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Salgótarjáni 

Pedagógiai Oktatási Központ 

PROGRAM 

Nyitott foglalkozások: Mozgásfejlesztés és gyógytestnevelés bemutató foglalkozás általános iskolai korosztály részére 

(tanítók, általános iskolai tanárok, gyógypedagógusok, pályaválasztás előtt álló középiskolások) 

Mozgásfejlesztés és gyógytestnevelés bemutató foglalkozásai. Gyakorlatok az irányított terápiák témakörében, illetve ritmus-, 
játékos egyensúlyfejlesztő, erősítő-nyújtó-lazító és tartásjavító gyakorlatok. 

Közreműködik: Schweickhardt Zsolt alapozó terapeuta, Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

2019.04.08. 10:00–10:45 Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

  (3047 Buják, Glatz Oszkár utca 1.) 

 
Nyitott foglalkozások: Mozgásfejlesztés és gyógytestnevelés bemutató foglalkozás óvodás korosztály részére 

(óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, pályaválasztás előtt álló középiskolások) 

Mozgásfejlesztés és gyógytestnevelés bemutató foglalkozásai. Gyakorlatok az irányított terápiák témakörében, illetve ritmus-, 
játékos egyensúlyfejlesztő, erősítő-nyújtó-lazító és tartásjavító gyakorlatok. 

Közreműködik: Schweickhardt Zsolt alapozó terapeuta, Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

2019.04.08. 12:35–13:20 Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

  (3047 Buják, Glatz Oszkár utca 1.) 

 
Nyitott foglalkozások: Beszéd indító szenzoros terápia  

(óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, pályaválasztás előtt álló középiskolások) 

Logopédiai bemutató foglalkozás. 

Közreműködők: Jancsóné Darancó Paula gyógypedagógus-logopédus, Robotka Regina logopédus terapeuta,   
 Kondacs-Szisz Kata gyógypedagógus-logopédus 
 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

2019.04.09.   9:00–  9:45 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 
 10:00–10:45 (3060 Pásztó, Fő út 138.) 

 
Nyitott foglalkozások: Mozgásfejlesztés és gyógytestnevelés bemutató foglalkozás óvodás korosztály részére 

(óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, pályaválasztás előtt álló középiskolások) 

Mozgásfejlesztés és gyógytestnevelés bemutató foglalkozásai. Gyakorlatok az irányított terápiák témakörében, illetve ritmus-, 
játékos egyensúlyfejlesztő, erősítő-nyújtó-lazító és tartásjavító gyakorlatok. 

Közreműködik: Schweickhardt Zsolt alapozó terapeuta, Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

2019.04.09. 15:30–16:15 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

  (3060 Pásztó, Fő út 138.) 
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Nyitott foglalkozások: Mozgásfejlesztés és gyógytestnevelés bemutató foglalkozás általános iskolai korosztály részére 

(tanítók, általános iskolai tanárok, gyógypedagógusok, pályaválasztás előtt álló középiskolások) 

Mozgásfejlesztés és gyógytestnevelés bemutató foglalkozásai. Gyakorlatok az irányított terápiák témakörében, illetve ritmus-, 
játékos egyensúlyfejlesztő, erősítő-nyújtó-lazító és tartásjavító gyakorlatok. 

Közreműködik: Schweickhardt Zsolt alapozó terapeuta, Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

2019.04.09. 16:30–17:15 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

  (3060 Pásztó, Fő út 138.) 

 
Az általános és középiskolások pályaorientációját segítő mérőeszköz és a használatát segítő módszertan kidolgozása 
– az EFOP-3.2.13-17-2017-00002 projekt szervezésben megvalósuló szakmai műhelymunka 

1. Feladatok bemutatása mérőeszközökből: „mit fejlesztenek”, „milyen eszközökkel”? (előadás ~45 perc) 
2. Csoportos konzultáció: fejlesztések „ki és mivel”, „ki és mit ismer”, „mire van szükség”? (műhelymunka ~60 perc) 

Közreműködik: Ütőné dr. Visi Judit szakmai vezető  
 Oktatási Hivatal EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító számú „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs 
 tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai 
 módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” című projekt 

2019.04.09. 14:00–16:00 Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

  (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) 

 
Nyitott foglalkozások: Gyógytestnevelés bemutató foglalkozás óvodás korosztály részére 

(óvodapedagógusok, gyógytestnevelők, pályaválasztás előtt álló középiskolások) 

Mozgásfejlesztés és gyógytestnevelés bemutató foglalkozásai. Gyakorlatok az irányított terápiák témakörében, illetve ritmus-, 
játékos egyensúlyfejlesztő, erősítő-nyújtó-lazító és tartásjavító gyakorlatok. 

Közreműködik: Kiss Károly gyógytestnevelő, Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

2019.04.10.   9:00–  9:45 Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 

 10:00–10:45 (3060 Pásztó, Madách utca 15.) 

 
Ötletek, új módszerek, digitális technikák alkalmazása a matematika és a természettudományos tantárgyak tanításában 

A gimnázium tanárai két alkalommal vettek részt külföldi továbbképzéseken az Erasmus+ tanári mobilitás pályázat keretén belül.  
A nyári külföldi szakmai-módszertani kurzusokon megismert gyakorlatokból és az Erasmus+ pályázati lehetőségeiről adnak ízelítőt 
a gimnázium tanárai az általános és középiskolás pedagógusok számára. Tudásmegosztó workshop: saját ingyenes weboldal, 
avatar, QR kód, szófelhő és keresztrejtvény készítés, a véletlen név generátor kipróbálása, a CLIL módszertanának bemutatása 
és a WEBWUEST alkalmazása témákban. 

Közreműködők: Bagyinszki Boglárka, Karádi Tamás László, Tóth Dóra középiskolai tanárok 
 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

2019.04.10. 14:30–16:00 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

  (3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.) 

 
Nyitott foglalkozások: Aprótalpúak mozgásfejlesztése – mozgásfejlesztés és gyógytestnevelés bemutató foglalkozás 
óvodás korosztály részére 

(óvodapedagógusok, gyógytestnevelők, pályaválasztás előtt álló középiskolások) 

Mozgásfejlesztés és gyógytestnevelés bemutató foglalkozásai. Gyakorlatok az irányított terápiák témakörében, illetve ritmus-, 
játékos egyensúlyfejlesztő, erősítő-nyújtó-lazító és tartásjavító gyakorlatok. 

Közreműködik: Dani-Kürti Krisztina fejlesztőpedagógus, Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

2019.04.11.   8:00–8:45 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 
   9:00–9:45 (3060 Pásztó, Fő út 138.) 
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„Belevalók” – a cukorbeteg gyermek, tanuló kezelése 

Délelőtt plenáris előadás a diabéteszről, az 1-es típusú cukorbetegség kialakulásának hátteréről, tüneteiről, az élettani értéktől 
eltérő vércukorszintek következményeiről, majd délután két órában 3 helyszínen gyakorlati oktatás (használati eszközök 
megismerése, vészhelyzetek elhárítása, dietetikai oktatás). 

A programra történő regisztrálás az alábbi linken tehető meg: 
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/egy_csepp_figyelem_alapitvany 

Közreműködők: dr. Kis János Tibor diabetológus, Soltész Erzsébet dietetikus, Ambrus Flóra és Bökényi Zsuzsanna 
 Egy Csepp Figyelem Alapítvány 

2019.04.11. 10:00–15:00 Salgótarjáni SZC Stromfeld Aurél Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

  (3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.) 

 
FUTURE MEMORY / EMLÉKEZZ A JÖVŐDRE – Hátrányos helyzetű roma lányok jövőképének építése 

A hátrányos helyzetű gyerekeknél, és különösen a roma lányoknál a korábbi tapasztalatok és emlékek gyakran az életük ördögi köreit 
erősítik, például a korai szülést, iskolaelhagyást. Az agykutatók azonban bebizonyították, hogy ha valaki többször hall másféle 
megoldásokról, tervekről strukturáltan, interaktív módszerek segítségével, ezek ugyanúgy beépülnek az agyába, mintha saját emlékei 
lennének. A projekt célja, hogy a hátrányos helyzetű roma lányok új jövőbeli emlékeket szerezzenek, amelyekre később alapozhatnak. 
A projekt rövid bemutatása után közösen kipróbálunk a játékos, közösségépítő, élmény- és drámapedagógiai módszerek közül 
néhányat, amelyeket a foglalkozásokon használunk. Számítunk a résztvevők aktív, kíváncsi közreműködésére. (max. 25 fő) 

Közreműködők: Horgas Judit, Pethes Gábor trénerek 

2019.04.11. 14:00–16:00 Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

  (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) 

 
Határtalanul! Tájékoztató információs nap  

Újdonságok a 2019. évi Határtalanul! programban. (előadás) 

Közreműködők: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársai 

2019.04.15. 14:30–16:30 Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 

  (3100 Salgótarján, Mártírok útja 3.) 

 
Az iskolai bántalmazás, az iskolai agresszió – BULLYING 

(tanítók, általános iskolai és középiskolai tanárok) 

A szándékos és tudatos bántalmazás problematikája az iskolában. Szó esik az áldozatok kiválasztásának struktúrájáról, arról, 
hogy ki válhat áldozattá. Miben nyilvánul(hat) meg az osztályteremben, azon kívül és az online térben megvalósuló zaklatás? 
Közösségfejlesztő gyakorlatok bemutatása. (műhelymunka) 

Vezeti: Tőkeiné Kiss Mariann gyógypedagógus, Bakonyi Krisztina pszichológus 
Közreműködők: Tóth-Péter Emília és Víg Veronika fejlesztőpedagógusok 
 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye  

2019.04.16. 14:00–16:00 Zsigmond Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

  (3060 Pásztó, Nagymező utca 36.) 

 
Válaszok és választások – Az IPR-től az ILMT-ig 

Komplex intézményfejlesztés lemorzsolódást kezelő fókusszal. Jó gyakorlat megosztása – lemorzsolódás megelőzésével kapcsolatos 
komplex intézményi tevékenység bemutatása. Adatok és eszközök, kényszerek és lehetőségek összefüggései a projektekben és a 
hétköznapokban. (előadás, szakmai fórum) 

Közreműködők: Ordasiné Kiss Katalin vezető szaktanácsadó 

2019.04.16. 14:00–16:30 Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola 

  (2659 Érsekvadkert, Eötvös utca 1.) 

  

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/egy_csepp_figyelem_alapitvany
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„Aranytojást tojó tyúk” 

Gyakorló óvodapedagógusok mutatják be az Alkotóműhely tevékenységeiben rejlő lehetőségeket a tehetséggondozás terén.  
A szakmai nap résztvevőinek gyakorlati bemutató foglalkozással egybekötött programot kínálunk, ahol kreativitásukra is szükség lesz. 
(bemutató foglalkozás, előadás) 

Közreműködik: Verebélyi Valéria óvodapedagógus 

2019.04.17. 10:00–12:00 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Mackóvár Tagóvodája 

  (3100 Salgótarján, Arany J. utca 19/A.) 

 
„Kincskereső” – lehetőségek, módszertani ötletek az angol nyelvi órákon 

Óravezetési, óraszervezési tanácsok: diszlexiás és BTMN-es tanulók bevonása, tankönyv kontra társasjáték. (műhelymunka) 

Közreműködik: Kéri Ferencné szaktanácsadó 

2019.04.17. 14:00–16:30 Szurdokpüspöki Általános Iskola 

  (3064 Szurdokpüspöki, Árpád utca 2.) 

 
Óvodapedagógusok útkeresése az óvodai tehetségígéretek gondozásában 

A műhelymunka során az érdeklődők bepillantást nyerhetnek az óvoda tehetséggondozó tevékenységébe. Bemutatjuk, hogyan 
jelenik meg ez a terület az intézményfejlesztési intézkedési tervben. 

Közreműködik: Jamriskáné Muladi Andrea szaktanácsadó 

2019.04.24.   9:00–13:00 Bujáki Cseperedő Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 

  (3047 Buják, Május 1 utca 3.) 

 
A lemorzsolódással legveszélyeztetettebb nógrádi intézmények találkozója 

A lemorzsolódással kapcsolatos Nógrád megyei adatok, tendenciák elemzése, az adatszolgáltatás hibáinak kiküszöbölése (előadás). 
Magatartási problémák kezelésének lehetőségei (interaktív szakmai beszélgetés a pedagógia szakszolgálat szakembereivel). 

Közreműködők: Kovács Erika munkatárs, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
 Diósi László, Nagyné Maruzs Ildikó, Tőkeiné Kiss Mariann tagintézmény-vezetők 
 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

2019.04.24. 14:30–16:30 Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola 

  (3100 Salgótarján, József Attila út 2/A.) 

 
OKM FIT elemző szoftver 

Az országos kompetenciamérés helyi eredményeinek elemzéséhez a FIT elemző szoftver alkalmazási lehetőségeinek 
bemutatása, a fejlesztési irányok meghatározásának támogatása. (műhelymunka) 

Közreműködik: Dr. Bakosné Nagy Julianna szaktanácsadó 

2019.04.24. 14:30–16:00 Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola 

  (2660 Balassagyarmat, Dózsa György út 17.) 

 
A pedagógusok külföldi továbbképzései az ERASMUS+ KA1 mobilitási program keretében és az ERASMUS+ KA2 

A Mikszáth Kálmán Líceum hét tanára 2018 nyarán németországi és franciaországi tanártovábbképzésen vett részt az 
ERASMUS+ pályázati program keretében. A pályázati lehetőségről, annak előnyeiről és buktatóiról, a képzéseken szerzett 
tapasztalatokról és új módszertani lehetőségekről tartanak beszámolót az érdeklődő kollégáknak. Dánné Sályi Mária pedagógus 
évtizedek óta aktívan és hatékonyan vesz részt a tanulók számára meghirdetett külföldi csereprogramok megszervezésében és 
lebonyolításában. 

Közreműködők: Mocsári Zoltánné projektkoordinátor, Aurélien Atinsi, Broszman György, Buttyán Ildikó, Jakab György,  
 Szabó Mária, Verebné Bukta Éva, Dánné Sályi Mária középiskolai tanárok 
  

2019.04.24. 15:30–17:00 Mikszáth Kálmán Líceum 

  (3060 Pásztó, Fő út 62.) 
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Fókuszban a differenciálás – saját készítésű képességfejlesztési eszközök használata a gyakorlatban 

A tagóvoda egyéni arculatát jelenti többek között a többszintű képességfejlesztésben való tudatos és folyamatos gondolkodás, 
amelyet tükröznek a saját készítésű eszközeik is. A műhelymunka során interaktív módon ebből kapnak ízelítőt a résztvevők. 
(műhelymunka) 

Közreműködik: Spagináné Cser Mónika szaktanácsadó 

2019.04.25. 9:00–13:00 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Nyitnikék Tagóvodája  

  (3104 Salgótarján, Budapesti út 66.) 

 
SNI és BTMN-es gyermekek óvodai nevelésének nehézségei és a megoldások lehetséges útjai 

A műhelymunka során a résztvevők a szaktanácsadók segítségével áttekintik a feladatellátásban közreműködő óvodák 
legtipikusabb nehézségeit és a gyakorlatban bevált eljárások, ismeretek és tudások megosztására kerül sor. 

Közreműködők: Feketéné Czakó Hilda vezető szaktanácsadó, Gőz Katalin, Jamriskáné Muladi Andrea szaktanácsadók 

2019.04.25. 14:00–16:00 Tari Örökzöld Óvoda 

  (3073 Tar, Szondy út 156.) 

 
Szociopoly – interaktív színházi előadás 

A darab a mai magyarországi kistelepüléseken élő szegény családok életéről szól. A játék konstruálta valóságban mindenki szegény 
lesz egy-két órára, megtapasztalva a munka, a pénz és az erőforrások nélküli mindennapi túlélés feszültségét. (max. 40 fő) 

Közreműködők: Bass László, Hay Anna/Sipos Vera, Herczeg Tamás, Jaskó Bálint 

2019.04.25. 14:00–16:30 Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 

  (3100 Salgótarján, Mártírok útja 3.) 

 
Együtt! De hogyan? – Útkeresés a cigány-magyar együttéléshez 

A megye számos településén sikeresen, ám elszigetelten működő cigányprogramok bemutatása, a tapasztalatok megbeszélése.  
Az előadás és a korreferátumok elsősorban az interkulturális tartalmak oktatásba történő beépítésének fontosságát, valamint a 
szülőkkel való kapcsolattartást helyezik előtérbe a cigány-magyar együttélés útkeresésének folyamatában. 

A részletes programról a későbbiekben tájékoztatjuk az intézményvezetőket! 

2019.04.26. Őrhalmi József Attila Általános Iskola 

 (2671 Őrhalom, Rákóczi út 33.) 

 
Igazgatói műhely: tanulói jogviszony létesítése 

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 intézményvezetői feladatokat a 
jogszabályok gyakorlati alkalmazásával. Szóba kerülnek a mindennapi életből vett problémás esetek, ezek jogszerű megoldásai, 
valamint a felvételt elutasító határozat szakszerű elkészítése. (műhelymunka) 

Közreműködők: Herbályné Németh Katalin szaktanácsadó 
 Kovács Erika munkatárs, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

2019.04.30. 14:00–16:00 Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

  (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) 

 


