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 I. Nógrádi Tanévindító Szakmai Napok 

A 2021/2022. tanév előkészítéseként immár IV. alkalommal került sor Nógrád megyében a Tanévindító 
Szakmai Napok megszervezésére. A rendezvény kiváló lehetőséget nyújt a köznevelési intézmények vezetői 
és pedagógusai számára, hogy megismerkedjenek a tanév aktualitásaival, a várható feladatokkal. A hosszan 
tartó vészhelyzet miatti elszigeteltség után a személyes találkozás lehetőségének biztosítása is cél volt az 
idei évben. A két helyszínen két napon át megrendezésre kerülő programok időpontjait 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 oktató-nevelő munkához. 

Mostani szakmai napok fókuszába a „Tehetség – Kettős, illetve halmozott különlegesség” témáját helyez-
tük. 
A plenáris ülést mindkét napon szekciófoglalkozások követték, amelyek vezetői a megjelentek aktivitására, 
együttműködésre alapozva tervezték meg a munkát. 
2021. augusztus 24-25-én Salgótarjánban és Balassagyarmaton a plenáris ülést követően 19, illetve 20 szekció-
foglalkozást szerveztünk a meghívott előadók, a szaktanácsadók és a Salgótarjáni POK munkatársak közremű-
ködésével. A pedagógusok körében nagy érdeklődést váltottak ki a meghirdetett programjaink, hiszen 90 közne-
velési intézmény/tagintézmény 680 pedagógussal képviseltette magát. 
Megköszönjük az előadóknak, a közreműködő szaktanácsadóknak és kollégáknak, hogy lelkesedésükkel és 
munkájukkal hozzájárultak a tervezett programok sikeres megvalósításához. Ugyancsak köszönetet mondunk 
a szakmai napoknak helyet adó Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája, valamint a Balassa-
gyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola dolgozói közösségének, hogy a feltételek biztosításával hozzájárultak 
a zavartalan lebonyolításhoz.  
Sikeres tanévet, további jó együttműködést és jó egészséget kívánok magam és munkatársaim nevében!  

Lerchné Forgács Marianna 
főosztályvezető 

 Plenáris ülés 

Tehetségkoncepciók a hátrányos helyzet tükrében 

Előadó: Harsányiné Dr. Petneházi Ágnes PhD., főiskolai adjunktus, tanszékve-
zető, Nyíregyházi Egyetem Pszichológia és Kisgyermeknevelő Intézet 

Az előadó Harsányiné Dr. Petneházi Ágnes főiskolai adjunktus a Nyíregyházi 

Egyetem Pszichológia és Kisgyermeknevelő Intézeti Tanszék tanszékvezetője 

előadásában feltárta a különböző tehetségmodelleket, kifejtette a tehetség fogal-

mának értelmezését, bemutatta a tehetségpiramist. Elmondta, hogy a tehetség 

mindenki esélye, melyet szemléltetett a Piirto modellen keresztül. Az intellektuális 

képesség eloszlását egy Gauss görbén mutatta be, továbbá elmondta, hogy az 

intellektuálisan tehetséges gyermekek (Gross,2000) milyen csoportokba sorolha-

tók be. Bemutatta az egytényezős modelleket, melyek a Spearman féle általános 

intelligencia elmélet, valamint a Thurstone nevéhez fűződő hét elsődleges intelli-

genciatényező volt. A többtényezős modelleken belül megismertette a hallgatósággal a Renzuli-féle triászt, 
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a Mönks modellt, valamint Czeizel Endre 2x4+1 faktoros modelljét. Ismertette a tehetségfejlesztés 3 fő mód-

szerét, valamit az egyes életkori korszakok sajátosságait.  

Az elméleti ismeretek megértését segítette a gyakorlati példák sora, az élményszerű előadásmód. A tehet-

séggondozó programok általános ismertetésén túl részletesen megismerkedhettek a résztvevők az Arany 

János Tehetséggondozó Program jól működő gyakorlatával, amely kiváló lehetőség az olyan tanulóknak, 

akik tehetségesek, motiváltak, de valamilyen okból hátrányos helyzetűek, és ezen okok gátolják tehetségük 

kibontakozását. A programba való bekerüléssel, a támogató pedagógus háttérrel erősödik önértékelésük, 

kompetenciáik, társas viszonyaik, támogatást kap tehetségük fejlesztése, erősítése. 

Köszönjük a tanszékvezető asszony nagyszerű előadását, amely során a gyakorlati tapasztalatok megisme-

résével is bővíthettük tudásunkat a témával kapcsolatban. 

Németh Bálint - munkatárs 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozásának kérdései 

Előadó: Dr. Olajos Tímea PhD., tanszékvezető főiskolai docens, intézetigazgató-helyettes, Debreceni Egye-

tem, BTK, Pszichológiai Intézet 

Az előadás azon tanulók sajátosságaira, tehetségazonosításuk 

és tehetséggondozásuk specifikumaira hívta fel a figyelmet, akiknél a 

tehetség mellett valamilyen hátráltató kondíció/deficitterület is fennáll. 

A pedagógusok oktatási-nevelési tevékenységük során nagyon sok-

féle személyiségfejlődési típussal találkoznak, sokszor az igazi prob-

lémák felszínre sem kerülnek, az azonosítás az egyéni attitűd differen-

ciáltsága miatt téves megismerést is eredményezhet. 

Tipikusan ilyen eset lehet a kétszeresen kivételes tanulók tehetség-

gondozása. Ahhoz, hogy egyáltalán az ő egyéni specifikumuk felisme-

résre kerüljön, tisztában kell lennünk magának a fogalomnak a sajá-

tosságaival, az arra utaló személyiségjegyekkel. Az ebbe a kategóri-

ába tartozó gyermekek ugyanis többek között jellegzetes kognitív és 

érzelmi tulajdonságokkal rendelkeznek: széleskörű érdeklődést mutat-

nak (ami nem a tanuláshoz kapcsolódik), kivételes a memóriájuk, magas szintű a problémamegoldó- és ér-

velési képességük, szokatlan a képzelőerejük, bizarr a humoruk és magas az energia szintjük. Iskolai ké-

pességeik egyenetlenek. Az iskola extrém mértékű frusztrációt jelent számukra. Külső kontrollos attitűd jel-

lemző rájuk, amelynek következtében a sikereket véletlenként és szerencseként élik meg, illetve a társas 

készségeket figyelembe véve elmondható, hogy gyakran mutatnak antiszociális viselkedést.  

A nagyszerű előadás felhívta a figyelmet arra, hogy a kétszeresen kivételes tanulók diagnosztizálása milyen 

sokrétű tevékenységet igényel, mennyire fontos a tanulók folyamatos megfigyelése.  

Fejlesztési alapelv, hogy az erősségek és gyengeségek pontos meghatározását követően az előbbire kell 

helyezni a hangsúlyt. Kezeljük az egyéni különbözőséget értékként! Dolgozzunk ki kompenzációs stratégiát, 

s ami legfontosabb: az érzelmi támogatás folyamatosan és impulzívan legyen jelen, szője át az egyéni törő-

dést!  

Smida László - munkatárs 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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  Szekciófoglalkozások 

A köznevelést érintő fontosabb jogszabályváltozások 

2021.08.24 és 08.25. 
11:15 -12.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: általános és középiskolák igazgatói, tagintézményvezetői, igazgatóhelyettesei részére 

Közreműködik: Kovács Erika munkatárs, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

Résztvevők száma: Salgótarján: 28 fő 
Balassagyarmat: 18 fő 

A szekció témája a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ évek óta folyó jogszabályfigyelő hagyo-

mányain alapul. A POK folyamatosan követi a köznevelést érintő jogszabályok változásait, ezzel kapcsola-

tosan jogszabályfigyelő dokumentumot vezet, aktualizál, mely tömören megfogalmazza a változások lénye-

gét is. A szekcióban ezúttal a 2020. októberétől 2021. augusztus 23-áig történt jogszabályváltoztatásokról 

történt tájékoztatás. Az előadó a Covid-járvány miatti átmeneti szabályokon túli, a köznevelést tartósan érintő 

változásokra koncentrált, a járványhelyzettel összefüggésben csak néhány, jelenleg is hatályos szabály is-

mertetésére került sor. 

A szekción résztvevő – főleg intézményvezetők – nagy száma, valamint az elégedettségi kérdőívek tartalma 

visszaigazolást nyújtott a POK-nak, hogy nagy igény van az effajta szolgáltatásra, hasznos segítségére van 

a vezetőknek a jogszabályok sokszor nehezen átlátható, szövevényes világában való eligazodásban. 

A jogszabályváltozásokról hamarosan önálló Hírlevelet is megjelentetünk. 

 

Kovács Erika - munkatárs 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ  
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A lemorzsolódási veszély helyzete Nógrád megye köznevelési intézményeiben 

2021.08.24 és 08.25. 
11:15 -12.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: általános és középiskolák igazgatói, tagintézményvezetői, igazgatóhelyettesei részére 

Közreműködik: Kis-Bacskó Erzsébet munkatárs, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

Résztvevők száma: Salgótarján: 11 fő 
Balassagyarmat: 10 fő 

A szekciófoglalkozáson a lemorzsolódással veszé-

lyeztetett tanulók korai jelző- és pedagógiai támogató rend-

szere legutóbbi adatai alapján került bemutatásra a Nógrád 

megye köznevelési intézményeit jellemző helyzetkép, illetve 

elemzésre kerültek az elmúlt három tanév adatainak össze-

hasonlításában a megyét jellemző tendenciák.  

A lemorzsolódással veszélyezetetett tanulók Nógrád megyei 

aránya valamennyi adatszolgáltatási időszakban jóval meg-

haladja az országos arányt. A 2020/2021. tanév júniusi ada-

tai alapján 1389 fő 5-12. évfolyamos tanuló veszélyeztetett 

a lemorzsolódással, mely 15,29%-os lemorzsolódási arányt képvisel. Ez az arány magasan felette áll a 6,9%-

os országos lemorzsolódási aránynak.  

A lemorzsolódási veszély Nógrád megyei részletesebb helyzetképéről külön Hírlevélben számolunk be. 

A rendezvényen a lemorzsolódási adatok és veszélyeztető tényezők elemzése mellett szó esett a Salgótar-

jáni POK lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó feladatairól, bemutatásra ke-

rültek a POK lemorzsolódás megelőzését szolgáló intézkedései és azok intézményi megvalósulása. Tájé-

koztatás hangzott el az intézmények lemorzsolódás megelőzését, kezelését célzó tevékenységeinek és elért 

eredményeinek értékeléséről, az értékelés szempontjairól. 

Kis-Bacskó Erzsébet - munkatárs 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

Előítéletekkel kapcsolatos szemléletformálás 

2021.08.24 és 08.25. 
11:15 -12.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: pedagógusok részére 

Közreműködik: Kiss Józsefné szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 16 fő 
Balassagyarmat: 22 fő 

A sztereotípiákról, előítéletekről szóló szekciófoglalkozás indokoltságát az adta, hogy 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 legkárosabb fejlődési irányba vezetheti: többek között siker-

telen iskolai teljesítményhez, alacsony önértékeléshez, és identitászavarhoz. A tévhitekből táplálkozó, auto-

matikusan és tudat alatt működő, akár önmagunk számára is rejtett sztereotípiáink, előítéleteink vizsgálata 

saját felelősségünk. 
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A szekciófoglalkozáson részt vevő kollégák aktívak voltak és őszinte, nyílt kommunikációt folytattak, amely 

arra enged következtetni, hogy Márai Sándor önismeret erősítésére hívó sza-

vai értő fülekre találtak: „… önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a 

legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.” Az idézet jól tük-

rözi, az önmagunkról és világunkról alkotott szemléletünk felülvizsgálata ép-

pen annyira kihívásokkal teli, mint amennyi pozitív felismerést, vagy tanulsá-

got von maga után.  

Az előadás során arról szereztünk ismereteket, honnan lesznek az embernek 

attitűdjei, hogy alakul ki a hozzáállásunk. Megbeszéltük a sztereotípiák hasz-

nát és kárát. Foglalkoztunk az előítélet jelenségeivel, annak leküzdését gátló 

és segítő tényezőkkel. Megismertünk különleges sztereotípiákat, előítéleteket 

és tisztáztuk a diszkrimináció fogalmát. A sztereotip gondolkodási stratégiák 

elméleti megközelítése után azonosítottunk szóbeli megnyilvánulásokat. Előre 

léptünk önmagunk megismerése terén, ez a fontos ismeretkör további vizsgá-

lódásaink közé került.  

Kiss Józsefné - szaktanácsadó 

Egyéni bánásmódot igénylő tanulók a többségi intézményekben 

2021.08.24 és 08.25. 
11:15 -12.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok részére 

Közreműködik: Klecsány Anikó szaktanácsadó, Kovács Eszter szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 25 fő 
Balassagyarmat: 24 fő 

Szakvélemények fejlesztési területeinek beépítése az 

egyéni bánásmódot igénylő tanulók tanórai foglalkoztatásába 

címmel tartottunk műhelyfoglalkozást mindkét helyszínen. 

Szaktanácsadói látogatásaink során gyakran szembesülünk 

azzal a kérdéssel a többségi pedagógusok részéről, hogy a 

szakértői véleménnyel rendelkező tanulók tanórai foglalkozta-

tását hogyan tudják hatékonyabbá tenni.  

Ezzel kapcsolatban állítottunk össze, egy irányított műhely-

foglalkozást, melynek fókuszában több szakértői vélemény ér-

telmezése, elemzése állt. A fejlesztési területek tükrében, 

együtt gondolkodva sokféle módszertani lehetőséget tártunk 

fel a résztvevőkkel. Az egyes fejlesztési területekre fókuszálva 

konkrét feladatokat, fejlesztő játékokat, tevékenységi formákat gyűjtöttünk, és osztottunk meg a meglévő 

pedagógiai gyakorlatok gazdag tárházából.  

Az időkorlát leszűkítette lehetőségeinket, de bízunk benne, hogy további műhelymunkák során lesz alkalom 

a folytatásra. 

Klecsány Anikó, Kovács Eszter - szaktanácsadók 
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Tehetségfejlesztés, tehetségek jellemzői, azonosítás, fejlesztés 

2021.08.24 és 08.25. 
11:15 -12.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok részére 

Közreműködik: Budafokiné Kiss Éva szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 15 fő 
Balassagyarmat: 15 fő 

A Tehetségfejlesztés, tehetségek jel-

lemzői, azonosítás, fejlesztés elnevezésű 

műhelymunkán - mindkét helyszínen - a 

vártnak megfelelő létszámban vettek részt 

alsó, felső tagozaton tanító pedagógusok, 

sőt még óvodapedagógusok is jelen voltak.  

A téma napjainkban nagyon aktuális: ho-

gyan ismerjük fel, azonosítsuk tehetség-

ígéreteinket, milyen jellemzői vannak krea-

tív tanítványainknak, hogyan segítsük te-

hetségígéreteink fejlődését. 

A résztvevők bevezetésképpen néhány 

gondolatot hallhattak a tehetséges tanulók 

jellemzőiről, a Czeizel modellről, a tehetsé-

ges tanulók fejlődését meghatározó ténye-

zőkről. A pedagógusok tájékoztatást kap-

tak a tehetségazonosítás módszereiről, a 

vizsgálat irányairól. Hallhattak a TehetségKapu portálról, illetve a Kognitív Profil teszt felületéről, melyek azo-

nosításra, képességvizsgálatokra adnak jó lehetőséget. Az idő rövidsége miatt az elérési útvonalat lejegyez-

hették az érdeklődő pedagógusok. 

A műhelymunkán résztvevők gyakorlati, módszertani ajánlásokat, jó gyakorlatokat láthattak a tehetségfej-

lesztéssel kapcsolatban. Középpontba került a kreativitás, a gondolkodási műveletek fejlesztése. Kipróbál-

hatták a résztvevő kollégák kreativitásukat, néhány kreativitás fejlesztéséhez kapcsolódó játékos, rajzos fel-

adatot oldottak meg. Lelkesen, örömmel mutatták be egymásnak alkotásaikat, ötleteiket. Megismerhettek 

néhány kérdőívet, tesztet, internetes oldalt, mely a tehetségfejlesztő munkát segítheti a napi gyakorlatban. 

A foglalkozás záró részében tehetségfejlesztéssel kapcsolatos szakirodalomajánlást kaptak a kollégák. 

A műhelymunka jó hangulatban telt el. A jelenlévő pedagógusok érdeklődve figyelték az előadást, tájékozta-

tást, aktívan kapcsolódtak be és osztották meg gondolataikat a témával kapcsolatban. 

Budafokiné Kiss Éva – szaktanácsadó 
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Tehetség, tehetséggondozás és a TehetségKapu 

2021.08.24 és 08.25. 
11:15 -12.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok részére 

Közreműködik: Jánossy Zsolt szaktanácsadó, Dugasz János munkatárs, Oktatási Hivatal Budapesti Peda-
gógiai Oktatási Központ 

Résztvevők száma: Salgótarján: 15 fő 
Balassagyarmat: 15 fő 

Az Oktatási Hivatal 

egyik tehetségpályázatának, 

a TehetségKapu projektnek 

két munkatársa, Dugasz Já-

nos szakmai vezető és Dr. Já-

nossy Zsolt szakmai fejlesztő 

arra vállalkozott, hogy a ple-

náris előadások elméleti 

anyagára építve bemutatja a 

TehetségKapu projekt tehet-

ségfilozófiáját, megismerteti a 

műhelyfoglalkozás résztvevő-

ivel a portál működését, vala-

mint a szolgáltatásaiban rejlő 

módszertani lehetőségeket. 

A sok gyakorlattal színesített 

foglalkozáson a résztvevők kipróbálhatták az online és kinyomtatva is kitölthető tehetségazonosító eszközö-

ket, mint például a harmonikus és diszharmonikus tulajdonságok listáját, az érdeklődési irányokra vagy a 

viselkedésre vonatkozó megfigyelési szempontsorokat. Megtapasztalhatták, hogy hogyan lehet kérdőívet ki-

ajánlani a saját tanulónknak, és azt, hogy a tanuló vagy a pedagógus hol érheti el a kérdőív eredményeit.  

Röviden szót ejtettünk a TehetségKapu portál elmúlt tanévben használatba vett szolgáltatásáról, az Orszá-

gos kompetenciamérés szervezői által is használt mérésszervezőről, majd csoportmunka keretében össze-

gyűjtöttük az itt elérhető feladat- és feladatlap-típusokat. 

Minden pedagógus tudja, hogy a tanulmányi versenyek rendszere fontos eleme a magyarországi tehetség-

gondozásnak. A TehetségKapu portál legújabb szolgáltatása a versenyszervezés. A felület használatával 

meghirdethetők a pedagógiai oktatási központok versenyei, fogadhatók a nevezések, lebonyolíthatók a teszt-

alapú versenyek és publikálhatók az eredmények. 

Ha felkeltette az érdeklődését ez a rövid beszámoló, akkor látogasson el a tehetsegkapu.hu oldalra és pró-

bálja ki a látogatóként vagy regisztrált felhasználóként elérhető szolgáltatásokat. 

Dugasz János - munkatárs,  

Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 

  

file:///C:/Users/HP/Downloads/tehetsegkapu.hu
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Pályaorientációt támogató mérőeszköz (POM) bemutatása 

2021.08.24 és 08.25. 
11:15 -12.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: általános- és középiskolai pedagógusok részére 

Közreműködik: Smida László munkatárs, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

Résztvevők száma: Salgótarján: 19 fő 
Balassagyarmat: 15 fő 

A Tanévindító Szakmai Napok keretén belül szekció előadás formájában zajlott le az Oktatási Hivatal 

által kifejlesztett Pályaorientációs Mérő - és Támogatóeszköz (a továbbiakban: POM) bemutatása az érdek-

lődők számára. A két nap folyamán 34 pedagógus vett részt.  

A tájékoztatás aktualitását elsősorban az adta, hogy az EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító számú, „Az 

alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompeten-

ciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” elnevezésű pro-

jekt az idei évben lezárult, immár optimális formában áll rendelkezésre a program a diákok és a pedagógusok 

számára. 

Az előadások célja a POM népszerűsítése volt. A hallgatóság tájékoztatást kapott kidolgozásának hátteréről, 

szükségességéről. Elhelyeztük a POM-ot a pályaorientációs palettán. Egy elsődleges ismerkedés keretében 

bemutatásra kerültek a funkciók, az online szoftver által kínált tesztek, a visszacsatolások lehetőségei. Az 

előadások végén közös gyakorlati kérdéseken és felmerülő problémákon keresztül vizsgáltuk meg a min-

dennapos alkalmazás esetleges pozitív hatásait. 

Összességében elmondható, hogy a megjelent osztályfőnökök, pályaorientációval közvetlenül érintett peda-

gógusok a POM megismerésével az adott szakterületen egy új lehetőséget kaptak arra, hogy hatékonyabbá, 

praktikusabbá tegyék az adott téren folytatott tevékenységüket. 

A pozitív visszacsatolások pedig arra engedtek következtetni, hogy az új ismeretanyag átadása célba ért, a 

megjelentek többsége újra- vagy továbbgondolta, hogy a POM által kínált lehetőségeket hogyan tudja saját 

tevékenységébe szervesen beépíteni, s azok eredményeit hasznosítani.  

Smida László - munkatárs 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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Az új NAT - matematika érettségi 

2021.08.24 és 08.25. 
11:15 -12.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: középiskolai szaktanárok részére 

Közreműködik: Herczegné Kaszás Judit szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 10 fő 
Balassagyarmat: 3 fő 

A 2020-as NAT megjelenésekor már látható 

volt, hogy milyen változások lesznek a tananyag-

ban, ami előre vetítette az érettségi követelmények 

változását azoknál a tanulóknál, akik a 2020/2021-

es tanévben kezdték meg tanulmányaikat a közép-

iskolában.  

2021 nyarán megjelent az új érettségi követelmény-

rendszer, akkor arra gondoltam, hogy azzal tudnék 

segíteni a kollégáknak, ha részletesen megnézem 

a változásokat és erről tájékoztatom őket. Így szüle-

tett meg az az ötlet, hogy a POK tanévnyitó rendez-

vényén tájékoztassam a matematikát középiskolák-

ban tanítókat a 2024. májusában életbe lépő érett-

ségi követelményekről, hiszen már 9. évfolyamon 

megkezdődik a felkészítés.  

Mindkét helyszínen voltak jelentkezők, noha sejtettem, hogy csak gimnáziumi szaktanárok lesznek jelen, így 

a létszám kevesebb lesz a megszokottnál. Igyekeztem olyan bemutatót készíteni, hogy azt a kollégák a 

későbbiekben tudják majd hasznosítani, illetve kinyomtattam a még hatályos követelményrendszert, hogy a 

szaktanárok abba tudjanak jegyzetelni. A vizsga leírása, módja nem változott, a követelményrendszer több 

helyen is. Sorra vettük a változásokat, a középszintű tananyag csökkent, az emelt szint alig változott. Közép-

szint: 25 kisebb tananyag került át az emelt szintre, ugyanakkor 11 tétel bizonyítását tudni kell a tanulóknak, 

valamint új ismeretanyag is került a követelményrendszerbe (pl.: „sodrófa” diagram; kvartilis fogalma; várható 

érték).  

Középszinten kikerült tananyagok közül néhány nem meglepő, pl. a logaritmusos és trigonometrikus egyen-

letek megoldása; magasság- és befogótétel; ugyanakkor trigonometrikus függvények, a radián, vektorok ska-

láris szorzása ismerete nélkül a fizika tanítását nem könnyű megoldani. Örvendetes, hogy az érvelés, kritikus 

gondolkodás fejlesztése (pl.: Tudjon választani megfelelő diagramtípust egy adathalmaz ábrázolásához, és 

tudjon a választása mellett érvelni), a pénzügyi ismeretek matematikai megközelítése (Tudjon gyűjtőjáradé-

kot és törlesztőrészletet számolni (emeltből át); Tudjon megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetősé-

gekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos feladatokat megoldani) hangsúlyos szerepet kapott a tan-

anyagban. Még középszinten csökkent a tananyag, emelt szinten tulajdonképpen nem változott. Mindkét 

foglalkozáson felmerült, hogyan lesz megtanítható az emelt szintű követelmény, hiszen 9-10. évfolyamon 

még nincsenek külön csoportban azok a diákok, akik tovább szeretnének tanulni matematikából. Így 11-12. 

évfolyamon sok mindent kell pótolni nemcsak az alsóbb évfolyam tananyagából, de a 11. évfolyam esetében 

is (pl. koordinátageometria; szögfüggvények kiterjesztése…stb.), így véleményünk szerint csak úgy tanítható 
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meg a tananyag, ha az emelt szintet választóak egy csoportban vannak 11. évfolyamtól, s nemcsak az „emel-

tes órákon”. Azt is megállapítottuk, nehéz helyzetben lesz az a diák, aki csak középszintű ismeretekkel sze-

retne tovább tanulni olyan helyen, ahol a matematika alapozó tantárgy.  

A foglalkozáson jelenlevő pedagógusok nagy tapasztalattal és tudással rendelkező kollégák, akik kiválóan 

fogják felkészíteni tanítványaikat a 2020-as NAT szerint a kétszintű érettségire. Köszönöm mindenkinek a 

részvételt, én is sok tapasztalatot szereztem. 

Herczegné Kaszás Judit - szaktanácsadó 

A tankötelezettség teljesítése 

2021.08.24 és 08.25. 
13:00 -14.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: általános- és középiskolák igazgatói, igazgató-helyettesei, tagintézmény-vezetői részére 

Közreműködik: Pintér Ildikó szaktanácsadó, Szabó Csaba szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 8 fő 
Balassagyarmat: 5 fő 

A Tanévindító Szakmai napok 

alkalmával, a 2021-2022-es tanév 

kezdete előtt a köznevelési törvény, 

valamint végrehajtási rendeletei hatá-

lyos jogszabályait - a változások fi-

gyelembevétele mellett - gyakorlati 

eseteken keresztül elemeztük, értel-

meztük.  

A tankötelezettség teljesítése téma-

körben érintettük a tanulói jogviszony 

megszüntetésével, szüneteltetésével 

kapcsolatos eseteket, felmerülő kér-

déseket. Több ízben is tisztázásra ke-

rültek a magyar- és külföldi iskolák közötti, tanulói jogviszony létesítésével, a beiratkozással, évfolyamba 

sorolással, esetleges értékelés alóli felmentéssel kapcsolatos jogszabályértelmezések. 

A műhelymunka során a résztvevők számára megtörtént esetekről szóló leírásokat adtunk, melyek tanulmá-

nyozása után közösen, a hatályos jogszabályok alapján elemeztük az eseteket, adtuk meg a helyes eljárá-

sokat.  

Lehetőség nyílt a résztvevők intézményében felmerülő kérdések tisztázására, mellyel több résztvevő élt. 

Bebizonyosodott, hogy bármennyire is gyakorlottnak érezzük magunkat speciális esetek megoldásában, mai 

világunkban számos olyan helyzettel találkozunk, amely jogszerű eljárásának tisztázására, törvényességi 

indoklására szükség van, s melyre ezek a műhelymunkák is remek lehetőséget adnak. 

Pintér Ildikó, Szabó Csaba - szaktanácsadók 
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Tanügyi kérdések a szaktanácsadói tevékenységek tapasztalatai alapján 

2021.08.24 és 08.25. 
13:00 -14.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: óvodavezetők részére 

Közreműködik: Jamriskáné Muladi Andrea szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 10 fő 
Balassagyarmat: 10 fő 

Óvodavezetőként tapasztalom, hogy az intézmé-

nyek működését meghatározó jogszabályok gyakran vál-

toznak, elengedhetetlen ezek folyamatos követése és ha-

tályosság szerinti alkalmazása. Szaktanácsadói felada-

taim ellátása során is szembesültem vele, hogy ez a terü-

let jelenti a legnagyobb kihívást a vezetők számára. Mind-

ezekből kiindulva választottam előadásom hangsúlyos ré-

szének az óvodákat érintő jogszabályváltozások áttekin-

tését. Célom volt a kapcsolódó vezetői feladatok össze-

foglalása is: melyek azok az intézményi dokumentumok, 

amelyeket szükséges módosítanunk, kiegészítenünk, 

hová célszerű beilleszteni a megváltozott tartalmakat. 

A salgótarjáni helyszínen a tapasztalt óvodavezető kollé-

ganők mellett jelen volt több, friss kinevezéssel rendel-

kező intézményvezető is, így részletesen áttekintettük a 

nevelési évet meghatározó Munkaterv tartalmi követelményeit. Balassagyarmaton ezt a területet csupán 

érintettük, mivel nagy tapasztalattal rendelkező vezetők vettek részt ezen a helyszínen a műhelymunkában. 

Aktuális kérdésként foglalkoztunk még az öt évre szóló Önértékelési program és az éves Önértékelési terv 

elkészítésének tartalmi követelményeivel, a hozzá kapcsolódó vezetői feladatokkal. 

A műhelymunka záró részében olyan - problémaként felmerülő - témákról, kérdésekről beszélgettünk, ame-

lyeket óvodai szakterületen, szaktanácsadói feladatokat ellátó kolléganőim tapasztaltak. 

Úgy éreztem, ezeket a „fajsúlyos” témákat végezetül szükséges feloldani egy kicsit. Így közösen játszottuk 

el a Dió, dió, só, só… figyelmet, koncentrációt, agyféltekék összehangolását segítő egyszerű játékot, amihez 

kizárólag a kezeinkre volt szükségünk. Egy önfeledt nevetéssel zárult a szakmai műhelymunkánk! 

Köszönöm a lehetőséget és a szakmai támogatást Dupákné Gecse Adélnak, a Salgótarjáni POK óvodai 

szaktanácsadói szakterület koordinátorának, akivel közösen együtt gondolkodva állítottam össze az óvo-

davezetőknek meghirdetett tanügy-igazgatási szekció tartalmát. 

Jamriskáné Muladi Andrea – szaktanácsadó 
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Intézkedési terv készítése a lemorzsolódás területéhez kapcsolódóan 

2021.08.24 és 08.25. 
13:00 -14.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: intézményvezetők részére 

Közreműködik: Kiss Józsefné szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 10 fő 
Balassagyarmat: 10 fő 

A szekciófoglalkozásnak a korai iskolaelhagyással 

kapcsolatos legfontosabb információk átadása volt a 

célja. A jelenséggel összefüggő alapfogalmak rövid át-

tekintésével, és a jelenség okainak, következményeinek 

bemutatásával kezdtünk. Áttekintettük, hogy mit tehet-

nek az egyes szereplők a lemorzsolódással veszélyez-

tetett tanulók támogatása érdekében, és hogy mire kell 

figyelniük az iskoláknak az intézkedési tervük elkészíté-

sekor. 

Az intézményfejlesztési, intézkedési terv elkészítése 

megsegítése érdekében részletesen megbeszéltük a 

kedvezőtlen helyzetek okainak feltárásával foglalkozó 

részt. Tudatosítottuk, hogy az ok-okozati kapcsolatok 

különböző területeken (továbbtanulás, hiányzás, lemor-

zsolódás, kompetenciamérés) való feltárása során az 

okok között előfordulhatnak olyan külső tényezők is, 

amelyeken az intézmény önmagában nem tud változ-

tatni. Az okok feltárása azonban fontos, hiszen a következményeik mérséklése érdekében javasolt kezde-

ményezéseket, beavatkozásokat tervezniük kell. Az intézményfejlesztési célok, tevékenységek megfogalma-

zását példák elemzésével gyakoroltuk. Tisztáztuk, hogy minden egyes kitűzött célhoz kell, hogy kapcsolódjon 

egy tevékenységsorozat, olyan tevékenységek felsorolásával, amelyek nélkül a cél nem érhető el. A szek-

ciófoglalkozáson használt segédanyag rendelkezésre áll további tanulmányozásra is a szekción résztvevők 

számára. 

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása projekt-

ről is szót ejtettünk. Megbeszéltük, hogy az ILMT PR (Iskolai Lemorzsolódás Megelőzését Támogató Peda-

gógiai Program) a projekt keretén belül leírásra került és adaptálhatóvá vált. Azok az iskolák, akik benne 

voltak a projektben az intézményfejlesztés fő területeit érintően adatelemzést végeztek, melynek keretében 

az oktatási egyenlőséggel, az iskolával, mint szervezettel, a partnerkapcsolatokkal, illetve a tanulói eredmé-

nyességgel és az iskola pedagógusai által alkalmazott módszerekkel kapcsolatosan vizsgálódtak. Megis-

mertünk indikátorokat az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló ILMT PR tanári kompetenciákhoz, ez-

zel is bővítve az ILMT PR megismerésének, alkalmazásának lehetőségét, a lemorzsolódással veszélyezte-

tett tanulók támogatása érdekében. 

Kiss Józsefné – szaktanácsadó 
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Tehetséggondozás SNI és BTMN gyermekek tükrében 

2021.08.24 és 08.25. 
13:00 -14.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok részére 

Közreműködik: Csáki Éva mesterpedagógus, Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Résztvevők száma: Salgótarján: 14 fő 
Balassagyarmat: 15 fő 

Nagyon megtisztelve éreztem ma-

gam, amikor a Salgótarjáni POK munka-

társa Erősné Liptai Csilla a Tanévindító 

Szakmai Napok alkalmából műhelyfoglal-

kozásra kért fel. Nagy örömmel fogadtam 

el a meghívást és próbáltam az előadáso-

mat úgy összeállítani, hogy a műhelyfog-

lalkozáson részt vevő pedagógusok minél 

több gyakorlati útmutatást kapjanak a te-

hetséges SNI és BTMN gyermekek azo-

nosításáról, gondozási feladatairól.  

Úgy éreztem, hogy az előadásom címe is 

felkeltette a pedagógusok érdeklődését 

(14-15 fő) mindkét helyszínen – (Kodály Zoltán Általános Iskola Tagiskolája Salgótarján – Szabó Lőrinc Ál-

talános Iskola Balassagyarmat).  

A műhelyfoglalkozást bemutatkozással kezdtük, kreatív játékos formában, melyet a pedagógusok is vidáman 

végezték.  

A program első részében a tehetség fogalmáról, a jogszabályi hátteréről és tehetségek felismerésének fon-

tosságáról beszéltem.  

Bemutattam tehetségmodelleket, beszéltem a tehetség összetevőiről és arról, hogy mikor lépnek fel a külön-

böző tehetségfajták, amelyek segítséget nyújtanak a kollégáknak a tehetségazonosításban.  

Ezt követően a TehetségKapu online felülettel ismertettem meg a pedagógusokat. Kérdőíveket mutattam be, 

melyek több oldalról támogatják a tehetségazonosítást.  

Az elméleti ismertető után interaktív feladatot oldottak meg a pedagógusok, a tulajdonságlistát rangsoroltuk, 

amelyet önállóan, irányításommal ki is értékeltünk. Ez a tevékenység nagyon hasznos volt a pedagógusok 

számára, hiszen ez az alapja a tehetségek felismerésének, azonosításának. Nagyon lelkesen, érdeklődve 

vettek részt a tulajdonságlista kitöltésében, amelyet intézményükben is sikeresen tudnak a gyakorlatban is 

alkalmazni.  

A gyakorlati feladat után tehetségazonosító eljárásokat (,,Kíváncsi Láda”, Kognitív Profil Teszt) ismertettem. 

Kiemeltem a tesztek sajátosságait, melyek nagy előnye, hogy képességterületenként értékelnek, SNI és 

BTMN gyermekek esetében is kiválóan alkalmasak a tehetségazonosítás mellett a gyengébb részképesség 

megállapítására is.  

A komplex fejlesztés szemléletére is felhívtam a figyelmet, és bemutattam egy komplex tehetségprogramot, 

amely a kreativitást hangsúlyozza. A program mellé egy természethez kapcsolódó projekttervet is ismertet-

tem, amelyet saját tanulócsoportjaikra is tudnak adaptálni.  
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Véleményem szerint nagyon tartalmasan telt a műhelyfoglalkozás, az előadás végén egy szakmai beszélge-

tés indult el, a kérdéseket megvitattuk és az intézményekben felmerülő problémáikról konzultáltunk. A peda-

gógusok nyitottak, lelkesek, érdeklődőek voltak.  

Köszönöm a lehetőséget, nagyon pozitív élményekkel lettem gazdagabb mindkét műhelyfoglalkozás alkal-

mával.  

Csáki Éva – mesterpedagógus, Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

A táblajátékok tanórai bevezetése 

2021.08.24 és 08.25. 
13:00 -14.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: matematikát oktató tanítók, tanárok részére 

Közreműködik: Pancsovai Gergely Gyula mesterpedagógus, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimná-
zium 

Résztvevők száma: Salgótarján: 4 fő 
Balassagyarmat: 18 fő 

Kicsit meglepődtem, amikor a Pedagógiai 

Oktatási Központ munkatársa megkeresett és fel-

kért a Tanévindító Szakmai Napok programsoro-

zatban való részvételre. A felkérés tárgya az volt, 

hogy mutassam be a mesterprogramomat (A táb-

lajátékok tanórai bevezetése), és próbáljak gya-

korlatban is hasznosítható ötleteket, javaslatokat 

adni az érdeklődő kollégáknak.  

A foglalkozásokat úgy terveztem, hogy egy rövid 

prezentáció után az érdeklődők kipróbálhassák az 

általam is használt táblás játékokat. Mivel nagyon 

sokféle játék létezik ezért le kellett szűkítenem a 

listát hat, a gyerekek által legkedveltebb játék be-

mutatására: malmok, tőtikék, reversi, mancala, 

surakarta, dáma.  

A salgótarjáni helyszínen 4 fő jelent meg, itt sajnos a korábbi menetrend felborult – az egyik előadó késett 

egy közlekedési baleset miatt. Így a foglalkozás 30 perc késéssel kezdődött, de a jelenlévők nagyon együtt-

működőek voltak, szívesen próbálták ki a játékokat. Az idő hamar elröppent, sajnos csak a játékok felét 

tudtam megmutatni nekik.  

A másnapi balassagyarmati foglalkozáson lényegesen nagyobb volt az érdeklődés, mintegy húsz pedagógus 

regisztrált. Itt négyes csoportokba rendeztem a résztvevőket, mert csak öt db tábla volt a játékokhoz. Az 

előző nap tapasztalatai alapján egy kicsit rövidebbre vettük az egyes játékok kipróbálását, de még így sem 

végeztünk a tervezettekkel.  

Mindkét helyszínen nagyon pozitív tapasztalatokat szereztem, remélem a résztvevő kollégák is gazdagodtak 

valamivel! 

Pancsovai Gergely Gyula - mesterpedagógus, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 
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A drámapedagógia módszereinek, eszközeinek hasznosítási lehetőségei a gimnázi-

umi oktató-nevelő munkában 

2021.08.24 és 08.25. 
13:00 -14.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: középiskolai tanárok részére 

Közreműködik: Bajczárné Gyenes Erzsébet mesterpedagógus, Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium 

Résztvevők száma: Salgótarján: 8 fő 
Balassagyarmat: 5 fő 

A 2021. augusztus 24-25-én megrendezett 

salgótarjáni és balassagyarmati szekciófoglalkozá-

sok közül én a Drámapedagógia, azaz a drámás 

módszerek felhasználási lehetőségei az oktatás-

ban és nevelésben című foglalkozásokat tartottam. 

A salgótarjáni helyszínen nyolc résztvevővel, a ba-

lassagyarmati szekcióban 5 hallgatóval ismertet-

hettem meg tapasztalataimat. 

A felkérésnek megfelelően - a bemutatkozó körök 

után - a délutáni szekcióülés első felében (kb. 20 

percben) bemutattam a mesterprogramom mentén, 

hogy én magam milyen drámás tevékenységeket 

folytatok iskolámban. A prezentációval kísért elő-

adást nagy érdeklődéssel hallgatták a résztvevők mindkét helyszínen. 

Már ezt a bemutatót is igyekeztem interaktívvá tenni, mindig megkérdeztem a kollégákat, nekik milyen ta-

pasztalataik vannak az adott tényezővel kapcsolatban (például a drámás módszerek használata alapvetően 

függ a pozitív intézményi háttértől, s többen említették, hogy sajnos az ő iskolájukban ez a feltétel nem adott). 

Ezután néhány diában felvillantottam, milyen iskolai területeken ajánlom a drámapedagógia alkalmazását, s 

a hallgatóimra bíztam, melyik tevékenységet, melyik témát súlyozzuk, helyezzük előtérbe. Végül mindkét 

helyszínen maradtunk az általam felvázolt eredeti sorrendnél, így kb. a felsorolt játékoknak a feléig jutottunk 

a megszabott időkorlát miatt. 

A szekcióm hosszabb része egy ötletbörze volt, ahol a sokszorosított segédanyag mentén a tanórákon fel-

használható játékokat mutattam be és próbáltuk ki együtt a hallgatósággal. Éppen ezért az én foglalkozásom 

sokkal inkább az együtt megtapasztaláson alapuló interaktív drámajáték köré épült, nem egy frontális elő-

adást láthattak, hallhattak a regisztrált tanárok.  

Tematikusan kigyűjtöttem a tanítás során alkalmazható játékokat. Először az „ismerkedős”, a bemelegítő, 

lazító játékokkal kezdtünk, amelyek akár tanév elején, akár egy újabb csoportba kerüléskor felhasználhatóak. 

Volt olyan játék, amelyet csak elmagyaráztam a kollégáknak, de többet ki is próbáltunk, hiszen ők is belátták, 

úgy lehet igazán elsajátítani ezeket. 

Megkülönböztettem a csoportalakítós, illetve a csapatépítő játékokat, hiszen az előbbi a csoportmunkát meg-

előzően hasznosítható, célja a komfortos kiscsoportok szétválasztása és új csoportok létrehozása; az utóbbi 

pedig éppen a közösségformálás eszköze. 
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Tanítottam játékokat mindenféle készségek fejlesztésére, majd a kommunikációs játékok tárháza követke-

zett. Mindkét helyszínen eddig jutottunk el. 

Mindegyik esetben tudtam tanácsot adni az egyes szaktanároknak, hogyan alakíthatják át az egyes alapjá-

tékokat a saját csoportjuknak, szakjuknak megfelelően. Salgótarjánban például több matematikatanár is részt 

vett a foglalkozásomon, ezért igyekeztem olyan példákat mutatni nekik, amelyek az ő óráikon is használha-

tók. Természetesen mindannyian pl. osztályfőnökként egyébként is szívesen alkalmazzák az új módszere-

ket. Ugyanígy életkori sajátosságokra is külön felhívtam a figyelmet, melyik játék, melyik korcsoport számára, 

hogyan módosítható.  

A résztvevők pozitív élménnyel távoztak a szekciómról, jelezték, hogy máskor is szívesen vennének részt 

hasonló képzésen. Én örülök a felkérésnek, s így egyben eleget tehettem a mesterpedagógusok számára 

előírt tudásmegosztó tevékenységnek is. 

Bajczárné Gyenes Erzsébet - mesterpedagógus, Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium 

Szövegértés fejlesztése változatos módszerekkel 

2021.08.24 és 08.25. 
13:00 -14.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: tanítók és magyar szakos pedagógusok részére 

Közreműködik: Bodócs Péterné szaktanácsadó, Lékóné Lantos Zsuzsanna szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 19 fő 
Balassagyarmat: 15 fő 

A szövegértő olvasásról, a szöveg-

fejlesztésről tartottunk foglalkozást a Tan-

évindító Szakmai Napok keretében Salgó-

tarjánban és Balassagyarmaton. 

A műhelymunka tematikáját úgy állítottuk 

össze, hogy a módszerekre, a különböző 

jó gyakorlatokra kerüljön a hangsúly, s 

azok egy részét ki is tudják próbálni a kol-

légák. A foglalkozást a tanítóknak, a felső-

ben és a középiskolában tanítóknak hirdet-

tük, hisz úgy gondoljuk, a szövegértés fej-

lesztését az első osztálytól az érettségiig 

kell folytatni, természetesen a tanulók élet-

korának, képességeiknek, érdeklődésé-

nek megfelelően, adaptív módon. Igyekez-

tünk új szemléletet közvetíteni: hangsú-

lyoztuk, hogy e fejlesztés minden szakta-

nár feladata, folyamatosan és fokozatosan kell azt végezni. Kiemeltük, hogy a NAT 2020-ban is már a ké-

pességfejlesztés került a fókuszba; hogy a megfelelő olvasástechnika elengedhetetlen a biztos szövegértés-

hez. A hangosan gondolkodás technikáját és fontosságát mutattuk be utasításértelmezésen (különböző év-

folyamokon) és szövegen is, majd a gondolkodási műveleteket. A résztvevők egyetértettek mindezek jelen-

tőségével.  
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A műhelymunka következő szakaszában a gardneri intelligenciatípusokra épülő fejlesztő gyakorlatok kerül-

tek a középpontba, több jó gyakorlatot mutattunk be a mozgásos, a vizualitásra és a kooperatív szövegértés-

fejlesztő gyakorlatok közül. A jelenlévők aktívan vettek részt az egyes módszerek kipróbálásában, Az ábra 

és szöveg, valamint Az utolsó szó jogán nevű módszerek különösen megmozgatták fantáziájukat. 

A résztvevőknek - kérésüknek, igényeiknek megfelelően - a foglalkozást követően több hasznos segédanyag 

elérhetőségét küldtük meg.  

A műhelymunkát sikeresnek véljük, hiszen talán más megközelítésben találkoztak a pedagógusok a szöveg-

értés fejlesztésével, s a későbbiekben több újonnan megismert módszert is beépítenek munkájukba.  

Bodócs Péterné, Lékóné Lantos Zsuzsanna - szaktanácsadók 

Digitális apróságok (robotika, interaktív óvodai szoftverek) 

2021.08.24 és 08.25. 
13:00 -14.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: óvodapedagógusok részére 

Közreműködik: Spagináné Cser Mónika szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 5 fő 
Balassagyarmat: 6 fő 

A Tanévnyitó Szakmai Napok keretében két alkalom-

mal Salgótarjánban és Balassagyarmaton került sor „Digitá-

lis apróságok” címmel műhelymunkára az érdeklődő óvoda-

pedagógusok számára.  

A program során először szót ejtettünk a digitális etikett al-

kalmazásáról, valamint az internet, illetve a közösségi olda-

lak tudatos, biztonságos használatának alapvető szabályai-

ról.  

Olyan kérdésekre is választ adtunk, hogy mit „fogyasszon” 

digitálisan az óvodás, miért, mennyi ideig, és kivel történjen 

a gyermekek ilyen irányú tevékenysége. Kihangsúlyoztam, 

hogy mennyire fontos az óvodapedagógusok digitális mű-

veltségének feltérképezése, hiszen a digitális kompetencia már része pedagógiai tevékenységünknek. 

A műhelymunka során bemutatásra kerültek továbbá olyan szakirodalmi ajánlások, oktató programok, linkek, 

melyek segítik az óvodapedagógusok önképzését az IKT területén a gyermekek képességfejlesztése érde-

kében.  

Bemutatásra kerültek padlórobotok is (bee bot méhecske, robotegér). Az érdeklődő óvodapedagógusok ki-

próbálhatták, megtapasztalhatták alkalmazási lehetőségeiket, valamint egy rövid videófelvétel is bemuta-

tásra került a gyakorlati felhasználás prezentálására, mire és hogyan használhatók ezek az eszközök. Voltak 

olyan kollégák, akik már alkalmazzák a mindennapjaik során, de voltak olyanok is, akiknek újdonságként 

hatott az eszközök használata.  

Spagináné Cser Mónika - szaktanácsadó 
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Mobil eszközök használata az iskolában - BYOD (Bring Your Own Device) 

2021.08.24 és 08.25. 
13:00 -14.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: általános- és középiskolai pedagógusok részére 

Közreműködik: Racskó Péter munkatárs, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

Résztvevők száma: Salgótarján: 7 fő 
Balassagyarmat: 8 fő 

A Tanévindító Szakmai Napokon – 

még szaktanácsadóként – olyan témát 

igyekeztem választani, amely aktuális, 

meg tudja mozgatni az érdeklődő peda-

gógusok fantáziáját és olyan módszer-

tani segítséget, többletet tud nyújtani ne-

kik, amit sikerrel hasznosíthatnak saját 

oktató-nevelő munkájuk során. 

Így döntöttem a mobil eszközök iskolai 

használatának egy speciális esete a 

BYOD (Bring Your Own Device, „Hozd a 

saját eszközöd”) módszertanának feldol-

gozása mellett. Ez a témakör leginkább 

az általános iskola felső tagozatán és a középiskolában tanító kollégák számára nyújthat izgalmas lehetősé-

geket, így nekik hirdettük és őket vártuk az eseményre. 

A téma egyébként érzékeny terület, hiszen a magyar (és általában a hagyományosnak tekintett nemzetközi) 

pedagógiai gyakorlatban bevett szokás, hogy a tanulók tanórai idő alatt történő mobil eszköz használatát 

tiltják. Ezen a helyzeten kíván változtatni a BYOD, ugyanakkor nem csak tanórai, hanem tanórán kívüli fel-

használási lehetőségekben is bővelkedik. 

A foglalkozáson Salgótarjánban 7, Balassagyarmaton 8 fő pedagógus kolléga vett részt. A foglalkozás elején 

áttekintettük, hogy általában a tanórai IKT használat milyen kihívásokat, nehézségeket és lehetőségeket kí-

nál a magyar közoktatásban, a XXI. század elején. Az előadásba igyekeztem bevonni a jelenlévőket, hogy 

összegyűjtsük a közös tapasztalatokat, élményeket. 

Ezután ismertettem a BYOD lényegét, lehetőségeit, és természetesen kitértünk azokra a nehézségekre, 

problémákra és veszélyekre is, amelyet a tanórai, vagy tanulókkal eltöltött közös szabadidős tevékenységek 

során a saját mobileszköz használata jelent. Ennek a témának az átbeszélése nehezen nélkülözhető, hiszen 

jogi, etikai, biztonsági és szakmai-pedagógiai kérdések együtt, néha egymásnak akár ellentmondva jelent-

keznek, így az azokban való eligazodás, és az optimális felhasználási igények összeegyeztetése nehéz fel-

adat. 

Sajnos mindkét eseményen nem várt gondok adódtak, a salgótarjáni előadók közlekedési akadályoztatása 

miatt a program jelentős csúszást szenvedett, míg a balassagyarmati helyszínen az iskolán kívül eső tech-

nikai probléma miatt nem volt biztosítható az internet elérési lehetőség. Ezért a műhelyfoglalkozás második 

fele meglehetősen hiányosan, részlegesen tudott csak megvalósulni. Pedig a BYOD gyakorlati bemutatásá-

nak lehetőségei minden résztvevőt kiemelten érdekeltek volna. Elhangzott, hogy milyen területen, milyen 
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ötleteket lehet felhasználni, de a konkrét gyakorlati alkalmazást (az Actionbound nevű programot) csak be-

mutató jelleggel tudtuk megtekinteni, alkalmazni. 

A fentiek ellenére azt gondolom, hogy a műhelyfoglalkozás elérte a célját, azok az érdeklődő kollégák, akik 

inspirációt, megerősítést, kezdeti „lökést” szerettek volna kapni, hasznos információkat szerezhettek, mint 

ahogy azok a pedagógusok is, akik eddig esetleg idegenkedtek a területtől, hallhatták, hogy meg lehet találni 

azokat a munkaformákat, felhasználási lehetőségeket, amelyek segítségével a tanulók mobil eszközei nem 

csak kellemetlen problémát, hanem hasznos pedagógiai értéket teremthetnek az iskolában. 

Racskó Péter - munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

“Vadócba rózsát oltok” - Tehetséggondozás az óvodában 

2021.08.24 és 08.25. 
13:00 -14.30 

Tanévnyitó Szakmai Napok – Salgótarján, Balassagyarmat 

Célcsoport: óvodapedagógusok részére 

Közreműködik: Tóth Marianna szaktanácsadó, Ferhanné Kiss Ildikó, Salgótarjáni Összevont Óvoda és Böl-
csőde Pitypang Tagóvodája 

Résztvevők száma: Balassagyarmat: 13 fő 

A délutáni szekciók keretében „Vadócba rózsát oltok” címmel vezet-

tünk műhelymunkát. Az érdeklődő óvodapedagógusokkal, intézményveze-

tőkkel áttekintettük az óvodai tehetséggondozás lehetséges útjait, pedagó-

giai kérdéseit, azt, hogy a jogszabályi lehetőségek tükrében mi mindent te-

het az óvoda, és a helyi adottságok mérlegelésével mely feltételek átgondo-

lása és megvalósítása szükséges a kiemelkedő képesség felkarolásához.  
Az elméleti áttekintést, a közös gondolkodást a jó gyakorlatok megosztásá-

val folytattuk. 

Ferhanné Kis Ildikó, a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodájának vezetője bemu-

tatta azt a folyamatot, amelyet a kiemelkedő képességű gyermekek gondozása terén az intézmény kialakí-

tott, a kezdeti lépésektől a bázisintézményi cím elnyeréséig.  

A tagóvoda az OH Bázisintézményeként Salgótarján központjában, kulturális intézmények szomszédságá-

ban, hegyek ölelésében, élményeket, tevékenységeket inspiráló környezetben helyezkedik el. Éltünk a kör-

nyezeti lehetőségek kiaknázásával, a változatos tevékenységek felkínálásával. Évek óta megkülönböztetett 

figyelemmel kísértük kiemelkedő képességű gyermekeink nagyfokú érdeklődésének kielégítését. Több éven 

át a csoportszobában, a gyermekek képességeihez igazodó differenciálás módszertani lehetőségeinek al-

kalmazásával törekedtünk a tehetséggondozás megvalósítására. Folyamatosan gyűjtöttük a témához kap-

csolódó szakirodalmat, képzéseken vettünk részt, betekintettünk más óvoda jó gyakorlatába, illetve az 

„EFOP-3.1.1. Kisgyermekkori nevelés támogatása”, valamint az „EFOP 3.1.3. Esélyteremtő óvoda” uniós 

projektek kapcsán a „A tehetségazonosítás, tehetséggondozás lehetőségei hátrányos helyzetű gyermekeket 

nevelő óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba” című pedagógus-továbbképzés során mi 

is bemutathattuk próbálkozásainkat, az alakuló jó gyakorlatunkat. Motivációt kaptunk a Nemzeti Tehetség 

Program, valamint az Erdei óvodai programokat támogató nyertes pályázatunk kapcsán. Megerősödött ben-

nünk, hogy folytatnunk kell a tehetséggondozást a csoportszobán kívül is a tehetséggondozó foglalkozáso-

kon.  

„A szalmaszálakat ki kell tenni, hogy meggyulladjon, 
és újabb szalmaszálakat kitenni, hogy a tehetség lángra kapjon” 
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Pedagógiai Programunk prioritására, a gyermekek érdeklődésére, képességeire építve szerveztük meg a 

„Mese, mese – mátka” tehetséggondozó foglalkozásokat, heti rendszerességgel, 14-16 gyermek részvételé-

vel. Összegyűjtöttük, kidolgoztuk a tehetségazonosítás jól alkalmazható módszereit [(tulajdonság lista, mé-

rések (a Renzulli-Hartman, majd a Gardneri tehetségterületek) mentén)].  

A tehetséggondozó foglalkozásokat a művészeti nevelés lehetőségeinek ki-

aknázásával, a népmesék komplex feldolgozásával valósítottuk meg, hiszen 

megtapasztaltuk a művészetek személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatá-

sát. Rendszeresen alkalmaztuk a foglalkozásokon a drámajátékokat, kapcso-

latteremtő, feszültségoldást segítő játékokat, a népi gyermekjátékokat, a tán-

cos elemeket. A nevelési év során egy-két mesét dolgoztunk fel komplexen, 

minden vonatkozását érintve, számos tanulási terület bekapcsolásával. A gyermekekkel együtt játszva, öt-

letelve alakítottuk a mese fonalát, megkeresve a beépíthető mozgás, zenei, irodalmi alkotások lehetőségeit. 

Közösen készítettük el a mese háttereit, helyszíneit, szükséges eszközeit a mese több módszerrel történő 

feldolgozása során. Alkalmanként egy-egy művész meghívásával motiváltuk az elkezdett tevékenységet. A 

tehetséggondozó foglalkozásokat az alkotó, derűs légkör, a kreativitás, a bátrabb mondatalkotás, az érzel-

mek megjelenítése jellemezte. A megszeretett közös játékokat a csoporttársaikkal is megismertették. A kö-

zös éneklés, mesélés, együtt mozgás, tánc, játék adta öröm pozitív személyiségformáló ereje érzékelhető 

volt, pozitívan alakultak a társas kapcsolataik, csökkentek a magatartásproblémák a csoportban is.  
A közösen „alkotott” komplex, irodalmi, zenei, népi játékkal, mozgással, tánccal tűzdelt mesét félévkor be-

mutatták a szomszéd csoportoknak, majd év végén, esztétikus színpadi élményként a társaknak és szülők-

nek. Az alkalmazott módszereket átadtuk a kollégáknak is, több csoportunk próbálkozott meseprojekt feldol-

gozásával. 

Programunk másik prioritása - a környezeti nevelés - mentén jutottak még több élményhez, ismerethez gyer-

mekeink. Talán ezért is fedeztünk fel - az említett módszerekkel - e téren is több kiemelkedő képességű 

gyermeket. A tehetséggondozás területét e szálon bővítettük a „Fürkészek” tehetséggondozó foglalkozásai-

nak megszervezésével. Heti rendszerességgel, alkalmanként „zöld szívvel” élő szakemberek bekapcsolódá-

sával szerveztük a terep foglalkozásainkat a Karancs - Medves tájvédelmi körzetben. Az élmény és ismeret-

gyűjtés, tapasztalatszerzés helyszíneihez, tevékenységeihez, valamint az óvodában történő feldolgozáshoz 

nyújtottam betekintést a szekcióban. Több túraútvonalat kidolgoztunk, ismertettünk meg a gyermekekkel, 

törekszünk ezek bővítésére, a kapcsolódó zöld és mozgásos játékok, kidolgozott zöld projektek közreadá-

sára. 

„Vendég vagy a világban, s ez a világ szép vendégfogadó. 
Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. 

Tanulj meg örvendeni nekik.” / Vass Albert/ 

A műhelymunkán megerősítést nyert, hogy az esélyteremtő nevelés minden gyermek személyiségének ki-

bontakoztatására irányul, amelyben szükséges, hogy felfedezést nyerjenek a gyermek erősségei, a fejlesz-

tést igénylő területei, amelyhez az óvoda által felkínált tevékenységi formák kiváló lehetőséget biztosítanak. 

Mindezt mi, óvodapedagógusok, - mint kulcsszereplők - tudjuk a gyermekek számára biztosítani, hiszen a 

játszani tudás, a differenciálási lehetőségek, a kreativitásunk birtokában, a módszertani szabadsággal élve 

mi tudjuk pozitívan befolyásolni a felhőtlen gyermekkort az óvodai élet mindennapjaiban, a gazdag tevékeny-

ségrendszer felkínálásával, a szabad választás lehetőségének biztosításával, elfogadó, támogató, minta ér-

tékű jelenlétünkkel.  

Tóth Marianna szaktanácsadó 

 Ferhanné Kiss Ildikó, Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodája 
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 II. Elismerés 

Kis Miklósné – Miniszteri Elismerő Oklevél 

„Rendhagyó időpontban, nyár közepén adta át a kitüntetéseket és el-

ismeréseket Dr. Nagy István agrárminiszter az Erdők világnapja, Föld napja, 

Környezetvédelmi világnap és Pedagógusnap alkalmából a Pesti Vigadó 

dísztermében megrendezett ünnepen.”1 

Örömmel értesültünk arról, hogy Nógrád megye egyik tagóvoda vezetője is 

részesült a megtisztelő elismerésben. Kis Miklósné a Salgótarjáni Össze-

vont Óvoda és Bölcsőde Körúti Tagóvodája nyugalmazott tag-óvodaveze-

tője a környezettudatosságra nevelés érdekében végzett kiváló munkájáért 

vehette át a MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET. 

Kis Miklósnéval, Eszterrel beszélgettünk a jeles esemény kapcsán, örömünk 

kettős: a szakmai elismerés ténye és a személyes találkozás lehetősége ol-

dottá varázsolta a beszélgetésünket. 

Kérlek, mesélj magadról? 

43 évet töltöttem el az óvodapedagógusi pályán, ebből az utolsó 13 évet 

vezetőként: a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde általános helyettese, valamint a Körúti Tagóvoda 

tagóvodavezetője voltam. Szakmai pályafutásom során mindig hittem az élethosszig tartó tanulásban, fon-

tosnak tartottam, hogy tudásomat karbantartsam, fejlesszem. Óvodapedagógusként két nagy terület gondo-

zásának szántam kiemelt figyelmet, ezek az egészséges életmódra nevelés és a környezettudatosságra 

nevelés. 2015-ben, a pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésekor a mesterminősítés „pilot” programjá-

ban innovátor mester aspiránsként is ezekben a témakörökben készítettem el mesterprogramomat, fókuszba 

állítva a gyermekekkel szabadban végezhető tevékenységtervezését, és a gyermeki kísérletezések pedagó-

giai felhasználhatóságát. A mesterprogramot az akkor frissen megalakított Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási 

Központban is bemutattam a többi innovátori program között. 

Hogyan kerültél először kapcsolatba a Zöld Óvoda pályázattal? 

2 csoportos tagóvodaként mindig is intenzíven kerestem és készítettem pályázatokat, így nagy örömmel 

találtam rá 2006-ban a „Zöld Óvoda” címpályázatra, afféle „Na ez kell nekünk!” ráismeréssel. Akkor még a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és Oktatási Minisztérium gondozásában jelent meg a pályázat, 

és úgy éreztük, arról szól a pályázati kiírás, amiben mi hiszünk, amiben jók vagyunk és amiben tovább aka-

runk fejlődni is.   

Mi inspirált arra, hogy a tagóvoda nevelőközösségével megpályázzátok ezt a címet? 

Az óvodánk elhelyezkedése (egy lakótelepi környezetben található, de rövid sétával már az erdőben va-

gyunk), és szinte minden óvodai tevékenységünk meghatározó eleme volt a környezeti nevelés, az egész-

                                                           
1 https://magyarmezogazdasag.hu/2021/07/08/allami-kitunteteseket-szakmai-dijakat-es-elismereseket-adott-dr-nagy-istvan 
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séges életmód óvodai keretek között megvalósítható elemeinek megteremtése. A Zöld Óvoda címet érték-

ként kezelte a nevelőközösségünk, elismerését mindannak a munkának, amely az óvodánkban zajlott és a 

pedagógiai gondolkodásunkat is meghatározta. 

Kinek/kiknek a segítségére számíthattál? 

A nevelőtestület, az óvodai dolgozók közösségének támoga-

tása nélkül nem lett volna értelme megpályázni a címet, hi-

szen éppen az a lényege szerintem a címnek, hogy az óvodai 

élet és a szervezetünk minden tagja elkötelezetté váljon, úgy 

érzetem, ez nálunk így is volt. Az első pályázati ciklusban so-

kat segített továbbá az akkori Nógrád Megyei Pedagógiai In-

tézet, és te (mosolyog rám), amikor felhívtátok az óvodák fi-

gyelmét a lehetőségre, segítettétek a pályázat elkészítését. A 

további évek alatt, a címmegújítás időszakában tagóvodave-

zetőként élvezhettem az összevont óvodák vezetőjének, An-

dóné Angyal Máriának a támogatását is, valamint az egyes 

tagóvodákban dolgozó kollégák is számos alkalommal segí-

tették munkánkat. Szeretném név szerint a partnereink közül 

kiemelni a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársát, 

Stoszek Krisztinát, aki számos alkalommal biztosított helyet 

programjainknak, rendszeresen jött az óvodánkba, a havi 

programjainknak aktív részese volt, élményekben gazdag te-

vékenységeket nyújtva a gyerekeknek, felnőtteknek. Ugyan-

csak köszönet illeti Drexler Szilárdot, a Novohrad-Nógrád 

UNESCO Globális Geopark akkori irodavezetőjét, aki szám-

talan alkalommal tartott nekünk a gyerekekkel együtt elő-

adást, filmvetítést, és kalauzolt bennünket az erdők, mezők 

rejtélyes világában, ébresztett kedvet a búvárkodáshoz, a vizsgálódásokhoz, a természet mélyebb megis-

meréséhez. 

Néhány év elteltével bázisintézményi felkérést kaptatok. Hogyan fogadtátok a felkérést? 

Nagyon nagy megtiszteltetésként éltük meg 2016-ban, ugyanakkor rettenetesen féltünk is: miért éppen mi? 

Miért a mi 2 csoportos óvodánk? Nagy lendületet adott és így utólag visszagondolva a nevelőközösségünk 

kemény akaraterővel bebizonyította, hogy képes és méltó a bázisintézményi címre. Kemény évek és sok 

munka jellemezte azokat időket – emlékezik vissza befelé tekintve gondolataiba, emlékeibe. 

Zöld Bázisóvoda vezetőjeként mit tekintesz legnagyobb szakmai sikerednek ezen a területen? 

2014-ben sikerült elnyernünk az „Örökös Zöld Óvoda”, valamint a „Madárbarát Óvoda” címet is. 

2015-ben a Körúti Tagóvoda minősített referencia intézmény is lett, éppen a „Környezetvédő óvodások tá-

bora” jó gyakorlatunk által. 

A Zöld Óvoda és Ökoiskola program kiterjesztése érdekében megvalósuló SH/4/5 projekt keretében az Ok-

tatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvoda roadshow-t indított, hogy az óvodák megismerhessék a legjobb 

környezeti nevelési gyakorlatokat.  A roadshow egyik állomása Salgótarjánban a Madarak és Fák napján 

volt, melynek megszervezésére intézményünket kérték fel. 

Mindezek mellett további elismerés számomra a Vajdahunyad Várban szervezett díjátadó ünnepség, ame-

lyen bemutathattam országos fórumon óvodánk pedagógiai tevékenységét. Az évek során további apróbb 
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felkéréseket is kaptam, többek között – szintén a svájci projektben – Egerben, Salgótarjánban tartottam elő-

adásokat, valamint a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ felkérésére Őszi Pedagógiai Napokon vezet-

tem előadást a szintén komoly környezeti nevelési tevékenységet végző Százszorszép Óvodában, Pásztón. 

Szakmai sikernek tekintem továbbá, hogy sikerült elvinni az iskolába készülő óvodásokat évről évre a Kacár-

tanyára, amely kizárólag ökoturizmus céljából látogatható. A tanya Szokolyán, a Duna-kanyar mellett talál-

ható, a létrehozók fő vezérlőelve a magyarság népi kultúrájának megőrzése, annak újra tanítása és tovább-

adása gyerekeknek, a következő generációnak, vagyis a tudásátörökítés. A gyerekek itt nemcsak a népi 

kismesterségekkel (vályogvetés, kovácsolás, fafaragás, kosárfonás, szövés, nemezelés, kőfarafás, csuhé-

zás) ismerkedhettek, hanem az önellátás különböző megoldásaival is (kenyérsütés, állattartás, népi építé-

szet). Nagy élmény volt mindannyiunknak! 

És mindezek mellett a lányom is elkötelezetté vált! 

A köznevelési intézményekben a pedagógus előmeneteli rendszerben a fenntarthatóság kérdésköre be-

épült a pedagógus kompetenciák közé. Milyen üzenetet fogalmaznál meg az óvodák számára? 

Tegyék lehetővé minden gyermek számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak a 

fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a JÖVŐ RAJTUK IS MÚLIK!, mert ami „Apró lépés az óvo-

dásnak, nagy lépés a világnak.” 

Köszönöm a beszélgetést! 

Dupákné Gecse Adél - munkatárs 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

Felelős kiadó: 
Lerchné Forgács Marianna főosztályvezető 

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A 
Telefon/Fax: (+36-96) 613-469 

E-mail: POKSalgotarjan@oh.gov.hu 


