NÓGRÁDI
ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK
2020
Országos szervezésű rendezvények
Cukorbeteg gyermekek együttnevelése. Elsősegélynyújtás cukorbetegség esetén
Ma Magyarországon a csaknem 1 millió cukorbeteg közül több mint 4000 fő 1-es típusú diabeteszben szenvedő gyermek
található. A napi többszöri vércukormérés, inzulin beadás, szénhidrátszegény diéta betartása nehézséget okoz a kicsik és
hozzátartozóik számára. Ezért a környezetet szükséges felkészíteni ennek elfogadására, és a betegséghez kapcsolódó
teendőkre. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány diabetológus orvosának és szakembereinek előadásából és bemutatójából olyan
korszerű ismeretekre tehetnek szert a gyermekközösségekkel foglalkozók, mellyel megkönnyítik a diabeteszes gyermekek
mindennapjait, illetve képessé válnak elsősegélyt nyújtani hirtelen bekövetkező állapotváltozás esetén.
Közreműködők: Egy Csepp Figyelem Alapítvány munkatársai, felkért előadók
2020.09.28.

14:00–16:00

óvodapedagógusok, dajkák, fenntartók részére, max. 60 fő
(online – Adobe CONNECT platform)

2020.10.05.

15:00–17:00

általános és középiskolai pedagógusok,
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak részére, max. 60 fő
(online – Adobe CONNECT platform)

A regisztráció eltér a Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok többi rendezvényétől!
Mindkét rendezvényre az alábbi linken lehet regisztrálni:
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/egy_csepp_figyelem_diabetesz_oktatoprogram

Tájékoztató rendezvény az intézmények vezetői, az iskolai diákönkormányzatok vezetői és a pedagógusok számára.
Pályaorientációt támogató mérőeszköz (POM) bemutatása
Az NKT 80. § (1a) bekezdése szerint a 8. osztályos tanulók sikeres pályaválasztását és továbbtanulását megalapozó személyes
tanulói kompetenciák kötelező vizsgálatát el kell végezni.
Az Oktatási Hivatal által vezetett, EFOP-3.2.13 „Az alap és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI
(matematika, informatika, műszaki és természettudományok) készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai
módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” elnevezésű projekt keretében pályaorientációt segítő szoftvert fejlesztett ki.
Ez a pályaorientációt támogató mérőeszköz (POM) új, korszerű, komplex eszközt ad a pedagógusok kezébe, segíti módszertani
fejlődésüket, a tanulókkal és a szülőkkel történő kapcsolatteremtést.
Közreműködők: Ütőné dr. Visi Judit szakmai vezető és általa felkért előadók
2020.10.08.

10:00–11:30

intézményvezetőknek, max. 30 fő

12:00–13:30

pedagógusoknak, max. 30 fő

14:00–15:30

diákönkormányzati vezetőknek, max. 30 fő

Mind a három esemény online, Microsoft TEAMS platformon.
A regisztráció eltér a Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok többi rendezvényétől!
Regisztráció 2020.09.30-ig az e témában kiküldött e-mailben leírtak szerint.
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Program
FIGYELEM! A járványügyi szabályozásoknak megfelelően a program nagyrészét online munkaformában, a jelenléti rendezvényeket
köznevelési intézményen kívüli helyszínen tartjuk meg. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyre honlapunkon
– az online kommunikáció előkészítéshez szükséges teendők elvégzése miatt – a rendezvényt 2 nappal megelőzően 12:00 óráig
van lehetőség. A regisztrációnál kiemelten fontos a saját e-mail cím megadása, mert erre fogjuk megküldeni a csatlakozáshoz
szükséges linket, információkat. Létszámkorlátos rendezvényeken a regisztrációs idősorrend alapján vehetnek részt a jelentkezők!
Autizmus, elmélettől a gyakorlatig (bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak)
Általános tájékoztató az autizmusról. Alkalmazható terápiák, módszerek. Problémák, és megoldási lehetőségek.
Közreműködik:
2020.09.29.

(max. 30 fő)

Varga Gézáné szaktanácsadó
Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Szakisk. és Készségfejlesztő Iskola (Salgótarján)

15:00–16:00

online – Google MEET platformon

Google alkalmazások a digitális oktatásban (bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak)
Témák:
– Dokumentumok szerkesztése, megosztása. A közös munka lehetőségei. (Google Drive, Dokumentumok, Táblázatok, Diák)
– A hatékony kapcsolattartás eszközei, közös munka videochat alkalmazással. (Google Meet)
– Gyakorlat: Fájlok közös megosztása, szerkesztése, beszélgetés Google Meet platformon.
(max. 20-20 fő)
Közreműködők: Racskó Péter, Kalcsó Gábor szaktanácsadók
2020.09.30.
2020.10.02.

14:30–16:00
14:30–16:00

online – Google MEET platformon
online – Google MEET platformon

ENABLE – Mondj nemet a zaklatásra (általános és középiskolai pedagógusoknak, alkalmazottaknak)
Az iskolai erőszak megfékezése érdekében indított nemzetközi program rövid bemutatása, a gyakorlati megvalósítás tapasztalatai.
(max. 30 fő)
Közreműködők: Bíró Szilvia és Ottmár Andrea pedagógusok
Salgótarjáni Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája
2020.10.06.

14:00–15:00

online – Google MEET platformon

Az intézményben alkalmazott jó gyakorlatok bemutatása: Családi Életre Nevelés, Mozgásterápiás fejlesztő foglalkozások,
Drogprevenciós foglalkozások (tanító, általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus részére)
Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” 3 jógyakorlatot mutat be prezentációval egybekötött online előadással a szakmai
támogatást igénybe vevő intézmények számára. Az előadás végén tájékoztatják az érdeklődőket, hogy mikor tekinthetik meg
videós foglalkozásaikat, bemutató óráikat.
(max. 30 fő)
Közreműködők: Sántáné Udvardy Erika hittan szakos tanár, Bolgárné Jónás Anita gyógypedagógus, DSZIT terapeuta,
Adamik Zsolt magyar, hittan szakos tanár
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (Szécsény)
2020.10.07.

14:00–15:00

online – Google MEET platformon

Az egyéni fejlődés nyomon követésének intézményi gyakorlata (óvodapedagógusoknak)
Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” olyan intézményi jógyakorlatot mutat be, amely biztos alapot ad az egyéni differenciált
fejlesztésre.
(max. 30 fő)
Közreműködik:
2020.10.07.

Paróczi Tiborné szaktanácsadó
Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde

14:00–16:00

online – Google MEET platformon
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Az országos mérések intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése
(általános és középiskolai pedagógusoknak)
A 2 online és 1 önálló szakaszból álló 10 órás képzés során a résztvevő pedagógusok segítséget kapnak a szakszerű elemzésekhez,
az adatokra épülő fejlesztési lehetőségek megismeréséhez, az intézményi mérési rendszerbe, fejlesztési tervbe történő
beépítéshez.
(max. 30 fő)
Közreműködők: Dr. Bakosné Nagy Julianna, Turai Krisztina szaktanácsadók – Salgótarjáni Ált. Iskola Kodály Zoltán Tagintézménye
Lerchné Forgács Marianna főosztályvezető – Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ
2020.10.08. 14:30–17:30 online – Google MEET platformon
legalább 14 nap az önálló munkára
2020.10.21. 14:30–17:30 online – Google MEET platformon
Szülői tapasztalatok a tantermen kívüli oktatásról – online kérdőíves felmérés Nyugat-Nógrádban
(köznevelési intézmények vezetői, pedagógusai részére)
A felmérés témája az online oktatási forma tapasztalatai 10 általános iskolában a szülők véleménye alapján. A felmérés eredményeinek
bemutatását követően interaktív beszélgetésre, tapasztalat cserére kerül sor.
(max. 30 fő)
Közreműködők: Pappné Béke Emese tanácsadó szakpszichológus, gyógypedagógus
Katona-Fejes Magdolna vezető szaktanácsadó, gyógypedagógus
Farkasné Kiss Krisztina szaktanácsadó
Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye
2020.10.09.

14:00–15:00

online – ZOOM platformon

„Őszi örömünnep” Néphagyományőrző tevékenységek a család és óvoda közötti partnerkapcsolat alakítására
(óvodapedagógusoknak)
Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” jógyakorlatot mutat be videofelvételről az érdeklődők számára. Közreadják a tervezéshez
kapcsolódó dokumentumaikat, népi hangszert készítenek közösen.
(max. 8 fő)
Közreműködik:
2020.10.09.

Jamriskáné Muladi Andrea szaktanácsadó

9:00–11:00

A jelenléti rendezvény helyszíne:
Bujáki Cseperedő Óvoda – Esterházy Közösségi Tér (3047 Buják, Május 1. u. 3.)

Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése serdülőknél – Az ENABLE iskolai bántalmazás ellenes program
megvalósítása (12-18 éves korosztállyal foglalkozó pedagógusoknak, iskolai segítőknek)
30 órás akkreditált továbbképzés keretében a résztvevők felkészítése az ENABLE foglalkozások megtartására, a programhoz
tartozó kérdőívek felvételére, a programmal kapcsolatos iskolai és szülői tájékoztatók megtartására, az iskolai bullying eljárásrend
alkalmazására az iskolai és az internetes bántalmazás hatékony megelőzése és esetkezelése érdekében.
(max. 15 fő)
Közreműködők: Kovács Gábor és Pőcze Diána tréner, Oktatási Hivatal
2020.10.09.
2020.10.10.
2020.10.15.

9:00–17:00
9:00–17:00
9:00–17:00

A jelenléti rendezvény helyszíne:
Oktatási Hivatal Salgótarjáni POK tanácskozóterem
(3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.)

A lemorzsolódással legveszélyeztetettebb iskolák találkozója (A lemorzsolódással legveszélyeztetettebb, a Nógrád megyei
átlagnál (15,78%) magasabb lemorzsolódási aránnyal rendelkező feladatellátási helyek vezetői, pedagógusai részére.)
Az iskolák lemorzsolódással kapcsolatos helyzetének bemutatása Nógrád megyében a 2020. júniusi adatszolgáltatás alapján, az
elmúlt négy tanév összehasonlításában
(max. 30 fő)
Közreműködik:
2020.10.12.

Kovács Erika munkatárs, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ

15:00–16:00

online – Google MEET platformon

„Erdőt járunk, árkot lépünk” – természeti program bemutatása (óvodapedagógusoknak)
Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” előadással egybekötött terepgyakorlata: Vidra Verdától a Madárpark, Tanösvény, Tornapálya érintésével a túrázó Völgyvárosi Zöld Manókhoz csatlakoznak az érdeklődő pedagógusok a túraútvonal megismeréséhez.
Közös felfedezések, játékok, tapasztalatok, élmények gyűjtése.
(max. 20 fő)
Közreműködik:
2020.10.12.

Ferhanné Kis Ildikó tagintézmény-vezető, Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvoda

9:00–12:00

A jelenléti rendezvény helyszíne:
Eresztvényi Látogatóközpont – Madárpark –Tanösvény környéke
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Egyéni munkarend engedélyezésének tapasztalatai (általános és középiskolai intézmények vezetőinek, gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatot ellátó pedagógusoknak, osztályfőnököknek)
A 2019. szeptember 1-től hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, a korábbi magántanulói jogviszonyt felváltotta az egyéni
munkarend, melyet kérelem alapján az Oktatási Hivatal engedélyez. Az eddigi tapasztalatok alapján az online előadás segítséget
kíván nyújtani az intézmények számára abban, hogy az iskola milyen módon, hogyan támogathatja a szülőket a tanulók egyéni
munkarend kérelmének benyújtásában.
(max. 30 fő)
Közreműködik:
2020.10.13.

Kis-Bacskó Erzsébet munkatárs
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ

14:00–15:00

online – Google MEET platformon

Nyitott szemmel, nyitott szívvel a gyermekekért – személyiségfejlesztés
(általános és középiskolai pedagógusoknak)
Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” drámapedagógiai jógyakorlatának bemutatása: Miben rejlik a drámapedagógia fejlesztő hatása?
Hogyan fejleszti a drámajáték, szerepjáték a gyerekek megnyilvánulási formáit, fantáziáját, rugalmas gondolkodását? (max. 30 fő)
Közreműködik:
2020.10.13.

Farkasné Ponyi Beatrix tanító, dráma szakos tanár
Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája

15:00–16:30

online – ZOOM platformon

OKM FIT elemző szoftver megismerése
(általános és középiskolák intézményvezetői, intézményvezető-helyettesei, pedagógusai részére)
Az országos kompetenciamérés helyi eredményeinek elemzéséhez a FIT elemző szoftver alkalmazási lehetőségeinek a
bemutatása, a fejlesztési irányok meghatározásának támogatása. Interaktív előadás, saját laptop szükséges.
(max. 8 fő)
Közreműködik:
2020.10.14.

Dr. Bakosné Nagy Julianna szaktanácsadó

14:30–16:30

A jelenléti rendezvény helyszíne:
Oktatási Hivatal Salgótarjáni POK tanácskozóterem (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.)

Képességfejlesztő sakk: alapsori matt megismerése – online bemutató tanítás és annak megbeszélése
(általános iskolai pedagógusoknak)
Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” jógyakorlatának bemutatása: A tanórán a tanulók megismerkednek az alapsoron történő
mattadás lehetőségeivel. Amennyiben az alapsort nem védi a bástya vagy valamilyen másik báb, könnyen meglepetés érheti az
embert. Fejleszti az olvasást, számlálást, összehasonlítást, szabálykeresést, szabálykövetést. A bemutató órán (8:00–8:45)
felvett videót az adott napon 10:00 óráig elküldik a jelentkezőknek, s annak megbeszélése lesz online formában.
(max. 30 fő)
Közreműködik: Mácza Adrienn tanító
Nőtincsi Általános Iskola
2020.10.15

14:00–15:00

online – Google MEET platformon

Sokfélék vagyunk – Családi Életre Nevelés (általános iskolai tanároknak)
Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” bepillantást enged jógyakorlat foglalkozásai menetébe. A program célja, hogy a különböző
adottságokkal és képességekkel rendelkező tanulók közösségépítését fejlesszék.
(max. 30 fő)
Közreműködők: Sántáné Udvardy Erika hittan tanár, Vargáné Tőzsér Mariannaangol szakos tanár, osztályfőnök
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (Szécsény)
2020.10.15.

14:00–15:00

online – Google MEET platformon

Tanügyigazgatás – aktualitások (köznevelési intézményvezetők és helyetteseik, tagintézmény-vezetők és helyetteseik részére)
Online előadás a 2020. január 1-től módosult és jelenleg is hatályos jogszabályváltozásokról, valamint a köznevelési hatáskörök
változásainak összefoglalása a jogszabályváltozások tükrében.
(max. 30 fő)
Közreműködik:
2020.10.16.

Kovács Erika munkatárs, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ

13:00–14:30

online – Google MEET platformon
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