NÓGRÁDI
ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK
2021
Program
1. Őszi örömünnep - néphagyományőrzés (óvodapedagógusok részére)
2021.10.15.

09:00–12:00

Bázisintézményi program

jelenléti – műhelymunka

Helyszín: Bujáki Cseperedő Óvoda, Buják, Május 1. út 3.
A jó gyakorlat megismertetésével azt tűztük ki célul, hogy az érdeklődő óvodapedagógusok saját megtapasztaláson alapuló,
interaktív módon kapjanak képet az óvoda és a család együttműködését erősítő lehetőségről. Célunk olyan tevékenységek
bemutatása, melyeket az őszi időszakban együtt végezhet a kisgyermek a szüleivel és óvodapedagógusaival.
(max. 12 fő)
Közreműködik:

Jamriskáné Muladi Andrea, szaktanácsadó, Bujáki Cseperedő Óvoda

2. Színkottás zeneterápia módszerének bemutatása (gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, óvodapedagógusok,
ének-zene tanárok részére)
Bázisintézményi program
2021.10.18.

14:30–15:30

online előadás

Hogyan lehet színek segítségével zenélni? 2002-ben alakult meg a Magyar Speciális Művészeti Műhely szervezésében az
országos Nemzeti Színkottás Zenekar Alapító tagként lehetőségem volt az értelmileg akadályozott tanítványaimnak zenét
tanítani, muzsikálni és fellépni a színkottás terápiás módszer segítségével. Az egy éve indult Színes Zenebölcsi
mesterprogramomban erre a módszerre alapozva kezdtem el szülőklubokat tartani a korai fejlesztésben résztvevők számára az
NMPSZ Balassagyarmati Tagintézményében. Örömmel osztom meg a tapasztalataimat az érdeklődő kollégákkal.
(A létszám nincs korlátozva)
Közreműködik: Záborszkyné Szász Lídia Dóra – gyógypedagógus, Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Balassagyarmati Tagintézménye
3. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségre vonatkozó módszertani segédanyagok bemutatása
(óvodapedagógusok, tanítók, tanárok részére)
Bázisintézményi program
2021.10.19.

14:00–16:00

jelenléti – előadás, bemutató

Helyszín: Nógrád megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye, Pásztó, Fő út 138.
A BTMN gyerekek ellátásában használt segédanyagok, fejlesztési terv minták bemutatása.

(max. 30 fő)

Közreműködik: Tőkeiné Kiss Marianna - intézményvezető, Kardos Zsuzsanna - intézményvezető-helyettes, Nógrád megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye
4. Tehetséggondozás a Pitypang Tagóvodában - a néptánc eszközeivel (óvodapedagógusok részére)
Bázisintézményi program
2021.10.19.

10:00–12:00

jelenléti – műhelymunka

Helyszín: Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodája, Salgótarján, Meredek út 5.
A tehetséggondozás, mint jógyakorlat bemutatása. 5-6-7- éves korú gyermekek fejlesztése a néptánc eszközeivel - bemutató
foglalkozás. A látottak megbeszélése - kerekasztal beszélgetés.
(max. 25 fő)
Közreműködők: Zsélyiné Bednár Szilvia - tagóvodavezető, Takács Natália - óvodapedagógus, Salgótarjáni Összevont Óvoda
és Bölcsőde Pitypang Tagóvodája
5. Környezettudatosságra nevelés iskolánkban (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok részére)
2021.10.19.

14:00–15:00

Bázisintézményi program

online – előadás

Iskolánk 2017. óta Öko-iskola. A fenntarthatóság biztosítása közös feladatunk. Ezt a szemléltet szeretnék népszerűsíteni az
óvodák, általános- és középiskolák körében.
(a létszám nincs korlátozva)
Közreműködők: Kanyóné Rigó Csilla, Nemes Andrea – pedagógusok, Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája
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6. Mérés-értékelés, az egyéni fejlődés nyomon követése. Kapcsolat az önértékeléssel és a tanfelügyeleti eljárásokkal
(óvodapedagógusok részére)
Bázisintézményi program
2021.10.20.

13:30–16:00

jelenléti – műhelymunka

Helyszín: Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde, Bercel, Kenderváros út 2.
A jó gyakorlat bemutatásán túl képet adunk arról az érdeklődő kollégáknak, hogy miként érvényesülnek az eljárás során a
tanfelügyeleti és az önértékelési területek, szempontok
(max. 25 fő)
Közreműködik:

Paróczi Tiborné szaktanácsadó, Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde

7. DSZIT mozgásfejlesztés, foglalkozások iskolai gyakorlata (óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok,
fejlesztőpedagógusok részére)
Bázisintézményi program
2021.10.21.

14:00–15:00

online műhelymunka

Betekintést adunk a jógyakorlat bemutatása során egy terápiás foglalkozás menetébe, ahol megtapasztalhatják a játék és a
mozgás fejlesztő hatását. A módszer segíti azokat a gyermekeket, akik figyelem-, és tanulási problémákkal küzdenek, egyensúly, és mozgáskoordinációs zavarral rendelkeznek, beszédfejlesztésre szorulnak.
(a létszám nincs korlátozva)
Közreműködők: Ludányiné Bella Szilvia - intézményvezető-helyettes, Bolgárné Jónás Anita – gyógypedagógus, Páter
Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
8. Sakkpalota elemeinek integrálása különböző tanórákon (tanítók, tanárok részére)
2021.10.21.

14:00–15:00

Bázisintézményi program

online - előadás

Online órarészleteken keresztül bemutatjuk a Sakkpalota elemeinek beépítését a különböző tanórákba.
(A létszám nincs korlátozva)
Közreműködők: Dudásné Hangonyi Judit – intézményvezető, Kovács Erzsébet – intézményvezető-helyettes, Bencs Virág,
Mácza Adrienn, Szegner Sarolta – pedagógusok, Nőtincsi Általános Iskola
9. Labdás képességfejlesztés a gyógytestnevelésben (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógytestnevelők részére)
Bázisintézményi program
2021.10.21.

15:00–16:00

jelenléti – bemutató óra

Helyszín: Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola, Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.
Bemutató óra: labdás képességfejlesztés a gyógytestnevelésben 3-7. osztályos tanulók részére. Vegyes csoportban történő,
többféle betegségtípus esetén alkalmazható ismeretek átadása.
(max. 15 fő)
Közreműködők: Tillmanné Torda Erzsébet – gyógytestnevelő, Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola
10. Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése serdülőknél - Az ENABLE iskolai bántalmazás ellenes program
megvalósítása (tanárok, kollégiumi nevelők, pszichológusok, szociálpedagógusok, könyvtáros tanárok, fejlesztő pedagógusok,
szociális munkások részére)
2021.10.25.
2021.10.26.
2021.11.12.

09:00–17:00
09:00–17:00
09:00–17:00

jelenléti – akkreditált pedagógus továbbképzés
jelenléti – akkreditált pedagógus továbbképzés
jelenléti – akkreditált pedagógus továbbképzés

A 12-18 éves korosztállyal foglalkozó pedagógusok és iskolai segítő szakemberek 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.12 fő)
Közreműködők: Oroszlán Anett, Várnai Dóra Eszter – trénerek, Oktatási Hivatal
A programokon való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. amelyre a honlapunkon
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/aktualis) van lehetőség.
Regisztrálni a rendezvényt 1 nappal megelőzően 12:00 óráig lehet. A regisztrációnál kiemelten fontos a saját e-mail cím
megadása, mert erre fogjuk megküldeni a csatlakozáshoz szükséges linket, információkat.

2

