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Nógrádi Tanévindító Szakmai Napok 2019 

A 2019/2020. 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 fókuszába a 
pedagógus és intézményi innovációt, az együttműködési lehetőségek bemutatását, valamint a „tanuló 
intézmények” kapcsolatainak megosztási lehetőségét helyeztük. 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. 

2019. augusztus 26-27-én Balassagyarmaton és Salgótarjánban plenáris ülést, ezt követően 15, illetve 14 
szekciófoglalkozást szerveztünk a meghívott előadók, a szaktanácsadók és a Salgótarjáni POK munkatársak 
közreműködésével. A pedagógusok körében nagy érdeklődést váltottak ki a meghirdetett programjaink, hiszen 
több mint 100 köznevelési intézmény/tagintézmény közel 600 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 szakmai 
napoknak helyet adó balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, a Salgótarjáni Szakképzési 
Centrum Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, a Salgótarjáni Bolyai 
János Gimnázium, valamint a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde dolgozói közösségének. 
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Plenáris ülés 

Helyszínek: 

 Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Balassagyarmat 
(Résztvevők: 359 fő, 52 intézményből/tagintézményből) 

 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 
(Résztvevők: 198 fő, 56 intézményből/tagintézményből) 

Az iskolában folyó fejlesztő munkát támogató pedagógiai mérések: 
az eDia rendszer mint a differenciálás és a gondolkodtató tanítás eszköze 

Előadó: Prof. Dr. Csapó Benő Prima Primissima díjas oktatáskutató, egyetemi tanár a Szegedi Tudomány-

egyetemen, a Neveléstudományi Intézet, a Neveléstudományi Doktori Iskola, az MTA-SZTE Képesség-

fejlődés Kutatócsoport és az Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetője 

A Tanévindító Szakmai Napok balassagyarmati rendezvényén több 

mint 300 pedagógus volt kíváncsi Csapó Benő professzor úr 

előadására, hiszen már a cím is olyan témákra utalt, amelyek szorosan 

kapcsolódnak a mindennapi pedagógiai gyakorlathoz: fejlesztő 

munka, pedagógiai mérések, differenciálás. 

A professzor úr előadását egy megállapítással kezdte: napjainkban két 

nagy pedagógiai kihívással kell szembe néznünk, az egyik a diákok 

közötti különbségek, a másik a diákok gondolkodása. Az természetes, 

hogy a gyerekek különbözőek, de nemcsak különbözőek, hanem 

sokféle szempontból különbözőek, és ez egy osztályon belül nehéz 

helyzet elé állítja a pedagógust, hiszen differenciált fejlesztésre van 

szükség. Ehhez azonban mérésre, mérőeszközre van szükség, hogy 

látni lehessen, melyik tanuló hol tart. Ennek a megoldására, a diákok 

közötti különbségek feltárására fejlesztették ki az eDia rendszert.  

A másik kihívás a diákok gondolkodása, ennek a fejlesztésére nem 

igazán vagyunk felkészítve. Kutatások szerint Magyarországon a 

legmagasabb a memorizáló tanulás, ez ellene hat a gondolkodásnak. 

Lehet, hogy konkrét kontextusban tudják, amit megtanultak, de alkalmazni nem tudják, vagyis a tanulók 

memorizálnak és felejtenek. A problémamegoldó képesség terén Magyarország – egy 2012-es vizsgálat 

szerint – a 459. helyen állt, Finnország a 10., de a többi európai ország sem áll jó helyen. Ugyanakkor 

Szingapur, Korea, Japán az 1-3. helyen, ezekben az országokban a pedagógus képzés fő területe a gondol-

kodás fejlesztése. Ez pedig összefügg egy régió gazdasági versenyképességével. 

A továbbiakban Csapó professzor úr kifejtette: a nemzetközi mérések, mint a PISA, lehetővé teszik a kitekintést, 

az összehasonlítást, de a nagy adatmennyiség miatt hosszú időt kell várni az eredményekre. A gyorsabb 

visszajelzés érdekében be kell vinni a technológiát a mérésekbe. Erre nyílik lehetőség az eDia rendszerben: 

online tesztek, automatikus kiértékelés, gyors visszacsatolás, megvalósulhat a tesztelés személyre szabása.  

Ezután az eDia rendszer rövid bemutatása következett:  

A diagnosztikus értékelési program alapvető célja egy olyan online mérési rendszer kidolgozása, amely 

lehetővé teszi, hogy a tanulók fejlődését az iskolába lépéstől a hatodik évfolyam végéig követhessék.  

2015-ben elkészültek az online diagnosztikus értékelés tartalmi keretei 3 területen: szövegértés, mate-

matika, természettudomány, ezek a tartalmi keretek adják az online feladatfejlesztések elméleti hátterét.  
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Ma már 25000 teszt áll rendelkezésre, ezek innovatív megoldásokat is tartalmaznak (audio-vizuális elemek, 

interakció, szimulációk). Az első 3 évfolyamon, amikor még lassabban olvasnak a tanulók, meg is lehet 

hallgatni a feladatokat. 

A tervek között szerepel, hogy az iskolakészültséget is mérni fogják, le fogja váltani a DIFER mérőeszközt. 

Jelenleg 220 partneriskolájuk van, elsősorban hátrányos helyzetű iskolák, akik gyengén teljesítenek az 

országos kompetenciamérésben, de még lehet csatlakozni partneriskolának. 

Az eDia második szolgáltatása: tanári tesztek 

A pedagógusok tetszőlegesen választhatnak a 25000 feladatból és használhatják, itt is azonnali visszajelzést 

kapnak. Arra azonban Csapó professzor úr felhívta a figyelmet, hogy a rendszer nem diagnózist ad, csak 

adatokat! A szakembernek – a pedagógusnak kell a diagnózist felállítani, ehhez a megfelelő terápiát 

kiválasztani és a fejlesztést elvégezni. 

Bulyovszkyné Borók Edit 

Oktatási Hivatal 
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A motiváló iskola 

Előadó: 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 

A professzorasszony előadása mindkét helyszín plenáris 

ülésén nagy sikert aratott. A téma időszerűsége nem 

vitatható, az előadás többek között élő példán keresztül 

mutatta be a „veleszületett” motivációt, amely kibon-

takozása a környezeti hatásokkal erős összefüggést 

mutat. A tanulási motiváció nagymértékben függ a 

társadalomtól, a tanulás kulturális közegétől, ezek 

hatását mutatta be az előadó Kelet-ázsiai és a nyugati 

világ példáin keresztül. A külső jutalom és az érdek-

lődés egymást nem kizáró, gyakran erősítő hatása, a 

versengés, a tanulási klíma szerepe, a „fenyegetés” és a 

„kihívás”, motiváló hatása éppúgy témája volt az elő-

adásnak, mint az érdeklődés és erőfeszítés (szorgalom).  

A professzorasszony többek között kihangsúlyozta a tanulással és a diákokkal kapcsolatos normák és 

elvárások kiemelkedő szerepét, a motivációs eszközök teljes spektrumának kihasználására törekvést, az 

egyéni fejlődési tervek (a tehetségesnek és az átlagosnak és a gyengébb képességűnek is) szükség-

szerűségét, a szülők motivációjának emelését, a társadalom különböző igényeinek a és az ehhez szükséges 

képességek különbségének a tiszteletét. 

 

Lerchné Forgács Marianna munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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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? 

Előadó: Uzsalyné Pécsi Rita PhD. neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense, az Egyház-

megyei Katolikus Iskolák Főhatósága (Vác) pedagógiai igazgatója 

A téma kifejtése során megerősítette a pedagógusok számára az érzelmek 

meghatározó szerepét a személyiség működésben és fejlődésében: 

kifejtette, hogy bármit is teszünk, vagy nem teszünk, az érzelemmel jár. 

Ha az érzelmi hálóra bármilyen hatás érkezik, (illat, érintés, emlék…), 

attól bemozdul az egész személyiség, és ez jelenti az esélyt arra, hogy 

bekerüljünk a személyiség mélyebb rétegeibe, ahogyan előadó asszony 

fogalmazott: „garantáltan és minőségileg” tudjuk megváltoztatni a 

gyermeket, tanulót. Ennek következtében igaz az is, ha csak egy-egy 

terület fejlődik (Pl: kognitív képességek), attól nem változik az egész 

személyiség (garantáltan és minőségileg). Lényeges ugyanakkor az 

érzelmek hatásai a döntések meghozatalára is: 70%-ban az érzelmek 

befolyásolják és csak 30%-ban a mérlegelés. 

A pedagógiai gyakorlatban fontosnak tartott adottságok (biológiai, idegi, 

fiziológiai) tekintetében hangsúlyozta, hogy ezek szerepe mindössze 

20%-nyi, és hogy az adottságok érvényesülése nem automatikus, igaz ez 

a pozitív és a negatív adottságokra is. 

A különböző készségterületek (kognitív, affektív, konatív, szociális) együttes, arányos fejlesztése adhatja 

a sikeres nevelés alapját, kulcsa lehet a sikerességnek. (Az aránytévesztés beszűkülést eredményezhet).  

Az egyes készségterületek használata, fejlesztése során kiemelte az élmények szerepét, az átélést, a mese, 

a színház, a játék, a zene, a beszélgetés, a gyermekekkel, tanulókkal együttesem megélt helyzetek 

pedagógiai „hozadékát”. 

Szuggesztív, lendületes előadása, a hétköznapi életből hozott gyakorlati példái, élethelyzetei üdítő közös 

gondolkodásra adatk lehetőséget a délelőtt során. 

 

Dupákné Gecse Adél munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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A fenntarthatóságra nevelés és az ökoiskolák 

Előadó: Selmeczi Zoltán főosztályvezető, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

2019. augusztus 26 – 27-én, két helyszínen, Balassagyarmaton és Salgó-

tarjánban a 2019/2020.tanév megkezdését megelőző szakmai program, a 

Tanévindító Szakmai Napok keretében, plenáris előadásként került sor a 

Fenntarthatóság és az ökoiskolák című tájékoztató előadás megtartására. 

Az előadásban Selmeczi Zoltán az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Peda-

gógiai Oktatási Központ főosztályvezetője az ott jelenlévő közel 650 fő 

részvevő – óvodapedagógus, tanító és tanár, valamint a megye köznevelési 

intézményeinek vezetői – figyelmét igyekezett ráirányítani a korunkban 

oly fontos feladatra, amely minden társadalmi szereplőre, különösen a 

pedagógusokra hárul, s melynek fókuszában a fenntarthatóságra nevelés áll. 

Az előadó első megközelítésben a fenntartható fejlődés fogalmát határozta 

meg a hallgatóság számára, amely a jövő generációk iránti felelősség-

vállalást és a környezet, a kultúra, valamint a társadalom tagjai iránti 

tiszteletet fejezi ki. 

Elmondta, hogy a magyar és a nemzetközi legfontosabb dokumentumok megegyeznek abban, hogy a fenntart-

ható fejlődés kultúrába ágyazottan értelmez három dimenziót, a gazdaság, a környezet és a társadalom 

folyamatait. Ezek nem elválaszthatók, és a fenntarthatóság akkor érhető el, ha mindhárom téren a 

fenntartható működés felé mozdulunk el. Egy-egy dimenzió határán fontos, de önmagukban nem feltétlenül 

fenntartható törekvések működhetnek, például a gazdaság és a társadalom határán a méltányos 

kereskedelem, a gazdaság és a környezet metszetében a „zöld” ipar, a környezet és a társadalommetszete 

az elviselhető életközeg (egészséges, hozzáférhető, jóllétet biztosító közeg) megalapozása áll. 

A főosztályvezető különös hangsúlyt adott abbéli meggyőződésének, hogy a fenntartható fejlődés a 

fenntarthatóság eléréséhez vezető folyamatként értelmezhető. E folyamat kulcsszereplői – a család mellett 

– az óvodai, az iskolai szakemberek, a pedagógusok, akik nevelő, oktató tevékenységükkel talán a legtöbbet 

tehetik ezen a téren.  
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Hangsúlyozta, hogy Magyarország legfontosabb stratégiai dokumentumai (és Alaptörvénye is) tartal-

mazzák a fenntarthatóság elveit, és az oktatáspolitikai dokumentumok, ideértve a tartalomszabályozókat is, 

egységes szemléletben írják le a fenntarthatóságra nevelés legfontosabb célkitűzéseit, elveit, feladatait, 

ezért a fenntarthatóságra nevelés a köznevelés rendszerében átfogóan megjelenő feladat, amely annak 

minden szintjére, minden intézménytípusára, és azon belül minden évfolyam minden tantárgyára érvényes. 

Ezzel összhangban, a jelenleg hatályos és a tervezett Nemzeti alaptantervben is kiemelt fejlesztési terület a 

fenntarthatóságra nevelés. Ebből következik, hogy a kerettantervek céljai között is szerepel a fenntart-

hatóságra nevelés. Ezeket a feladatokat tartalomba ágyazott fejlesztéssel, szemléletformáló tevékenys-

égekkel, közösségi tevékenységekkel, mintaadással és más közvetett nevelési módszerekkel lehet elérni. 

Az ismeretátadás és a szemléletformálás, érzékenyítés nem választhatók el. Ezért a fenntarthatóságra 

nevelés leginkább az egészintézményes modell alkalmazásával érheti el célját, azaz, az óvodai, iskolai 

környezetben, az intézmények működtetésében, a gyakorlatcentrikus tanítási-tanulási folyamatokban, az 

intézmény helyi társadalmi együttműködéseiben, a vezetői és fenntartói támogató környezetben egyaránt 

tetten érhetőnek kell lennie a folyamatnak. 

 

A fenntarthatóságra nevelés szemléletét ma Magyarországon leginkább az ökoiskolák hordozzák magukon 

mindennapi tevékenységükkel. Számuk és arányuk egyre magasabb, e tanévben már több mint 1000 iskola 

viseli e címet, s számuk egyre növekszik. Köszönet ezért azon pedagógus kollégáknak, akik fontosnak 

tartják, hogy tanítványaik e szemléletben növekedjenek, s akiknek jelentős mértékben köszönhető, hogy a 

természeti és épített környezet a jövőben is biztonságos, egészséges létfeltételeket jelent az elkövetkező 

évszázadok során. 
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Szekciófoglalkozások 

A szekciófoglalkozások időpontjai és helyszínei: 

2019.08.26. 13:30–16:30 Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert 
  Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

  Kiss Árpád Általános Iskola 

  Természettudományos Élményközpont 

 Résztvevők száma: 270 fő (15 szekcióban) 

2019.08.27. 13:00–16:00 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

 14:00–16:30 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 

 Résztvevők száma: 264 fő (14 szekcióban) 

Regionális EGYMI minikonferencia 

Téma Esélyegyenlőség: súlyos és halmozottan fogyatékosok fejlesztő nevelése-oktatása 

Célcsoport Észak-magyarországi régióban működő EGYMI-k pedagógusai 

Közreműködők  Pék Istvánné gyógypedagógus, vezető szaktanácsadó, köznevelési szakértő 
Hatvani Lesznai Anna EGYMI 

 Kanyó Zsolt kollégiumi intézményegység vezető; Krátki Csabáné munkaközösség vezető 
Pásztói EGYMI 

 Varróné Borzsák Anna gyógypedagógus, intézményegység vezető, szaktanácsadó 
Egri Szalaparti EGYMI és Kollégium 

 Barna Tamás középiskolai intézményegység-vezető; Dobsonyi László testnevelő, tanító 
Mosoly EGYMI, Balassagyarmat-Nyírjes 

 Zahoránszky Mária intézményegység-vezető 
Miskolci Éltes EGYMI 

Résztvevők száma Salgótarján 22 fő (9 intézmény/tagintézmény) 

Ebben az évben először nyílt lehetőség egy regionális, több megye pedagógusai számára meghirdetett 

konferencia megrendezésére. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekben, speciális készség-

fejlesztő iskolákban dolgozó szakemberek számára szervezett találkozón lehetőség nyílt a tapasztalat-

cserére, a jó gyakorlatok és módszerek megismerésére. Résztvevőket köszönthettünk Egerből, Hatvanból, 

Miskolcról, Ózdról, Balassagyarmatról, Pásztóról, Salgótarjánból. 

A konferenciát Pék Istvánné gyógypedagógus, vezető szaktanácsadó, köznevelési szakértő előadása 

nyitotta, aki a Hatvani Lesznai Anna EGYMI-t képviselte. Témája a fogyatékossággal élő, súlyos problé-

mákkal küzdő, de valamiben tehetséges fiatalokkal történő foglalkozás lehetőségeinek bemutatása volt: 

„Tehetségek közöttük is vannak... Én így csinálom, mi így csináljuk a Lesznaiban” címmel. 
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Kanyó Zsolt a Pásztói EGYMI kollégiumának intézményegység vezetőjétől alapos, saját példát bemutató 

tájékoztatást hallgathattunk meg arról, hogy hogyan zajlanak a „projektalapú” oktatást lehetővé tevő 

témahetek a gyógypedagógiai intézményben. Ugyancsak Pásztóról érkezett Krátki Csabáné munkaközös-

ségvezető, aki az egy éve bevezetett „Boldogságórák” tapasztalatait, nehézségeit, örömeit, érzékelhető 

hatását osztotta meg velünk. 

Az Egri Szalaparti EGYMI és Kollégium pedagógusainak képviseletében Varróné Borzsák Anna gyógy-

pedagógus, intézményegység vezető, mesterpedagógus-szaktanácsadó az elmúlt 5 évre tekintett vissza. 

Megismerhettük a fejlesztő nevelés-oktatás helyzetét a köznevelésben, miközben saját intézménye életébe 

is kínált bepillantást.  

Barna Tamás turizmus-vendéglátó szakos szakmai tanár, középiskolai intézményegység vezető – Mosoly 

EGYMI (Balassagyarmat-Nyírjes) prezentálásában képet kaphattunk egy fordított szabadulószobáról, a 

Szabadulódobozról, mint módszertani lehetőségről az IKT-alapú játékosított oktatásban. A szabadulódoboz 

koncepcióján keresztül olyan módszertant ismerhetünk meg, mely hatékonyan beépíthető a játékosítás 

(gamification), valamint az IKT-alapú oktatatás folyamatába. Nem pusztán elmélet, hanem kézzel fogható 

gyakorlat a sajátos nevelési igényű, valamint a hagyományos keretek között tanulók oktatásában. 

A Mosoly EGYMI-ből érkezett Dobsonyi László testnevelő, tanító is, aki az élménypedagógia alkal-

mazását mutatta be. Megismerhettük az élménypedagógia célját a Mosoly EGYMI-ben, alkalmazási 

lehetőségeket, játéktípusokat. Választ kaphattunk arra, hogyan tanítsuk tanulni a mai fiatalokat az élmény-

pedagógia által? Mi is az élménypedagógia? Mindkét fiatal kolléga felajánlotta, hogy szívesen elviszik 

módszereiket más intézmények tanulóhoz, nevelőihez is.  

A fejlesztő-nevelést oktatást végző iskolában végzett team munkában rejlő lehetőségekről, annak szükség-

szerűségéről, saját intézményben történő megvalósításáról számolt be a résztvevőknek Zahoránszky 

Mária a Miskolci Éltes EGYMI intézményegység-vezetője. 

   

A tartalmas program végén alkalom nyílt arra is, hogy a résztvevők kérdéseiket feltegyék, egy-egy ötlettel, 

gyakorlattal kapcsolatosan véleményt cseréljenek, egyéni kérdéseikre válaszokat kapjanak az előadóktól, 

egymástól. Jó alkalom volt ez a kapcsolatfelvételre, kapcsolatok elmélyítésére, egymás megismerésére. 

Felvetődött az igény a folytatásra, újabb egységes gyógypedagógia módszertani intézmények bevonásával 

a rendezvény ismétlésére, melyhez a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ szívesen nyújt segítséget. 

Lerchné Forgács Marianna munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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Igazgatói műhely 

Téma Tanulói jogviszony létesítése, iskolaváltás – a jogszabályok gyakorlati alkalmazása 

Célcsoport általános és középiskolák igazgatói, tagintézményvezetői, igazgatóhelyettesei 

Közreműködők Herbályné Németh Katalin szaktanácsadó 
Szabó Csaba szaktanácsadó 

Résztvevők száma Balassagyarmat 9 fő (9 intézmény/tagintézmény) 

A műhelymunkán áttekintettük a köznevelési törvény témával kapcsolatos hatályos jogszabályokat, és tájékoz-

tattuk a résztvevőket a változásokról. Az iskola törvényben rögzített garanciális jelentőségű rendelkezéseinek 

betartása mellett gyakorlati eseteket elemeztünk. 

A gyermek, tanuló érdekében benyújtott törvényességi kérelem, valamint a tanulói jogviszony létesítésével,  

a tanuló átvételével, tanulói jogviszony megszüntetésével több esetben is tisztázásra kerültek a bizonytalan 

jogszabályértelmezések. A műhelymunka során a résztvevők számára a megtörtént esetekről szóló leírásokat 

adtunk, melyek tanulmányozása után a résztvevők válaszoltak, érveltek, majd közösen az érvényes 

jogszabályok szerinti eljárásokat tanulmányoztuk. Hasonló esetekre, felmerülő kérdések tisztázására is nyílt 

lehetőség.  

Bebizonyosodott, hogy bármennyire is gyakorlottak az igazgatók, mai világunkban számos olyan helyzettel 

találkoznak, amelyek feladják a leckét. Az eljárások jogszerű tisztázására, törvényességi indoklására ez a 

műhelymunka is remek lehetőséget adott. 

Szabó Csaba szaktanácsadó 

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola 

Tanügyigazgatás 

Téma Tanulói jogviszony létesítése, iskolaváltás – a jogszabályok gyakorlati alkalmazása 

Célcsoport általános és középiskolák igazgatói, tagintézményvezetői, igazgatóhelyettesei 

Közreműködő Kovács Erika munkatárs, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

Résztvevők száma Balassagyarmat 14 fő (12 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 23 fő (20 intézmény/tagintézmény) 

A szekcióban két témát dolgoztam fel. Az első részben ismertettem az elmúlt tanév alatt a köznevelési 

rendszerben történt jogszabályváltozásokat, és más ágazatok olyan jogszabályváltozásait, melyek érintik, 

érinthetik a köznevelés szereplőit, esetleg az együttműködés lehetőségeit hordozzák. 
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Különös hangsúlyt kapott a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a végrehajtására vonatkozó, már 

megjelent rendletek módosításainak ismertetése, elemzése. A törvény által érintett nyolc kiemelkedően 

fontos terület változásairól tematikus, összefoglaló prezentáció is bemutatásra került. A jogszabályfigyelő 

dokumentumot Hírlevélben is megjelentetjük, melyet a Salgótarjáni POK honlapján a szekció munkájában 

részt nem vett pedagógusok, köznevelési intézmények is megtalálnak. 

A résztvevők nagy érdeklődéssel, sok kérdéssel, felvetésével járultak hozzá az új szabályok átlátásához, a 

gyakorlati életben való alkalmazás várható következményeinek megértéséhez. 

 

A szekciófoglalkozás második felében Nógrád megye helyzetképét vázoltam fel a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerének 2019. júniusi adatszolgáltatása 

alapján. Az elemzett adatokból kitűntek a rendszer működésének három éve alatt tapasztalt tendenciák. 

Örömteli, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 2016/2017. tanév végi 19,61%-os aránya a 

legutóbbi tanév végére 14,28%-ra csökkent. Ez a több mint 5%-os csökkenés a megyék között a második 

legnagyobb mértékű. 

Kovács Erika munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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Közösségfejlesztés a nevelőtestületben 

Téma Dolgozzunk együtt egy jó csapatban! 

Célcsoport intézményvezetők, helyettesek, munkaközösség-vezetők, érdeklődő pedagógusok 

Közreműködő Somogyiné Quallich Lenke tréner, Oktatási Hivatal 

Résztvevők száma Balassagyarmat 13 fő (10 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 21 fő (13 intézmény/tagintézmény) 

A program izgalmas kérdésekre, felvetésekre kereste a választ: 

 Mi jellemzi napjainkban a tantestületeket, együttdolgozó 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?   

A szekcióüléseken a közoktatás szinte minden intézménytípusát képviselték a résztvevők: a vezetőkön kívül 

óvónők, tanítók, szaktanárok, szaktanácsadók, fejlesztő pedagógusok munkaközösségvezetők is jelen voltak.  

A témára való ráhangolódás a résztvevők saját élményére, érzésére építve történt, amely hozzájárult az 

interaktív kapcsolat és a bizalom megteremtéséhez.  

 

Az elmélet és gyakorlat kapcsolatára építve mutattam be a tantestületek lehetséges jellemzőit, benne az 

egyes kollégák közösséghez való viszonyulását befolyásoló szempontokat, a közösség működési 

mechanizmusait. Az előadásban felhasználtam a nemzetközi és hazai kutatás eredményeit, összehasonlítva 

a jelen helyzettel, majd kiegészítve a résztvevők tapasztalataival, véleményével. A kutatás és a résztvevők 

véleménye szerint is közvetlen összefüggés mutatható ki a pozitív iskolai légkör, a tanárok szakmai 

meggyőződése, együttműködése, a pedagógiai munkával való elégedettség, a szakmai fejlődés és a 

különféle tanítási technikák, módszerek között. Megegyezett a vélemény abban is, hogy az együtt-

működésre építő rendszerben jobban érzi magát a tanár és a diák és egyaránt, ráadásul a szülők is érzik 

ennek meglétét vagy hiányát.  
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Alapelvként fogalmazódott meg. hogy a közösség-

fejlesztés a közösség önmaga általi fejlesztését jelenti, 

hiszen nincs általános „recept” annál is inkább, mert 

minden intézmény más és más. Hasonlóképpen az is 

megerősítést nyert, hogy a közösségfejlesztés aktuális 

állapota változhat, mindez több tényezőtői is függhet, 

ennél fogva folyamatos feladatot jelent az adott 

szervezet tagjainak.  

A közösséghez való érzelmi viszony, tudatosság-tudás, 

szervezettség és az arra épülő közösségi cselekvés 

fejleszthető – éppen ez a közösségfejlesztés feladata! 

Ennek érdekében a vezetőknek és a munkatársaknak 

egyaránt tenni kell a saját eszközeikkel, mindemellett a 

vezetőnek kiemelt feladata van abban, hogy jól 

működő közösség legyen az óvodában és az 

iskolában! 

Somogyiné Quallich Lenke tréner 

Oktatási Hivatal 

 

Lemorzsolódás kezelése 

Téma Az előítéletek csökkentése és a sztereotípiák kezelése 

Célcsoport A lemorzsolódással különösen veszélyeztetett iskolákban dolgozó azon pedagógusok, 
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 Balassagyarmat 18 fő (6 intézmény/tagintézmény) 

A programot elsősorban olyan, a lemor-

zsolódással különösen veszélyeztetett isko-

lákban dolgozó pedagógusoknak 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 tekint-

hessünk embertársainkra, tanítványainkra. 
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A dehumanizáció, a biológiai rasszizmus, a szociális redukció, a teljesítény redukció, a kivételképzés, az 

áldozathibáztatás, a kulturális színvakság, a racionalizáció előítéletes sztereotípiaként történő tudatosítása 

saját magunkban igen fontos feltétele annak a szemléletbeli 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. 

A tanulók iskolai teljesítményét 

leginkább a rájuk irányuló előítéletek 

befolyásolják. Ha a pedagógus a 

gyermek felé negatív attitűdöket és 

értékeket közvetít, az a tanulót a leg-

károsabb fejlődési irányba vezetheti: 

többek között sikertelen iskolai teljesít-

ményhez, alacsony önértékeléshez, 

és identitászavarhoz. (CSEPELI 1998).  

 

 

 

Ez nem jelent mást, mint azt, hogy a peda-

gógus felelőssége – ebből a szempontból is – 

óriási, hiszen már azzal hatással van a 

gyermek előre haladására, teljesítményére, 

és ezáltal a jövőjére, ahogyan az adott 

tanulóról gondolkodik.  

Márai Sándort idézve, „… önmagunk megis-

merése a legnagyobb utazás, a legfélel-

mesebb felfedezés, a legtanulságosabb talál-

kozás.” Márai önismeret erősítésére hívó 

idézete jól tükrözi, hogy az önmagunkról és 

világunkról alkotott szemlélet felülvizsgálata 

éppen annyira kihívásokkal teli, mint 

amennyi pozitív felismerést, vagy tanulságot 

von maga után. 

A tévhitekből táplálkozó, automatikusan és tudat alatt működő, akár önmagunk számára is rejtett sztereo-

típiáink, előítéleteink vizsgálata saját felelősségünk. 

Kiss Józsefné szaktanácsadó 

Id. Szabó István Általános Iskola, Cered 
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Természettudomány 

Téma Természettudományos Élményközpont 

Célcsoport: általános és középiskolai tanárok 

Közreműködő Kanyóné Horváth Margit szakmai vezető 

Résztvevők száma Balassagyarmat 15 fő (10 intézmény/tagintézmény) 

A Nyugat-nógrádi térség legnagyobb Élményközpontja 2019. február 21-én nyitotta 

meg kapuit Balassagyarmaton. Az Együtt Európáért Alapítvány által létrehozott 

Természettudományos Élményközpont a modern technológiai megoldásaival és 

élményalapú oktatási módszereivel hozzájárul a diákok kompetenciáinak fejlesz-

téséhez. Emellett olyan egyedülálló lehetőséget biztosít a fiatalok számára, amely 

megváltoztatja az élet- és karrierszemléletüket, új perspektívát nyújt a pálya-

választásban hozzájárulva a térség gazdasági felzárkóztatásához. 

A bemutató óra során a résztvevő pedagógusok megismerhették az 

interaktív tábla használatát, a LEGO robotikai szerkezeteit és a 

biológiai és kémiai kísérletekhez használható eszközök tárházát is. 

Természetesen a modern technológiában rejlő lehetőségek is 

szemléltetésre kerültek. A 3D nyomtató, a VR (virtuális valóság) és 

AR (kiterjesztett valóság) szemüvegek illetve az interaktív asztal 

számtalan pedagógiai lehetőséget rejtenek magukban, melyeket az 

érdeklődők ki is próbálhattak. 

Az élményközpont célja egy olyan közösségi tér és légkör 

kialakítása, amely lehetőséget biztosít a korszerű, élményszerű 

oktatás megvalósításához, a természettudományos tantárgyak 

népszerűsítéséhez. Különösen fontos a tudatos pénzügyi kultúra 

szemléletének erősítése – többek közt a Pénz7 témaheti 

programokkal – és egy olyan légkör kialakítása, ahová a tanár és a 

diák is szívesen megy el a tanórák után, vagy éppen a tanórák 

keretében. 

Az érdeklődők számára további információk érhetők el a 

www.termeszettudomanyos.hu 

webldalon. 

 

 

Kanyóné Horváth Margit szakmai vezető 

Természettudományos Élményközpont, Balassagyarmat 

  

http://www.termeszettudomanyos.hu/
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SMART interaktív tábla 

Téma SMART Notebook Lesson Activity Toolkit 2.0 animációk alkalmazása a tanórákon 

Célcsoport általános és középiskolai tanárok 

Közreműködő Papp Istvánné Nagy Annamária szaktanácsadó 

Résztvevők száma Balassagyarmat 14 fő (6 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 16 fő (6 intézmény/tagintézmény) 

Jó néhány év telt el azóta, hogy megérkezett az első SMART interaktív tábla 

az iskolákba. Nagyon örültünk, csodájára jártunk. Próbálgattuk a tollakat, 

hogyan lehet írni rá, kivetíti-e a PPT-jeinket. Ámultunk-bámultunk azon, 

hogy ilyen hatalmas felületen tudunk filmet nézni. Aztán a lelkesedés kicsit 

alábbhagyott, és a legtöbb helyen meg is állt a dolog. Azóta is csak az előbb 

említett funkciókat használják – vagyis ezek a táblák kihasználatlanok.  

Kevesen ismerik a SMART Notebook 11 szoftver adta lehetőségeket, és alig 

több a tábla annál, amit egy projektorral, laptoppal és vetítővászonnal meg ne 

lehetne oldani.  

A műhelymunka célja az volt, hogy az általános és középiskolákban tanító 

kollégák megismerjék a – minden SMART Notebook 11 programmal ellátott 

táblán elérhető – Lesson Activity Toolkit 2.0 alkalmazás Interaktív és 

multimédia felületét. Ez nem más, mint egy interaktív feladatkészítő eszköz-

tár, mellyel szemléletesebbé, érdekesebbé, mozgalmasabbá tehetjük a tanórákat. Kész sablon-paneleket 

tölthetünk meg tantárgyspecifikus tartalommal – szöveggel, fotókkal, ábrákkal – gyorsan, minimális 

gyakorlati informatikai ismeretek birtokában is. 

      

A műhelymunka végére minden résztvevő képes volt önálló feladatkészítésre: szöveg bevitelére, képek 

beillesztésére, karaktertábla bővítésére, és egyéb funkciók – például: ellenőrzés, megoldás, animáció ki-be 

kapcsolása, időzítő beállítása az egyes feladatokhoz – kiválasztására, beállítására. 

Megjegyzés: 

Tantárgyakhoz kapcsolódó, ingyenes, magyar nyelvű Lesson Activity Toolkit 2.0 panelek találhatók a 

http://tananyagpiac.hu/taxonomy/term/82 weboldalon. A letöltéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. 

Bízom benne, hogy nem csak én, hanem a résztvevők is hasznosnak, sikeresnek ítélik meg az együtt töltött 

időt, és a 2019/2020-as tanévben már az itt tanultak birtokában, még tudatosabban fejlesztik majd tanulóik 

digitális kompetenciáit. 

Papp Istvánné Nagy Annamária szaktanácsadó 

Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája 

http://tananyagpiac.hu/taxonomy/term/82
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IKT alkalmazások 

Téma A közös munkában és a kommunikációban használható alkalmazások 

Célcsoport általános és középiskolai tanárok 

Közreműködők Racskó Péter szaktanácsadó 
Soós József szaktanácsadó 

Résztvevők száma Balassagyarmat 18 fő (11 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 21 fő (11 intézmény/tagintézmény) 

Edmodo, a biztonságos, oktatásra szakosodott hálózat tanárok, diákok és szülők részére 

Tanárként, és egyúttal a ránk bízott tanulók nevelőjeként sokunk kerül nehéz helyzet, dilemma elé: 

használjuk-e a digitális kor eszközeit, a közösségi média lehetőségeit, amikor annyi negatív inger, káros 

következmény fenyegeti általa a nevelés-oktatás folyamatát?  

Nehéz kérdés, de talán létezik, léteznek olyan megoldások, amelyek mindezen eszközök és szolgáltatások 

kényelmét, funkcióit, lehetőségeit képesek nyújtani, ugyanakkor nagyrészt mentesek azoktól a hatásoktól, 

amelyektől szeretnénk megóvni tanulóinkat. 

Ilyen rendszer az Edmodo is… 

Egy olyan zárt rendszer, amelyet kizárólag oktatási céllal hoztak létre, használatba venni nem is lehet 

másként, mint tanárként, diákként vagy szülőként. Egy egyszerű regisztrációs folyamat után tanárként 

szakmai csoportokat és tanulói osztályokat hozhatunk létre. Tanulóként legalább egy osztályhoz kell 

csatlakoznunk, illetve szülőként gyermekünk aktivitását követhetjük nyomon. A felület a jól ismert 

közösségi terek filozófiáját követi. Bejegyzések, viták indíthatók, tananyagok, linkek tehetők közzé. 

Azokhoz hozzászólhatunk, lájkolhatjuk, kifejezhetjük érzelmeinket. 

Tanár szerepben szavazásokat indíthatunk, teszteket készíthetünk, mérhetjük tanulóink tudásszintjét, 

nyomon követhetjük előrehaladásukat. Határidős feladatokat adhatunk ki, kérhetjük a megoldások 

beadását, folyamatosan értékelhetjük teljesítményüket. Tanári csoportokhoz vagy magunk, akár az egész 

iskolát egy egységbe szervezhetjük. 
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Az Edmodo tartalmaz naptárt, teljes értékű Microsoft Office 365 támogatást (Word, Excel, PowerPoint 

online), fájljainkat feltölthetjük, mappákba szervezhetjük, integrálva akár Google Drive, akár OneDrive 

tárterületünkkel is. 

Az Edmodo mindezeken kívül interaktív tananyag és alkalmazás gyűjtemény is. Sok ezer tanár és fejlesztő 

által készített számtalan, különféle szempont szerint kereshető anyag szolgálja a regisztrált felhasználók 

munkáját a Spotlight nevű „piactéren”. 

És hogy teljes legyen a kényelem, mindezt magyar nyelven és Androidos, illetve iPhone telefonokon 

mobilalkalmazás támogatásával teszi, teljesen ingyenesen… 

Remélem, ennek a kis ízelítőnek a segítségével sikerült felkelteni a program iráni érdeklődést. Amennyiben 

így van, a http://www.edmodo.com oldalról kiindulva minden további információ elérhető, és akár 

kezdődhet is a közös munka! 

Racskó Péter szaktanácsadó 

Mikszáth Kálmán Líceum, Pásztó 

 

Redmenta, Tankockák… applikációk a tanórákon 

A szekció második részét én vezettem. A nagy meleg ellenére is lelkes tanárokkal találkoztam mindkét 

napon. A program a tanórákon is jól alkalmazható programok bemutatása, illetve kipróbálása volt. A 

továbbképzések előtt előzetesen kérdőívet szoktam kiküldeni. Ezek visszaérkezése után mérhető fel az 

adott csoport igénye, illetve az adott alkalmazásokban való jártassága. Erre sajnos nem volt lehetőség, ezért 

egy játékos alkalmazással – a Kahoot program segítségével – győződtem meg a csoportok tudásszintjéről. 

A kollégák ügyesen válaszolgattak mobiljaik segítségével a feltett kérdésekre, az eredményeket kivetítőn 

mindenki láthatta. A szekció második részének tervezett programja a következő volt: 

 Kahoot (online teszt, szavazórendszer) 

 Redmenta 

 Tankockák – LearningApps.org 

 Pearltrees 

 Kiterjesztett valóság Quiver – 3D Coloring App  

 Wheel of names ( sorsoló) 

http://www.edmodo.com/
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A felmérés szerint a tankockák használatában igen nagy jártasság mutatkozott, ezért a programunkban a 

Redmenta alkalmazás kapta a nagyobb súlyt. A Redmenta dolgozatjavítás piros toll nélkül alcímet kapott 

alkalmazás többeknek felkeltette az érdeklődését. Megismerkedhettek az alkalmazás előnyeivel, hátrá-

nyaival. Kipróbálhattuk milyen gyorsan lehet feladatlapot készíteni, beilleszteni egy már kész feladatot a 

saját munkánkba. Ráérezhettek annak ízére, milyen könnyen lehet a javíttatani a géppel a feladatsorokat 

A Pearltrees alkalmazásban képeket, megjegyzéseket és weboldalakat menthetünk el, ezekből lesznek a 

gyöngyök. Ezeket a gyöngyöket azonban fákká rendezhetjük, egy klasszikus gondolattérkép módjára.  

Az eredmény egyszerre rendezett és látványos. 

Quiver – 3D Coloring App a kiterjesztett valóságra remek felhasználási példa az Androidra és Apple iOS-

re elérhető mobilalkalmazás. A Quiver weblapjáról gyermekek számára készült színezőlapok tölthetők le, 

ezeket ki kell nyomtatni, a kicsik pedig a megszokott módon kiszínezhetik azokat. Ezután jön a mágia:  

a Quiver mobilalkalmazásával be kell olvastatni a kiszínezett lapokat, mire a lapon szereplő figurák és 

tárgyak három dimenzióssá válnak, és megelevenednek a kijelzőn. Hasonló alkalmazásokat is bemutattam: 

4D animal, 4D elements, 4D anatomia. (Ezek sajnos már csak részben ingyenesek.) 

A tartalmas napot egy tetszetős sorsolóval, a Wheel of names a programmal zártuk. 

Soós József szaktanácsadó 

Salgótarjáni SZC Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
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Ökoiskola 

Téma Ökoiskolai programok az általános és középiskolában 

Célcsoport általános és középiskolai tanárok 

Közreműködők  Somlóiné Nagy Éva Öko-munkacsoport vezető; Demeter Gábor szaktanár 
Kiss Árpád Általános Iskola, Balassagyarmat 

 Magyar Zoltán igazgató 
Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat 

 Kanyóné Rigó Csilla Öko-munkacsoport vezető; Tajti László szaktanár 
Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagintézménye 

 Herczegné Varga Ilona szaktanácsadó, Madjász Julianna szaktanácsadó 
Mikszáth Kálmán Líceum, Pásztó 

Résztvevők száma Balassagyarmat 20 fő (6 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 15 fő (10 intézmény/tagintézmény) 

„Kiss” munkával a környezetért – apró lépések a fenntartható fejlődésért  

a Kiss Árpád Általános Iskolában 

Intézményünk a az idén kezdte 145. tanévét. Az iskolában nyolc évfolyamon, 17 osztályban 394 gyermek 

tanul. 2014 óta használhatjuk az Ökoiskola címet. Pedagógiai programunk és helyi tantervünk kiemelten 

képviseli a fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit a környezeti- és egészségnevelési programban. 

A teljesség igénye nélkül egy-két példa munkánkra: 

 Megtartjuk a környezetvédelemmel és természetvédelemmel kapcsolatos jeles napokat. 

 Részt veszünk európai és országos szinten meghirdetett témaheteken: Európai Hulladékcsökkentési 

Hét /European Weekfor Waste Reduction, Fenntarthatósági Témahét, Pénz7. 

 Saját projekteket, témaheteket szervezünk. 

Ilyen volt pl. az Ipoly-projekt, melynek során az Ipolyhoz kapcsolódóan a természeti és a kulturális értékeket 

egyaránt megismerhették a tanulók Osztályonként kaptak más-más típusú gyűjtőmunkát, évfolyamonként 

tartottunk előadásokat. A hét tanítási óráin minden tantárgy az Ipolyhoz és a témahéthez kötődött. Már 

tanév elején fotópályázatot írtunk ki, amiből a témahétre kiállítás készült. Kerékpáros túra során 

megkoszorúzták az Ipoly hosszának felét jelző kopjafát. A projektet a fotópályázat értékelésével és egy 

akadályversennyel zártuk, melyben a gyerekek a tanult ismereteiket hasznosíthatták. 
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Kiss-terménybemutató és szüreti felvonulás: 1 hetes projektünk során saját, vagy nagyszülő kertjéből 

származó terményekből, gyümölcsökből rendeztek az osztályok kiállítást, melyet városunk óvodásai is 

szívesen látogattak. Madárijesztőt készítettünk. A témahetet népviseletbe öltözött felvonulással és 

mustkészítéssel zártuk. 

A környezeti nevelés részeként a Palóc Múzeumban lehetőség van megismerni a paraszti kultúra értékeit. 

Osztály szinten is folyamatos a szelektív hulladékgyűjtés. Évente kétszer szervezünk papírgyűjtést. 

Kupakgyűjtés folyik, mellyel környékbeli rászoruló családot segítünk. Évente gyűjtést szervezünk 

rászoruló tanulóknak (élelmiszer, játék, ruházat). Veszélyes hulladék /elem, telefon/ begyűjtésére is 

lehetőség van, felvettük a kapcsolatot a Jane Goodall Intézettel. 

Fontosnak tartjuk, hogy mindebben mi magunk, pedagógusok és technikai dolgozók is jó példával járjunk 

elől. Ökoiskolai tevékenységünkkel célunk, hogy elősegítsük a tanulók környezettudatos magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedékek képesek legyenek a környezeti 

válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak 

fenntartható fejlődését.  

Somlóiné Nagy Éva Öko-munkacsoport vezető 

Kiss Árpád Általános Iskola, Balassagyarmat 

Madách Imre Kollégium ököiskolai programjának bemutatása 

A Madách Imre Kollégium első Ökoiskola címét 2016. évben 

szerezte meg egy év felkészülési időszak után. A nevelőtestület, az 

intézmény vezetése a tanulókkal és az alkalmazotti közösséggel 

közösen szerette volna, hogy hangsúlyosabban megjelenjenek az 

intézmény mindennapjaiban a környezettudatosságra, a fenntart-

hatóságra és az egészséges életmódra nevelés.  

A cím elnyerésével (2016.01.30 – 2018.12.31) három vállalást 

fogalmazott meg az öko csoport a pályázatban: 

 PET palackok szelektív hulladék gyűjtése, 

 önértékelés átdolgozása a környezettudatos szemlélet jegyében 

 környezetvédelmi versenyek szervezése. 

Ezeken kívül számos program, kezdeményezés valósult meg:  

 Heti rendszerességgel szemét szedés az udvaron 

 Napi szoba ellenőrzés 

 Hulladék feldolgozók látogatása 

 Erdei iskola 

 Túrák szervezése hazánkban és határon túl 

 Honlap –„öko” beszámolók 

 Virágos kert 

 Előadások, programok az egészséges táplálkozás jegyében 

 Témahetek 

 Úszás, sítábor, sportnapok. 

Az intézmény alkalmazotti és tanulói közössége úgy döntött, hogy a cím elnyeréséért újra pályázik 2019. évben. 

A benyújtott pályázatban új vállalások, célok lettek megfogalmazva: 

 Fűszerkert létrehozása. 

 Őshonos növényzet telepítése (fák, bokrok) az intézmény kertjében. 

 Madáretető, lepkeitató, rovartanya kialakítása és bemutató táblák kihelyezése. 

Magyar Zoltán igazgató 

Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat 
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Ökosuli, avagy a környezettudatos nevelés és oktatás lehetőségei iskolánkban 

Intézményünk a Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 2016 januárjában elnyerte az 

ökoiskola címet. Azóta a programban megfogalmazottak szerint dolgozunk, ezért kaptuk a felkérést, hogy 

mutassuk be iskolánk ezirányú tevékenységét. Az előadásban elsőként beszéltünk az ökoiskolai pályázat 

kategóriáiról, szabályairól. A cím elnyerése után az első feladat, az ökoiskolai munkacsoport létrehozása. 

A munkacsoport az ökoiskolai munkaterv megalkotásával kezdi munkáját. Ennek a munkának három nagy 

részterületéről volt szó. Az egészséges életmódra nevelésen belül kiemelt figyelmet fordítunk a mozgásos 

tevékenységekre, különböző sportokkal való ismerkedésre. Részt veszünk az egészséges életstílust 

népszerűsítő Menő Menza programban. Természetesen, célunk a fenntartható fejlődéshez szükséges 

kompetenciák kialakítása, majd fejlesztése.  

 

Évente bekapcsolódunk a témahetek munkájába. Népszokásaink megismertetése céljából az alsó tagozatos 

osztályok színvonalas hagyományápoló műsorokat mutatnak be. Szívesen látogatunk el múzeum-

pedagógiai órákra, melyek során a múzeumokban felhalmozott tudás értelmezhetővé, kézzel foghatóvá 

válik a tanulók számára.  

Fontosnak tartjuk a természettudományi kompe-

tenciák fejlesztését. A tanórákba beépített tevékeny-

ségeken túl sok programmal igyekszünk élmény-

szerűvé tenni a természettudományi kompetenciák 

megalapozását. Pályázatok révén táborokat tudtunk 

szervezni, sok csoporttal részt veszünk a Pegazus 

Természettudományi Élményközpont foglalkozásain. 

A Bolyai János Gimnáziummal együttműködve – 

hetedik és nyolcadik osztályos tanulóink – a labor-

munka során gyakorlati tapasztalatokkal bővítik az 

elméleti tudásukat. Kollégánk, Tajti László a kutatók 

éjszakáján bemutatott érdekes kísérletei is népszerű 

programjaink közé tartoznak. 

Kanyóné Rigó Csilla ökomunkacsoport vezető 

Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 
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A Mikszáth Kálmán Líceum, mint Ökoiskola 

A szekció iránti érdeklődés felülmúlta a várakozásunkat. Ez is jelzi a téma aktualitását és fontosságát. 

Külön szeretném kiemelni, hogy nemcsak természettudományos szakos kollégák vettek részt ebben a 

munkában. Az előadások, bemutatók felépítése logikus és mindenki számára érthető volt. A technikai 

feltételek-számítógép, internet-az elvárásnak megfelelően működtek.  

Bevált forma, hogy általános és középiskolák együtt gondolkodtak, ötleteket gyűjtöttek egymástól. Így 

szépen követhető volt az általános iskolai alapozás fontossága, illetve a középiskolában az ismeretek 

elmélyítése, ok okozati összefüggések felfedezése. Valamennyien egyetértettünk abban, hogy a szemlélet-

formáláshoz – legyen az diák vagy pedagógus – elengedhetetlen az élményszerűség, az együttműködés és 

a komplexitás. Örvendetes, hogy két tanárnak személyesen is tudtunk segíteni az e területen felmerült 

problémájuk megoldásában.  

Véleményem szerint nagyon hasznos volt a szekció munkája, ami remélhetően abban is meg fog 

mutatkozni, hogy egyre több lesz megyénkben az ökoiskola. 

   

Madjász Julianna szaktanácsadó 

Mikszáth Kálmán Líceum, Pásztó 

Diákönkormányzat 

Téma Motiváció, hatékony együttműködés a diákönkormányzatban 

Célcsoport DÖK munkáját segítő tanárok 

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

Résztvevők száma Balassagyarmat 9 fő (7 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 13 fő (7 intézmény/tagintézmény) 
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Iskolába lépési fejlettség 

Téma Iskolába lépési fejlettség, illetve az éretlen gyermek beiskolázásának következményei 

Célcsoport óvodapedagógusok, tanítók 

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

 Diósi László tagintézmény vezető 
Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye 

Résztvevők száma Balassagyarmat 40 fő (14 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 20 fő (15 intézmény/tagintézmény) 

Az iskolába lépési fejlettséggel foglalkozó szekció munkáját mind Salgó-

tarjánban, mind Balassagyarmaton nagy érdeklődés kísérte.  

A szekcióban óvodapedagógusok és tanítók kaptak tájékoztatást az iskolaérett 

gyermekek testi, lelki és ismeretszerzési folyamatairól. Kitértünk a 

szakszolgálati vizsgálatok fontosságára, a mért eredmények elemzésére. 

Részletesen beszéltünk arról, hogy milyen fontos a gyermek fejlődési 

ütemének ismerete és az iskolakezdés idejének optimális meghatározása.  

Gyakorlati példákat hoztunk arra, hogyan kerülhet be éretlen gyermek az 

iskolába és milyen módszerekkel lehet megsegíteni az érés folyamatát. 

Esetleírásokkal, esettanulmányokkal tettük szemléletesebbé az előadást, amely 

gyakran vált interaktívvá az érdeklődők kérdései és problémafelvetései okán. 

Igyekeztünk mindvégig szakirodalmi ajánlásokkal megtámogatni a hallottakat, hogy ez a program 

hatékonyan töltse be a gondolatébresztő funkcióját. A résztvevők elégedettségüket fejezték ki, telefonos és 

e-mailes elérhetőségeket cseréltünk, tovább szakmai programok lehetőségét vetettük fel, hiszen az iskolába 

lépés állapota, a beiskolázás folyamata éppen törvényi változások előtt áll. 

 

Tőkeiné Kiss Mariann tagintézmény vezető 

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 
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Konfliktuskezelés 

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

Célcsoport óvodapedagógusok, tanítók 

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

Résztvevők száma Balassagyarmat 39 fő (20 intézmény/tagintézmény) 

Nagy várakozás előzte meg és pillanatok alatt megtelt az óvodapedagógusok, tanítók számára meghirdetett 

szekció 40 fős létszámkerete. A szakmai fórumot Dr. Gőbel Orsolya pszichológus, a Károli Gáspár Református 

Egyetem Fejlődéslélektani Tanszék egyetemi docense vezette.  

 

A gyakorlati életből hozott számos példája, a pedagógiai gondolkodást jelentős mértékben megérintő 

előadásában kitért a kisgyermekkort meghatározó előzetes történések, események hatására, illetve ezen 

események ismeretének fontosságára.  

Előadásában kitért továbbá a gyermekek viselkedését, tevékenységét meghatározó érzelmek jelentőségére, a 

kisgyermeket befolyásoló felnőtt reakciók, visszajelzések minőségének szerepére, a tagadó-tiltó formák helyett 

a „mit tegyen”, azaz az igenlő tartalmú beszéd használatának indokoltságára, a felnőttek (szülők, pedagógusok) 

és gyermekek minőségi együttlétének, a „fűnövő” idő (azaz a gyermek számára szükséges és elégséges idő) 

biztosításának fontosságára, a korai kötődések kialakulására gyakorolt hatására. 

     

A szekció „hangulati görbéje” igen hamar magasra ívelt: a „nehéz téma” (a kifejezés egy résztvevő vissza-

jelzéséből származik) átgondolása, a pedagógusok pozitív gyakorlatainak megerősítése és kiemelése, az 

időnkénti „görbe tükör” – betekintés adleri hatást ért el a jelenlévő pedagógusok körében… 

Dupákné Gecse Adél munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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Óvodai adminisztrációs szoftver 

Téma Segítség az óvodai adminisztrációs terhek csökkentéséhez 

Célcsoport óvodavezetők, óvodapedagógusok 

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

Résztvevők száma Salgótarján 22 fő (11 intézmény/tagintézmény) 

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde székhelyintézménye fogadta a téma iránt érdeklődő óvoda-

vezetőket, óvodapedagógusokat. A szekció megszervezésére előzetes igényfelmérés alapján került sor, 

azzal a nem titkolt céllal, hogy az óvodai adminisztrációs feladatok ellátását megkönnyíthessük, amelyet 

az itt bemutatott program jelentősen megkönnyíthet.  

A korszerű informatikai segédeszközök (esetünkben 

egy szoftver) számos olyan funkcióval rendelkezik, 

melyek használatával jelentős időt szabadíthat fel. A 

bevitt adatok alapján összekapcsol területeket: pl. a 

gyermekek fejlődésének követésére készült értékelő 

modul alapján elkészíti az egyéni és csoportos 

fejlesztési terveket is, pillanatok alatt készülhet számos 

– fenntartó, vagy más szerv által kért kimutatás – de 

belső használatú statisztikák készítésére is praktikus 

eszköz. Nemcsak jelentések, kimutatások készítésére 

alkalmas, hanem számos tervező funkcióval is rendelkezik: nevelési tervek, tevékenységtervek éppen így 

készíthetők, óriási adatbázissal bír tevékenységek, játékok, dalok, technikák, mesék, versek vonatko-

zásában, amelyek bővíthetők a saját gyakorlattal is. 

A felületet Dr. Szilágyi Barnabás, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar 

egyetemi docense mutatta be. A bemutatáson túl válaszolt a pedagógusok felmerülő kérdéseire, meghallgatta 

észrevételeiket is. 

 

 

 

 

 

 

 

Dupákné Gecse Adél munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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Hiteles és eredményes kommunikáció 

Téma A hiteles és eredményes kommunikáció színterei, formái, eszközei az óvoda-
pedagógusok napi gyakorlatában 

Célcsoport óvodapedagógusok 

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

Résztvevők száma Salgótarján 13 fő (9 intézmény/tagintézmény) 

A szakmai napok keretén belül megvalósított műhelymunka, szekcióülés, témája: Hiteles és hatékony 

kommunikáció lehetőségei, módszerei a mindennapjainkban. A digitális kommunikáció formái és jelen-

tősége, lehetőségek az óvodában. A szekciót a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde székhelyintéz-

ményében Fodor Edina tagintézmény vezető és Zsótér Melinda óvodapedagógus vezetésével tartottuk. 

      

Őszinte, közvetlen kapcsolat kialakításával sikerült a téma iránti érdeklődést fenntartani, gondolatokat 

ébreszteni és érdemi eszmecserét folytatni a résztvevő kollégákkal. A mindennapi élet egyes területeit 

érintő improvizációs játékok segítségével igyekeztünk a hatékony kommunikáció fő jellemzőiről,  

az asszertív kommunikációról való tudásunkat bővíteni, ötleteket cserélni.   

Valamennyien érzékeljük a digitalizáció kapcsán 

bekövetkezett változásokat, ezért is gondoltuk, 

hogy a téma aktualitása vitathatatlan és jelen-

tőséggel bíró. A prezentációval párhuzamosan 

lehetőséget biztosítottunk a kollégák számára, 

hogy a témakörrel kapcsolatosan interaktív 

módon, megosszák tapasztalataikat, jól bevált 

módszereiket, esetleges félelmeiket, aggodal-

maikat. 

Nagy hangsúlyt kapott és figyelemre méltó 

érzelmeket hívott elő a kollégákból a digitális 

eszközök gyermekkori használata. Produktív 

vita alakult ki a téma körül. Mindannyian a 

felelősségteljes példamutatásban és az ésszerű 

korlátok állításában látjuk a megoldást és 

semmi esetre sem a tiltásban. 

A szakmai délután összegzését egy Szent-Györgyi Albert idézetben találtuk meg:  

„Olyan lesz a jövő, mint a ma iskolája” 

Fodor Edina tagintézményvezető  

Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 
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Tanítók 

Téma Képességfejlesztésről másképp 

Célcsoport tanítók 

Közreműködők Balázsné Cene Csilla szaktanácsadó 

Résztvevők száma Balassagyarmat 16 fő (11 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 31 fő (14 intézmény/tagintézmény) 

A képesség és készségfejlesztés matematika órán volt a 

témája a tanítói szekció foglalkozásának. A játékos ráhan-

golódás után néhányan megosztották egy-egy kedves 

élményüket a matematika tanításával kapcsolatban, majd 

közösen összegyűjtöttük azokat a problémákat, amelyek 

leginkább megnehezítik a tantárgy tanítását.  

A téma bevezetéseként minden résztvevő néhány példát 

ismertetett a képességfejlesztésre saját pedagógiai 

gyakorlatából, ill. egy ötfokú skálán értékelte saját 

fejlesztő stratégiáját. Az ismeretbővítés fázisát a 

képesség, készség fogalmának tisztázásával indítottam, 

majd az összehasonlításuk következett. Hangsúlyoztam, 

hogy az iskolába lépő gyerek képességterületeinek 

megfigyelése, alapkészségeinek felmérése nagyon fontos 

mérföldkő a fejlesztés elindításához.  

Az alapkészségek: figyelem, megértés, emlékezet, gondolkodás fejlesztésének lehetőségeit óratervekben 

elemeztük közösen és csoportokban egyaránt. A képességfejlesztés  területeire is kerestünk konkrét példákat.  

A foglalkozás második részében a differenciálás is terítékre került, hiszen a legnagyobb esélyt az egyéni 

fejlesztésre a személyre szabott tanulásirányítás biztosítja. Közösen tekintettünk át egy differenciált foglalkozás-

tervet és elemeztük a munkaformák szemszögéből. A műhelymunka utolsó részében a mérés-értékelés témakört 

is érintettük. A diagnosztikus, ill. a fejlesztő értékelés feladatát, folyamatát, szerepét néztük át. A foglalkozás 

zárásaként összegeztük, rendszereztük legfontosabb feladatainkat a képességfejlesztés szemszögéből: alapozás, 

kialakítás, fejlesztés és szintentartás – ezek az eredményes matematikatanítás feltételei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balázsné Cene Csilla szaktanácsadó 

Salgótarjáni Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája 
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Magyar nyelv és irodalom 

Téma Balassagyarmat: Olvasás és szövegalkotás 
Salgótarján: Kortárs irodalom lehetőségei az irodalomórákon 

Célcsoport általános és középiskolai tanárok 

Közreműködők Lékóné Lantos Zsuzsanna szaktanácsadó 
Radnai Zsuzsanna szaktanácsadó 

Résztvevők száma Balassagyarmat 17 fő (12 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 11 fő (10 intézmény/tagintézmény) 

A tavalyi sikeres salgótarjáni program apropóján az idén Balassagyarmaton hasonló témában szerveztünk 

szekciót. 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 annak ellenére szép számmal jelentek meg a 

foglalkozáson, hogy a délelőtti plenáris ülés majd’ egy órával később ért véget. Sokakat érdeklő és érintő 

kérdésről van tehát szó. 

A szekció első részében Lékóné Lantos Zsuzsanna 

szaktanácsadó a szövegalkotás tanításának folyama-

tával ismertette meg a jelenlévőket. A folyamat-

központú és a kreatív írás módszertanának elemzésén 

túl számos gyakorlati példát mutatott, amelyek a 

mindennapokban is jól alkalmazhatóak a magyar-

órákon. A feladatok az egyszerű tartalommeséléstől a 

már nagyobb kreativitást igénylő mondat- illetve 

szöveg-kiegészítésen keresztül az önálló szöveg-

alkotásig illusztrálták, hogy hogyan juttatható el a 

diák addig, hogy gondolatait önállóan megfogal-

mazza, szövegbe szerkessze. 

A második 60 percben Radnai Zsuzsanna szaktanácsadó vázolta a 

mai fiatalok viszonyát az olvasáshoz. Együtt kerestük a választ arra a 

kérdésre, ki vagy mi az oka annak, hogy tanítványaink nehezen 

vehetők rá az olvasásra, és hogy kinek a feladata e korosztály olvasóvá 

nevelése. 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. Nagy érdeklődés 

fogadta az olvasóvá nevelés egyéb módszereit is, mint a „Dobj el 

mindent és olvass!” vagy a „4P” elképzeléseket. 

Az érdekes feladatok megoldásába mindenki szívesen bekapcsolódott, a közös gondokról szívesen 

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

módszerekkel gazdagodhatott. 

Salgótarjáni szekciónk témája a kortárs irodalom volt. Ennek oka mindenekelőtt az, hogy a tananyagban 

(elsősorban a középiskolában) egyre nagyobb mértékben van jelen, pl. az emelt érettségi több témaköre is 

napjaink irodalmából táplálkozik; másrészt szerettünk volna egy olyan összejövetelt, amely nem pusztán 

oktatási módszerekről, nehézségeink lehetséges megoldásairól szól, inkább alkotókkal, művekkel 

foglalkozik, ismereteinket, műveltségünket gyarapítja. A következő gondolatunk az volt, hogy ha kortárs, 

akkor miért is ne kapcsolódhatna Salgótarjánhoz? Így három olyan vendéget hívtunk, akik sok szállal 

kötődnek városunkhoz, akiknek jelent már meg kötete (versek vagy/és novellák), rangos irodalmi folyó-

iratokban publikálnak, ám a hétköznapokban más-más területen dolgoznak.  
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Kupcsulik Ágnes, Salgótarjánban élő költőt, 

Zsibói Gergely, Erdélyből származó, de hosszú 

évek óta városunkban élő alkotót és Juhász Tibor, 

Salgótarjánból indult, jelenleg Debrecenben tanuló 

írót, költőt, publicistát kérdeztük a kezdetekről, 

Salgótarjánhoz való kötődésükről. Beszélgettünk 

arról, honnan merítik témáikat, az alkotás folya-

matáról, a kortárs alkotói lét nehézségeiről, további 

terveikről. 

Vendégeink szívesen beszéltek magukról, műveikről, 

miközben egy-két versüket vagy novellájuk részletét 

is megismerhették a jelenlévők.  

A továbbiakban szó került a kortárs irodalom helyéről a tananyagban. Zsibói Gergely mint a Salgótarjáni 

Bolyai János Gimnázium tanára saját tapasztalataival illusztrálta mondandóját. Ő napi gyakorlatában 

találkozik a diákok érdeklődésével vagy érdektelenségével, olvasási szokásaival. Juhász Tibor 

egyetemistaként kortárs irodalmi kurzusokat vezet, ő felsőoktatásbeli tapasztalatait mondta el. A résztvevő 

kollégák aktívan bekapcsolódtak a beszélgetés e részébe, hiszen mindenkinek van véleménye ebben a 

témában. Mi, szervezők örömmel láttuk, hogy ezt a meg is osztják egymással, velünk.  

A program végén a jelenlévők mindegyike pozitívan nyilatkozott a délutánról, elmondásuk szerint sok újat 

hallottak, jól érezték magukat. Így aztán mi sem bántuk, hogy továbbképzés helyett író-olvasó találkozót 

szerveztünk. 

Lékóné Lantos Zsuzsanna szaktanácsadó Radnai Zsuzsanna szaktanácsadó 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium 

Matematika 

Téma Módszerek a matematika tanításában 

Célcsoport általános és középiskolai tanárok 

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

Résztvevők száma Balassagyarmat 13 fő (11 intézmény/tagintézmény) 
Salgótarján 18 fő (14 intézmény/tagintézmény) 

A Pedagógiai Oktatási Központtól még júniusban 

kaptuk a felkérést, hogy szervezzük meg a Tanévindító 

Szakmai Napok matematika szekcióját. A nyár 

folyamán elkezdődött a közös gondolkodás, hogy 

melyek lehetnek azok a témák, amelyek felkelthetik a 

kollégák érdeklődését, és segíthetik a munkájukat. Így 

esett a választás a függvények tanítására 3-12. 

évfolyamon. Miért éppen a függvények? A függvény-

fogalom kialakításának megfelelő előkészítése, majd 

elmélyítése a matematikatanítás egyik lényeges eleme. 

Fontos, hogy már az általános iskola alsóbb évfolya-

maiban sok, szemléletes és gyakorlati jellegű feladattal jussanak el a diákok az alapfogalmak helyes 

értelmezéséhez. Erre alapozva a középiskolában tovább folytatódik a függvénytani fogalmak kialakítása, 

és egyre hangsúlyosabbá válik az általánosítás és az elvonatkoztatás. A függvények ismerete, megértése és 

alkalmazása fontos, nemcsak a matematika, hanem a más tudományok szempontjából is. Nem véletlen, 

hogy ez a témakör a kerettanterv öt nagy fejezet közül az egyik. 
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A tantervi előírások bemutatása után módszertani lehetőségeket mutattunk be, sok-sok feladattal, 

kompetenciafejlesztési lehetőségekkel, tudásszintmérő tesztekkel és weboldalakkal. 

Koiné Paróczi Stefánia előadásából megtudhattuk, hogy alsó tagozaton melyek azok az ismeretek, 

amelyekkel jól megalapozható ennek a témakörnek a tanítása. Dr. Bakosné Nagy Julianna az 5-6. 

osztályos tananyagot ismertette, és sok érdekes, gyakorlatias feladatot mutatott be, amelyeket a helyszínen 

nyomtatásban meg is kaptak a kollégák.  

    

Palotásné Pityi Enikő prezentációja a 7-8. osztályos tananyag mellett módszertani ajánlásokat, 

mérőeszköz készítésére vonatkozó tanácsokat is tartalmazott. Herczegné Kaszás Judit mintegy 

összefoglalóan mutatta be a függvénytanítás ívét az 5-12. évfolyamokon egészen a közép- és emeltszintű 

érettségi követelményekig. Természetesen ő is több konkrét feladattal színesítette az előadását.  

A jelenlévő tanítók, általános és középiskolai tanárok láthatták, hogy milyen elvárások vannak egyes 

szinteken, és mi okozhat törést a két iskolatípus közötti átmenetkor.  

A szaktanácsadók előadása során a hangulat egyre oldottabbá vált, és néhány „provokatív” kérdés után a 

kollégák is elmondták véleményüket, tapasztalatukat a függvények tanításával kapcsolatosan. Nagyon 

örültünk neki, hogy Salgótarjánban 6 középiskolában tanító pedagógus is részt vett a műhelymunkán.  

Herczegné Kaszás Judit szaktanácsadó Palotásné Pityi Enikő szaktanácsadó 

Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola 

Földrajz, biológia, természetismeret 

Téma Új tartalmi és módszertani ötletek a földrajztanításban 

Célcsoport általános és középiskolai tanárok 

Közreműködők  dr. Angyal Zsuzsanna adjunktus 
Eötvös Loránd Tudományegyetem – Környezettudományi Centrum 

 Ütőné Dr. Visi Judit szakmai vezető, tantárgyi szakértő – Oktatási Hivatal 

 Bódis Bertalan szaktanácsadó 

Résztvevők száma Salgótarján 19 fő (14 intézmény/tagintézmény) 

Az első részben dr. Angyal Zsuzsanna Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezettudományi Centrum 

adjunktusa a természetismeret oktatásában az új NAT kapcsán kialakuló változásokról szólt. 

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 elsajátí-

tására helyezi a fő hangsúlyt. A természetismeret tantárgy összekötő kapocs az alsó tagozatos környezet-

ismeret és a diszciplináris természettudományos tárgyak között, így szerepe az oktatásban kulcsfontosságú. 

Kitért arra, hogy alsó tagozatban környezetismeret csak a 3-4. osztályban lesz heti két órában az alsóbb 

évfolyamokban más tárgyakba beépítve jelennek meg a környezeti tartalmak.  
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A tantárgyi struktúra továbbra is integrált jellegű marad. Nem a tudomány tanítása a fő cél, hanem a kompetencia-

alapú, a mindennapi élethez szükséges természettudományos készségek és képességek fejlesztése, amelyek 

megalapozzák a felsőbb évfolyamok diszciplináris tudásának elsajátítását. 

Ezt követően részletesen megvizsgálta hol milyen formában jelenik meg a gyakorlatorientált oktatás a 

„Természettudomány” néven felső tagozatban megjelenő tárgy oktatása során. 

A program következő részében szót kaptak a kollégák. A résztvevők egyik csoportja kiscsoportos beszél-

getés során összegyűjtötte az integrált jellegű tárgy előnyeit, a másik csoport a hátrányairól is szólt. 

Hosszabb vita bontakozott ki arról, hogyan lehetne a hátrányos helyzetű tanulók munkáját segíteni új 

módszerek, testre szabott programok segítségével. A gyakorlatorientált oktatás igényelné az erre szánt idő 

növelését illetve a kisebb létszámú csoportmunkát. Fontos lenne, hogy az ehhez szükségesés az eszkö-

zökkel ellássák az iskolákat. A kollégák segítségével az eladó áttekintette a természettudomány oktatásában 

a leginkább használt iskolán belüli és iskolán kívüli gyakorlati módszereket. 

 

 

 

 

A program második felében Ütőné Dr. Visi Judit 

szakmai vezető, Oktatási Hivatal tantárgyi szakértője 

számos a tanárok számára is jól használható új tartalmi 

és módszertani ötletet adott, amelyek jól használ-

hatóak a földrajztanításban. Milyen kihívásokkal kell 

szembenéznie a földrajzoktatásnak és a földrajztanárnak?  

Hogyan lehet érdekes és motiváló a földrajztanulás? 

Az előadás interaktív részében ismertetésre kerültek azok a gyakorlatban kipróbált játékos feladatok, 

amelyek minden korosztályban megkönnyíthetik az új szemléletű földrajztanítást.  

        

A program végén összegeztem az elhangzottakat és megköszöntem a kollégák aktív részvételét. 

Bódis Bertalan szaktanácsadó 

Börzsöny Általános Iskola, Nagyoroszi 



OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 2019/04. HÍRLEVÉL 

33 

Testnevelés 

Téma A gimnasztikai labda (fitball) alkalmazásának lehetőségei a mindennapi 
testnevelésben – Izomerősítő és nyújtó gyakorlatok óriás labdával 

Célcsoport tanítók, testnevelés szakos tanárok 

Közreműködő Tajtiné Miklós Bernadett Mária szaktanácsadó 

Résztvevők száma Balassagyarmat 15 fő (10 intézmény/tagintézmény) 

A témaválasztásomat a gimnasztikai labda (fitball) sokoldalúsága és attraktivitása, testnevelés órákon 

történő szeléskörű alkalmazása, rendszeres használatának a szervezetre gyakorolt pozitív hatásai 

befolyásolták. 

Mindezt az alábbi tényezők együttes hatásai 

támasztják alá: hatással van a motoros 

képességek, - kondicionális, - koordinációs 

képességek és ízületi mozgékonyság fejlesz-

tésére. Hatással van a kognitív képességekre, 

folyamatokra, mint: érzékelés, észlelés, 

figyelem, emlékezés, képzelet, gondolkodás. 

Továbbá olyan képességek, készségek 

fejlesztésére képes, mint: differenciáló 

képesség, együttműködési készség, kommu-

nikációs képesség, vizuális észlelés és 

egyensúlyozó képesség stb. Gyakorlatilag 

mindig és szinte mindenhol értelmes 

mozgást végezhetünk vele. 

A gymball sokoldalúságát bizonyítja, hogy segítségével:  

o hatékonyan erősítünk, nyújtunk, kitartóan edzünk, 

o fejleszthetjük egyensúly-érzékünket és koordinációinkat, 

o ízületi és hátkímélő állóképességi edzést alakíthatunk ki, 

o a labdán való gyakorlás, segíti a helyes légzési technika kialakulását, 

o a légzéssel összekapcsolva növeli a szív és a tüdő kapacitását, 

o fokozza az izmok flexibilitását, meggátolja azok rövidülését, 

o lazítunk, masszírozunk, 

o terápiát végzünk, játszunk, táncolunk, segíti a sokoldalú mozgást, 

o elősegíthetjük a testérzékelést, kontrolláltan végezhetjük a mobilizációt és a tehermentesítést, 

o növelhető az ízületek mozgásterjedelme. 

Fontos eszköze a tartáshibák megelőzésének, a már meglévő problémák kompenzálásának, korrekciójának, 

kulcsszerepet játszik a későbbi úgynevezett „degeneratív” mozgásszervi betegségek megelőzésében. 

A gymball számtalan lehetőséget nyújt az erőedzésre. Az erőedzés fokozza a teherbírást és növeli a 

teljesítőképességet. A nyújtásnál és lazításnál is rendkívül előnyös: rátámaszkodhatunk, gurulhatunk vele, 

a labda viseli a testsúlyt, kíméli az ízületeket és tehermentesíti a gerincoszlopot.  
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Rövid elméleti bevezetés:  

o gymballról általában, gymballal 

történő testmozgás előnyei, gyakor-

lati tanácsok a használatához 

(mérete, a helyes ülés és testtartás 

megéreztetése a labdán). 

o erő, erőedzés és streching labdával 

=> gyengülésre hajlamos izmok, 

o nyújtás és lazítás => rövidülésre 

hajlamos izmok, 

o módszertani ajánlás (nagylabda 

gyakorlatok). 

Az elméleti részt a gyakorlati foglalkozás követte. A műhelyfoglalkozás végét közös megbeszéléssel, a 

tapasztalatok átadásával zártuk.  

Tajtiné Miklós Bernadett szaktanácsadó 

Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 
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