
 

Salgótarjáni 
Pedagógiai Oktatási Központ 

 
 

TANÉVINDÍTÓ SZAKMAI NAPOK 

2019. augusztus 27. 

PLENÁRIS ÜLÉS 

Időpont: 9:00–13:00 

Helyszín: Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium AULA 
 (3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.) 

 
PROGRAM 

 

8:30–9:00 Regisztráció 

9:00–9:05 Köszöntő 

Selmeczi Zoltán főosztályvezető, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

9:05–10:00 A hatékony nevelés kulcsa ma is az érzelmi intelligencia? 

Mit kezdhetünk az öröklött adottságokkal? Miért nem működik, pedig százszor is elmondjuk? 
Mekkora az IQ szerepe az életben való boldogulásban? Hogyan fejleszthető az érzelmi 
intelligencia? Jó lenne az egész embert nevelni, tanítani! Hogyan? 

Uzsalyné Pécsi Rita PhD., neveléskutató, Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense, az EKIF-Vác 
pedagógiai igazgatója 

10:00–11:00 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 

11:00–11:20 Szünet 

11:20–12:00 A fenntarthatóságra nevelés és az ökoiskolák 

Selmeczi Zoltán főosztályvezető, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

12:00–13:00 Szünet (büféebéd) 

 

  



 

 

SZEKCIÓFOGLALKOZÁSOK  

Időpont: 13:00–16:00 
 (A befejezési időpont a téma, az érdeklődés és aktivitás függvényében változhat!) 

Helyszín: Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 
 (3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.) 
 

Regionális EGYMI minikonferencia (Észak-magyarországi régióban működő EGYMI-k pedagógusai részére) 

Esélyegyenlőség: súlyos és halmozottan fogyatékosok fejlesztő nevelése-oktatása 

Lehetőség a tapasztalatcserére, a jó gyakorlatok és módszerek megismerésére a Heves, Nógrád és BAZ megye 
hasonló jellegű intézményeiben dolgozók számára (max. 30 fő) 

Referátumok: 

1. Tehetségek közöttük is vannak… Én így csinálom, mi így csináljuk a Lesznaiban 
Pék Istvánné gyógypedagógus, vezető szaktanácsadó, köznevelési szakértő – Hatvani Lesznai Anna EGYMI 

2. A projektoktatást lehetővé tevő témahetek a gyógypedagógiai intézményben 
Kanyó Zsolt kollégiumi intézményegység vezető – Pásztói EGYMI 

3. Boldogságórák 
Krátki Csabáné munkaközösség vezető – Pásztói EGYMI 

4. Fejlesztő nevelés-oktatás a köznevelésben. Az elmúlt évek (2014-2019) tapasztalatai 
Varróné Borzsák Anna gyógypedagógus, intézményegység vezető, szaktanácsadó – Egri Szalaparti EGYMI és Kollégium 

5. Fordított szabadulószoba: a Szabadulódoboz, mint módszertani lehetőség az IKT-alapú játékosított oktatásban. 
Nem pusztán elmélet, hanem kézzel fogható gyakorlat a sajátos nevelési igényű, valamint a hagyományos 
keretek között tanulók oktatásában.  
Barna Tamás középiskolai intézményegység-vezető – Mosoly EGYMI, Balassagyarmat-Nyírjes 

6. Hogyan tanítsuk tanulni a mai fiatalokat az élménypedagógia által? Mi is az élménypedagógia?  
Az élménypedagógia célja a Mosoly EGYMI-ben. Alkalmazási lehetőségek, játéktípusaink 
Dobsonyi László testnevelő, tanító – Mosoly EGYMI, Balassagyarmat-Nyírjes 

7. A fejlesztő-nevelést oktatást végző iskolában végzett team munkában rejlő lehetőségek 
Zahoránszky Mária intézményegység-vezető – Miskolci Éltes EGYMI 

 

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 
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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. Ökosuli, avagy a környezettudatos nevelés és oktatás lehetőségei iskolánkban 
Kanyóné Rigó Csilla Öko-munkacsoport vezetője, Tajti László szaktanár 
Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagintézménye 

2. A Mikszáth Kálmán Líceum, mint Ökoiskola 
Herczegné Varga Ilona szaktanácsadó, Madjász Julianna szaktanácsadó 
Mikszáth Kálmán Líceum, Pásztó  

 

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 
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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: Tőkeiné Kiss Mariann tagintézmény vezető 
 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

 

Óvodai adminisztrációs szoftver (óvodavezetők, óvodapedagógusok részére) 

Segítség az óvodai adminisztrációs terhek csökkentéséhez 

Olyan óvodai adminisztrációt, azon belül a gyermekek fejlesztési terveinek elkészítését megkönnyítő egységes 
online rendszer, amely a Debreceni Egyetemen oktató tanároknak, illetve a Gyakorló Óvodája kollégáival történő 
együttműködésben, tudományos megalapozottsággal, valamint a vezető módszertani óvodapedagógusok gyakorlati 
útmutatásait alapul véve készült el. 

Célja: az óvodák, óvodapedagógusok adminisztrációs feladatainak megkönnyítése, az átláthatóság és a naprakész 
információk biztosítása; a gyermekek egyéni-csoportos fejlesztési terveinek elkészítése; a gyermekek értékelésének 
eredményei alapján a részképesség fejlesztés további szintjeinek eléréséhez gyermekre szabott játéktevékenységek 
ajánlása; az egyéni szintre lebontott óvodai szintű tehetséggondozás tudományos megalapozottságú támogatása. 
(max. 30 fő) 

Közreműködik: Dr. Szilágyi Barnabás PhD egyetemi docens 
 Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar 

FIGYELEM! Kezdési időpont: 14:00 óra 
 Helyszín: Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde (3100 Salgótarján, Arany J. utca 19/A.)  

 

Hiteles és eredményes kommunikáció (óvodapedagógusok részére) 

A hiteles és eredményes kommunikáció színterei, formái, eszközei az óvodapedagógusok napi gyakorlatában 

Milyen bevált módszerek, lehetőségek segíthetik az óvodapedagógust, hogy kommunikációja minél hatékonyabb 
legyen, elsősorban a gyermekek, szülők, pedagógustársak felé. A résztvevők véleményt cserélnek a technicizálódás 
óvodai életet érintő hatásairól, a digitális eszközök és a különböző internetes felületek használatáról. (max. 15 fő) 

Közreműködők: Fodor Edina tagintézmény vezető 
 Zsótér Melinda óvodapedagógus 
 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 

FIGYELEM! Helyszín: Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde (3100 Salgótarján, Arany J. utca 19/A.)  

 
 
 

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 
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Magyar nyelv és irodalom (általános és középiskolai tanárok részére) 

Kortárs irodalom lehetőségei az irodalomórákon 

Salgótarjáni kötődésű alkotókkal (Juhász Tibor, Kupcsulik Ágnes, Zsibói Gergely) beszélgetünk az irodalomról,  
az alkotói folyamatról, a szűkebb és tágabb környezet szerepéről az alkotásban. Arról is vallanak a szerzők, hogyan 
látják a kortárs irodalom jelentőségét a fiatalok olvasóvá nevelésében. 

Közreműködők: Lékóné Lantos Zsuzsanna szaktanácsadó 
 Radnai Zsuzsanna szaktanácsadó 

 

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 i 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 

 

Földrajz, biológia, természetismeret 

Új tartalmi és módszertani ötletek a földrajztanításban 

A szekció főbb témái: 

1. Milyen kihívásokkal kell szembenéznie a földrajzoktatásnak és a földrajztanárnak? Hogyan lehet érdekes és 
motiváló a földrajztanulás? 

2. Szemléleti és tartalmi változások a természetismeret oktatásában. A természetismeret tantárgy összekötő kapocs 
az alsó tagozatos környezetismeret és a diszciplináris természettudományos tárgyak között, így szerepe az 
oktatásban kulcsfontosságú. A nemzeti alaptanterv megújítása jó apropót teremtett arra, hogy újragondoljuk és 
gyakorlatorientáltabbá tegyük a tárgy tematikáját, amely az elméleti tudás mellett a gyakorlati készségek és 
képességek elsajátítására helyezi a fő hangsúlyt. Ennek az újratervezésnek a részleteiről kapnak tájékoztatást a 
résztvevők. 

Közreműködők: dr. Angyal Zsuzsanna adjunktus – Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezettudományi Centrum 
 Ütőné Dr. Visi Judit szakmai vezető, tantárgyi szakértő – Oktatási Hivatal 
 Bódis Bertalan szaktanácsadó 

 


