MTA doktora, az MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai 
Intézetének tudományos tanácsadója, a Társadalom-és Kulturális Pszichológiai Kutatócsoport 
vezetője, valamint az ELTE Pedagógiai- és Pszichológiai Karának egyetemi tanára, a Társas 
Interakció: Versengés és Együttműködés csoport vezetője. A Magyar Pszichológiai Társaság 
Nemzetközi Titkára, a Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője 

13:00–13:30 Szünet: büféebéd 

 



  
 

 
SZEKCIÓFOGLALKOZÁSOK  

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

Helyszín: Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma, 
 Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
 (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.) 
 

Igazgatói műhely 
(általános és középiskolák igazgatói, tagintézményvezetői, igazgatóhelyettesei részére) 

Tanulói jogviszony létesítése, iskolaváltás – a jogszabályok gyakorlati alkalmazása 

A tematika megegyezik a 2019.04.30-án az OH Salgótarjáni POK-ban tartott foglalkozáséval. 

A programot általános iskolák igazgatói részére ajánljuk. Műhelymunka keretében a jelenleg hatályos jogszabályok 
alapján teljes mértékben áttekintik a tanulói jogviszony létesítésével, a tanulók iskolaváltásával kapcsolatos intézmény-
vezetői feladatokat a jogszabályok gyakorlati alkalmazásával. Szóba kerülnek a mindennapi életből vett problémás 
esetek, ezek jogszerű megoldásai, valamint a felvételt elutasító határozat szakszerű elkészítése. 

Közreműködők: Herbályné Németh Katalin szaktanácsadó 
 Szabó Csaba szaktanácsadó 

 

Tanügyigazgatás 
(általános és középiskolák igazgatói, tagintézményvezetői, igazgatóhelyettesei részére) 

Jogszabályváltozások, lemorzsolódással kapcsolatos helyzetkép 

Tájékoztatás hangzik el az elmúlt egy évben történt, a köznevelést értintő jogszabályváltozásokról, valamint a lemor-
zsolódási veszéllyel kapcsolatos Nógrád megyei helyzetről a 2019. júniusi adatszolgáltatás alapján. 

Közreműködik: Kovács Erika munkatárs, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

 

Közösségfejlesztés a nevelőtestületben 

Dolgozzunk együtt egy jó csapatban! 

A program az alábbi kérdésekre, felvetésekre keresi a választ: Mi jellemzi napjainkban a tantestületeket, együtt-
dolgozó közösségeket? Közösségként működik, vagy csak kényszerűségből vannak együtt a munkatársak? Hogyan 
lehet(ne) hatékonyabbá, jobbá tenni az együttműködést? Mindez kinek vagy kiknek a feladata? Milyen konkrét 
lépéseket tehetünk a fejlődés, az előrelépés érdekében? Ajánljuk a programot intézményvezetőknek, 
helyetteseknek, munkaközösség-vezetőknek és mindazon kollégáknak, akiket érdekel ez a téma. (max. 20 fő) 

Közreműködik: Somogyiné Quallich Lenke tréner, Oktatási Hivatal 

 

Lemorzsolódás kezelése 

Az előítéletek csökkentése és a sztereotípiák kezelése 

Elsősorban olyan, a lemorzsolódással különösen veszélyeztetett iskolákban dolgozó pedagógusoknak ajánlott, 
akiknek az intézménye nem vesz részt a lemorzsolódás csökkentésére, a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
megelőzésére irányuló kiemelt EU-s projektben. Ezen kívül mindenkinek ajánlott, aki tudatosabbá szeretne válni, aki 
bővíteni szeretné ismereteit a témakörben. A műhelymunka az önismeret teljesebbé tételére is lehetőséget nyújt. 
(max. 30 fő) 

Közreműködik: Kiss Józsefné szaktanácsadó 
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Természettudomány (általános és középiskolai tanárok részére) 

Természettudományos Élményközpont 

Az Együtt Európáért Alapítvány által létrehozott Természettudományos Élményközpont 2019. február 21-én nyitotta 
meg kapuit Balassagyarmaton. Modern technológiai megoldásaival és élményalapú oktatási módszereivel a központ 
hozzájárul a diákok kompetenciáinak fejlesztéséhez. Emellett olyan egyedülálló lehetőséget biztosít a fiatalok 
számára, amely megváltoztatja az élet- és karrier szemléletüket, új perspektívát nyújt a pályaválasztásban 
hozzájárulva a térség gazdasági felzárkóztatásához. Az élményközpontban iskolán kívüli, természettudományos 
foglalkozásokkal várjuk a tanulókat, ahol szórakozva ismerkedhetnek a fizikai, kémiai, biológiai kísérletekkel, és a 
földrajz, robotika rejtelmeivel. Interaktív tábla, 3D nyomtató, VR és AR szemüveg is várja a tanulókat. A megvalósítás 
során nemcsak az általános és középiskolás tanulókat szólítjuk meg, a programba a felsőoktatási képzésben 
résztvevőket is bevonjuk. (max. 20 fő) 

Közreműködik: Kanyóné Horváth Margit szakmai vezető 

FIGYELEM! Helyszín: 2660 Balassagyarmat, Szondi utca 19. 

 

SMART interaktív tábla (általános és középiskolai tanárok részére) 

SMART Notebook Lesson Activity Toolkit 2.0 animációk alkalmazása a tanórákon 

A SMART Notebook szoftver egy könnyen használható alkalmazás, amellyel interaktívvá varázsolhatók a tanórák, 
tananyagok. A szoftverhez – a hagyományos interaktív tábla eszközökön túl – egy Galéria is kapcsolódik, amely 
több ezer darabból álló témaspecifikus kép és multimédiás anyag gyűjtemény. Szintén a Galéria részét képezi a 
Lesson Activity Toolkit 2.0 animációk gyűjteménye, amellyel egyszerűen esztétikus kinézetű és interaktív animációk 
hozhatók létre. Az animációk gyűjteményének megismerésével, testreszabott elkészítésével és módosításával 
foglalkozunk számítógépteremben. (max. 20 fő) 

Közreműködik: Papp Istvánné Nagy Annamária szaktanácsadó 

 

IKT alkalmazások (általános és középiskolai tanárok részére) 

A közös munkában és a kommunikációban használható alkalmazások 

A szekció főbb témái: 

1. Microsoft Office 365 irodai szoftver lehetőségei 
 Kalcsó Gábor szaktanácsadó 

2. Edmodo, a biztonságos, oktatásra szakosodott hálózat tanárok, diákok és szülők részére 
 Racskó Péter szaktanácsadó 

3. Redmenta, Tankockák, TimeLine, applikációk a természettudományban 
 Soós József szaktanácsadó 

A foglalkozás során okos telefonon futó applikációkkal is megismerkednek a résztvevők. (max. 30 fő) 

 

Ökoiskola (általános és középiskolai tanárok részére) 

Ökoiskolai programok az általános és középiskolában 

Az ökoiskolák olyan iskolák, melyek tevékenységükben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben 
tartani az élővilág érdekeit és minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. Nemcsak a tanításban 
érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiai elvei, hanem az iskolai élet minden területén;  
az iskola működtetése során, az energiagazdálkodás, a környezetvédelem, az egészséges életmód, a programok, 
rendezvények, túrák szervezése, a hulladékgyűjtések területén is. 

A szekció főbb témái: 

1. "Kiss" munkával a környezetért – apró lépések a fenntartható fejlődésért a Kiss Árpád Általános Iskolában 
Gálné Percze Katalin igazgató, Kiss Árpád Általános Iskola – Balassagyarmat 

2. Madách Imre Kollégium ököiskolai programjának bemutatása 
Magyar Zoltán igazgató, Madách Imre Kollégium – Balassagyarmat  

 



4 

Diákönkormányzat (DÖK munkáját segítő tanárok részére) 

Motiváció, hatékony együttműködés a diákönkormányzatban 

A diákönkormányzatok működési keretei. DÖK-élet a Közgében, ötletbörze. 

Közreműködők: Sztankó Ágota szaktanácsadó 
 Juhászné Csuberda Orsolya DÖK segítő szaktanár 
 Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma 

 

Iskolába lépési fejlettség (óvodapedagógusok, tanítók részére) 

Iskolába lépési fejlettség, illetve az éretlen gyermek beiskolázásának következményei 

Milyen problémákkal kell szembenéznie annak a gyermeknek, aki iskolaérettsége előtt kerül az iskolapadba?  
A gyermekek érési folyamata eltérő. Melyek a 6. életévben még nem beiskolázható gyermek jellemzői és hogyan 
oldható meg a beiskolázás folyamatának elősegítése? Az iskolába lépési fejlettség vizsgálatának jelentősége és 
következménye. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Diósi László tagintézmény vezető 
 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye 

 

Konfliktuskezelés (óvodapedagógusok, tanítók részére) 

A pedagógusok – gyermekek – szülők egymásra hangolódása örömteli és nehéz helyzetekben 

Új generáció van felnövekvőben, ők az Alfa generáció tagjai. Valami új kezdődött el velük. Itt vannak az óvodában 
és beléptek az iskolába. 

Hogyan találja meg a közös hangot a három, nagyon eltérő generáció: főként a Bébi-boom és az X generációt 
képviselő pedagógusok, az Y generáció, akik az Alfák szülei, és maguk a gyermekek, akik sohasem ismerték a  
70-es, 80-as évek „nyugalmát”, a könyvtárak nélkülözhetetlenségét, kimaradtak a színes TV és az első computerek 
megjelenésének csodájából. Ritmusát vesztette ez a generáció. A gyermeki lét – természetéből fakadóan – lassú 
világbefogadási dallama a modern idők gyors "dobpergésével" vezeti be őket az „egykattintásos világba”. 
Felgyorsuljunk mi is? Vagy...? Milyen erősségei vannak a ma pedagógusainak, melyek nélkülözhetetlenek az új 
nemzedék számára? Hogyan tudjuk felkínálni és használni azt a hallatlan gazdag módszertani repertoárt, ami a 
kezünkben van? (max. 40 fő) 

Közreműködik: Dr. Gőbel Orsolya PhD egyetemi docens 
 Károli Gáspár Református Egyetem Fejlődéslélektani Tanszék 

 

Tanítók 

Képességfejlesztésről másképp 

Képesség és készségfejlesztés a matematika órán. Hosszú út vezet a képességeken át a matematikai készségek 
kialakításáig. Ennek az útnak néhány fontos mérföldkövét tekintjük át a lehetőségek és tapasztalatok függvényében. 
(max. 30 fő) 

Közreműködik: Balázsné Cene Csilla szaktanácsadó 

 

Magyar nyelv és irodalom (általános és középiskolai tanárok részére) 

Olvasás és szövegalkotás 

1. Mit tegyünk, ha a diák nem olvas?  
2. A szövegalkotási készség fejlesztési lehetőségei 

A műhelymunka első felében együtt gondolkodunk az olvasás hiányának okairól, az olvasási zavarokat érintve 
kívánunk ötleteket adni a kötelező olvasmányok feldolgozására, új olvasási módok kialakítására, hogy olvasni 
szerető értő olvasóvá váljanak diákjaink. Egyre nagyobb probléma, hogy a diákok küszködnek gondolataik megfogal-
mazásával, szövegbe öntésével, ezért a műhelyfoglalkozáson a folyamatközpontú és a kreatív írás módszertanát, 
gyakorlatait ismertetjük meg. 

Közreműködők: Lékóné Lantos Zsuzsanna szaktanácsadó 
 Radnai Zsuzsanna szaktanácsadó 
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Matematika (általános és középiskolai tanárok részére) 

Módszerek a matematika tanításában 

A függvények témakörének tanítása 3-12. évfolyamon. Az interaktív műhelymunkán a következő kérdésekre 
keressük a választ: Hogyan épül egymásra a tananyag az egyes évfolyamokon? Mit és hogyan tanítsunk, hogy 
megfelelő legyen az átmenet az egyes évfolyamok között? Hogyan támogathatja ennek a témakörnek a tanítása a 
kompetenciafejlesztést? Milyen mérőeszközökkel vizsgálhatjuk a függvények témaköréből elsajátított ismereteket? 

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

 

Testnevelés (tanítók, testnevelés szakos tanárok részére) 

A gimnasztikai labda (fitball) alkalmazásának lehetőségei a mindennapi testnevelésben 

Izomerősítő és nyújtó gyakorlatok óriás labdával. Gyakorlati foglalkozás tornateremben.  
Öltözék: sportruházat. (max. 20 fő) 

Közreműködik: Tajtiné Miklós Bernadett Mária szaktanácsadó 


