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 I. Aktuális információk 

1. Nógrád megyei szaktanácsadók pedagógiai szakmai ajánlata 

Örömmel tájékoztatom az intézményvezetőket, pedagógus kollégákat, hogy elkészült a Salgótarjáni Pe-

dagógia Oktatási Központ kiadványa, amely Nógrád megye 29 szaktanácsadójának 85 pedagógiai szakmai 

ajánlatát tartalmazza. 

A tájékoztató anyag összeállításával egyik célunk annak bemutatása, hogy szaktanácsadóink a tantárgy-

gondozás mellett egyéb területeken milyen témában, hogyan tudnak az Ön és kollégái segítségére lenni. 

Másik célunk, hogy megkönnyítsük, konkrétabbá tehessük az Oktatási Hivatal online igényfelmérőjének ki-

töltését. 

Az egyes ajánlatok besorolása az igényfelmérő fejezetcíméhez igazodik, ezzel is megkönnyítve a téma 

pontos meghatározását. Egy-egy igény címéhez több ajánlat is kapcsolódik, így lehetőséget nyújtunk arra, 

hogy az intézmény a sajátosságának megfelelően választhasson az igény teljesítésének lehetséges módjai 

közül. 

Egy-egy ajánlat több igénytípushoz is tartozhat, kiadványunkban azon a helyen szerepel, ahová szerin-

tünk a leginkább illeszkedik, de mindenképpen érdemes végig nézni a többi fejezethez tartozókat is.  

A leírások tartalmazzák a témát, a megvalósítás formáját – nagyon sok esetben az adott program online 

is megvalósulhat –, a cél pontos megfogalmazása mellett a tervezett foglalkozás leírását is. Minden ajánlat 

végén szerepelnek az online igényfelmérő azon területei, amelyekhez kapcsolható az adott téma, ezzel se-

gítve az igényfelmérő kitöltését.  

Amennyiben Ön és kollégái kiválasztottak az ajánlatok közül egyet vagy akár többet is, kérem, jelölje be 

az online igényfelmérő megfelelő pontját, majd írja a szaktanácsadói ajánlat vagy ajánlatok sorszámát az 

igényfelmérő 6.1 pontjához (Egyéb, a fentiekhez nem sorolható pedagógiai-szakmai szolgáltatások – „kérjük, 

hogy írja le azokat a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, amelyekre nem utaltak az előző kérdések, de 

igénybe venné intézménye számára”).  

Ezt a szaktanácsadói ajánlatokat tartalmazó füzetet minden intézménybe eljuttatjuk, illetve egész évben 

elérhető lesz honlapunkon is: 

(https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/salgotarjan_szaktanacsadas_tantargygondozas), 

így az évközben felmerülő igény kérése esetén is kellő információt nyújthat, segítheti a pontos tájékozódást. 

Reményeink szerint ez a fajta pontosítás, konkretizálás, az egyértelmű leírások nagyban segítik az Önök és 

a mi tervező munkánkat is.  

Kérem amennyiben Ön még nem töltötte ki és zárta le az intézményére vonatkozó igényfelmérést, az 

ajánlatok figyelembevételével, a kiadvány Bevezetőjében leírtak szerint tegye meg!  Amennyiben Ön már 

lezárta az igényfelmérőt, kérem keresse Racskó Pétert (racsko.peter@oh.gov.hu) vagy Dupákné Gecse Adél 

(dupakne.gecse.adel@oh.gov.hu) kolléganőmet, akik szívesen segítenek az utólagos módosításban, kiegé-

szítésben.  

Természetesen, ha olyan igény, kérés merül fel, amely a jelenlegi ajánlati listában nem található meg, 

kérem, az igényfelmérőben akkor is jelezze felénk, és mi megpróbáljuk ezeket is teljesíteni. 

Szaktanácsadóink által a jelenleg megajánlott témák bizonyára változni, módosulni, bővülni fognak. Az 

intézmények felől érkező igényeknek megfelelve, az aktuális helyzethez igazodva készülnek fel szaktanács-

adóink arra, hogy munkájukkal segítsék az intézményeket, pedagógus kollégáikat.  

Együttműködését megköszönve kívánok Önnek és Kollégáinak sikeres tanévet, boldog 2022. évet! 

Lerchné Forgács Marianna 

főosztályvezető 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/salgotarjan_szaktanacsadas_tantargygondozas
mailto:racsko.peter@oh.gov.hu
mailto:dupakne.gecse.adel@oh.gov.hu
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2. Igényfelmérés 2022 

 

Örömmel tapasztaljuk, hogy az Oktatási Hivatal megbízott elnöke által november közepén kiküldött értesítés 

és kitöltési útmutató alapján már számos Nógrád megyei köznevelési intézmény élt a 2022-re vonatkozó 

szakmai szolgáltatási igények jelzésével.  

Kérjük, hogy amennyiben még nem tette meg, az online igényfelmérő lap 2022. január 12-ig történő kitölté-

sével járuljon hozzá a 2022. évi pedagógiai-szakmai szolgáltatások megtervezéséhez. 

Az igényfelmérő elérhetősége: https://www.oktatas.hu/igenyfelmero  

A belépéshez az oktatas.hu oldalhoz használt felhasználó névvel és jelszóval lehet kapcsolódni, amennyiben 

ezen adatokat a mesterjelszó kezelő rendszerben már validálta. 

Az igényfelmérővel kapcsolatos kérdésekkel munkatársainkhoz fordulhat segítségért: 

Dupákné Gecse Adél – Dupakne.Gecse.Adel@oh.gov.hu 

Racskó Péter – Racsko.Peter@oh.gov.hu 

Bízunk benne, hogy köznevelési intézmény számára megküldött Szaktanácsadói ajánlat című kiadványunk 

segíthet Önöknek a minél pontosabb igénymeghatározásban, és a 2022-as évben szaktanácsadóink és Sal-

gótarjáni POK munkatársainak segítségével hozzá tudunk járulni az intézményben folyó nevelő-fejlesztő 

munka eredményességéhez! 

  

https://www.oktatas.hu/igenyfelmero
mailto:Dupakne.Gecse.Adel@oh.gov.hu
mailto:Racsko.Peter@oh.gov.hu
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3. A tankötelezettség megkezdésének halasztása, illetve a tankötelezettség korábbi 

megkezdése a 2022/2023. tanévben 

Tájékoztató 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. 

Mint ismeretes, a tanköteles kort elérő gyermek további egy évi óvodában maradását főszabályként az 

Oktatási Hivatal engedélyezi, ahogyan az Oktatási Hivatal adhat engedélyt arra is, hogy egy gyermek hat-

éves kora betöltése előtt kezdhesse meg tankötelezettségének teljesítését. 

A Hivatal eljárása mindkét esetben kérelemre indul. 

Nem kell kérelmet benyújtani és engedélyét kérni abban az esetben, ha a pedagógiai szakszolgálat 

szakértői bizottsága 2021. szeptember 1. és 2022. január 18. napja közt elvégzett vizsgálatnál az ötödik 

életévét betöltött, de hatévesnél fiatalabb sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási maga-

tartási nehézséggel küzdő gyermek további egy év óvodai nevelésére tesz javaslatot. Ez esetben a 

gyermek a szakértői vélemény alapján maradhat még egy évig óvodában. Ha a vizsgálat január 18-ig nem 

zárul le, és a szülő szeretné, hogy a gyermek további egy évig óvodában maradjon, a törvényi határidőn 

belül be kell nyújtani a kérelmet. 

A hatéves kor betöltése előtti iskolakezdés esetében kivételszabály nincs, ebben az ügytípusban kizárólag 

az Oktatási Hivatal dönthet. 

Változások az eljárásban az előző évhez képest: 

- Szülői/gyámi kérelem hiányában a tankötelezettség megkezdésének halasztását a gyámhatóság 

is kezdeményezheti. 

- A kérelmek benyújtásának határideje január 18-ra módosult, tehát a vonatkozó kérelmeket a szülő/ 

gyám/gyámhatóság a 2022/2023. tanévre nézve legkésőbb 2022. január 18. napjáig nyújthatja be 

az Oktatási Hivatalhoz. 

- A Hivatal ügyintézési határideje 50 nap. 

- A szülő csatolhat a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumot (a gyermek értelmi, 

lelki, szociális és testi fejlettségéről).  

További változás: 

- Ha a gyermek akár a Hivatal eljárásában, akár pedagógiai szakszolgálat véleménye alapján a sajá-

tos nevelési igény vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség miatt kap halasztást az 

iskola kezdésre, az óvodának – a szakértői bizottság által javasolt fejlesztéseken túl –, a tankötele-

zettség teljesítésének megkezdéséhez szükséges értelmi, testi, lelki és szociális érettség el-

érésére irányuló, az óvodai nevelés időkeretébe ágyazott célzott foglalkozásokat kell biztosítania. 

A kérelem benyújtása 

- A javasolt kéreleműrlap 2021. december végétől elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján  

(www.oktatas.hu) 

- Az űrlap használata kiemelten javasolt az eljárás gördülékeny lebonyolítása, a hiányosságok meg-

előzése érdekében. 

- A kérelmek benyújthatók postai úton az Oktatási Hivatal, Budapest 1982 címen, vagy Ügyfélka-

punk keresztül. Mivel az e-mail nem minősül hivatalos kapcsolattartási formának, ezért az így ér-

kező kérelmek nem kerülnek befogadásra. 

A kérelem melléklete 

- A kérelemhez nem kötelező mellékletet csatolni, de bármilyen dokumentummal alátámaszthatja a 

kérelmező a kérelmében foglaltakat (pl.: szakorvosi igazolás, óvodai fejlődési napló, pedagógiai vé-

lemény). 

A kérelem elbírálása, a Hivatal döntése 

- Ha a Hivatal a kérelem és a kérelemhez csatolt mellékletek alapján nem tud megalapozott döntést 

hozni, szakértőként kirendeli az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságát. A bizottság 

http://www.oktatas.hu/
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a gyermek vizsgálatát követően szakvéleményt készít, melyet a Hivatal döntése során figyelembe 

vesz. 

- A Hivatal döntése kötelező érvényű, a kérelmező a későbbiekben nem dönthet ellentétesen, nem 

hagyhatja figyelmen kívül sem a Hivatal határozatát, sem a szakértői bizottság szakértői véleményét, 

és azzal ellentétes módon nem dönthet úgy, hogy mégis iskolába íratja gyermekét, vagy mégsem 

íratja iskolába. 

A kérelmek benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő, vagyis amennyiben a szülő/gyám/gyámható-

ság a kérelmet legkésőbb 2022. január 18. napján nem küldi be ügyfélkapun keresztül, vagy nem adja pos-

tára, a Hivatal – tekintet nélkül a körülményekre – még méltányossági alapon sem engedélyezheti az 

óvodában maradást vagy a korábbi iskolakezdést. 

A tankötelezettség megkezdésének halasztásával, illetve a korábbi iskolakezdéssel kapcsolatban 

minden szükséges információ megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján: www.oktatas.hu / Közne-

velés / Tankötelezettség menüpontban. 

Összeállította: Kis-Bacskó Erzsébet munkatárs 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ
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4. Lépjünk be a TehetségKapun! 

A TehetségKapu honlapja már ismerős lehet azoknak a versenyszervezőknek, koordinátoroknak, tehet-

ségazonosításban és tehetséggondozásban részt vevő kollégák számára, akik az elmúlt időben aktívan nyo-

mon követték az ezen a területen zajló eseményeket. 

Bizonyára ők is, és mások is felfigyeltek arra, hogy a TehetségKapu feladatai és lehetőségei a közelmúlt-

ban jelentősen kibővültek, hiszen erről már több hírt, ismertetőt, tájékoztatót lehetett hallani. A honlap gaz-

dája, az Oktatási Hivatal bátor és előremutató kezdeményezése nyomán ugyanis annak funkciói, az elérhető 

szolgáltatások köre az idei tanévtől jelentősen bővült, és ezen a felületen keresztül kell majd minden ma-

gyarországi iskolának részt vennie (az immár digitális) országos kompetencia - és nyelvi mérésben is. 

A fentiek miatt szükséges, hogy áttekintést kapjunk a honlapról, megismerjük a felület működését, lehe-

tőségeit! Írásunk rövid, az általunk lényegesnek gondolt funkciók áttekintését tartja szem előtt, ezért elolva-

sása mellett fontosnak tartjuk, hogy aki részletesebb információkat szeretne kapni, tanulmányozza a portál 

részletes kezelési útmutatóját, dokumentációját, amely megtalálható az alábbi linken (Útmutató, 2021.10.31-

i állapot): 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tehetsegkapu/tehetsegkapu_utmutato_minden_fel-

hasznalo.pdf 

Lépjünk tehát be közösen a TehetségKapun! 

 
A TehetségKapu nyitóképernyője 

Bejelentkezés nélkül elérhető funkciók 

A TehetségKapu kínál néhány olyan hasznos szolgáltatást, amelyet regisztráció nélkül is igénybe vehetünk, 
azonban a teljes funkcionálitás, a szolgáltatások sokrétűsége bejelentkezés után válik majd elérhetővé. 

A főoldalról indíthatjuk a mérés vagy a háttérkérdőív kitöltését, ehhez mindössze a mérés, illetve a kérdőív 
kitöltéséhez szükséges azonosítók kellenek (egy a méréshez/kérdőívhez, egy pedig a kitöltő személyéhez 
kötődik). Ilyen módon lehet a (Digitális) Országos Kompetencia Mérés kérdőíveit is kitölteni. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tehetsegkapu/tehetsegkapu_utmutato_minden_felhasznalo.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tehetsegkapu/tehetsegkapu_utmutato_minden_felhasznalo.pdf
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A Tehetséggondozás rész olyan gyakorló, felkészítő feladatokat tartalmaz, amelyeket az érdeklődők többféle 
területhez (pl. szövegértés, irodalom, matematika, fizika, társadalomtudományok, idegen nyelv, óvodai terü-
let stb.) kapcsolódóan felhasználhatnak (a publikus feladatok bejelentkezés nélkül is elérhetők, természete-
sen ekkor az eredmények nem tárolhatók el). A feladatok köre folyamatosan bővül. 

 
A Tehetséggondozás aloldal 

A Tehetségazonosítás menüpont alatt olyan szempontsorok, kérdőívek találhatók, amelyek segítséget nyújt-
hatnak a tehetségek azonosításában, felderítésében többféle területen és életkorban. Ezeket a kérdőíveket 
bejelentkezés után, a szintén regisztrált és hozzánk felvett tanulóknak tudjuk felajánlani, kitöltésre. 

Regisztráció, bejelentkezés 

A lehetőségek kiaknázásához regisztráljunk és jelentkezzünk be a TehetségKapun! Bár a rendszer többféle 
felhasználói kört és szintet ismer (intézmény, intézményi adminisztrátor, tehetséggondozó pedagógus stb.), 
az intézményeken belül jellemzően a pedagógus és a diák felhasználók lesznek döntő többségben, így a 
következőkben rájuk koncentrálunk elsősorban. Mielőtt ezt megtennénk, nagyon röviden meg kell említeni, 
hogy ezen a módon akkor lehet használni a honlapot, ha abban szerepel az intézményünk, és van intézményi 
adminisztrátor. A köznevelési intézményeink alapesetben regisztrálásra kerültek a rendszerben, és minden 
intézményben (legalább) egy felhasználó beállítható intézményi adminisztrátorként, a KIR Mesterjelszó ke-
zelő rendszerében. 

A főoldal Bejelentkezés funkcióját használva lehet bejelentkezni, illetve első alkalommal regisztrálni a rend-
szerbe. Nagyon fontos mind a pedagógus, mind a diák felhasználók regisztrációjánál, hogy (a többi, kötelező 
adat után, a diákok ne feledjék bejelölni a Diák profil létrehozása lehetőséget) kérjük a felvételünket a saját 
intézményünkbe is (ezt a sikeres regisztráció után az Intézményeim menüpont alatt a Jelentkezés új intéz-
ménybe gombbal kezdeményezhetjük, az intézmény listából való kiválasztásával). Ezt a jelentkezést minden 
esetben jóvá kell hagynia az intézményi adminisztrátornak, csak ekkor válik elérhetővé az összes szolgálta-
tás. 
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A regisztráció képernyője 

A regisztráció és a bejelentkezés folyamatáról az Útmutató (9-15. oldal) részletes leírást ad. 

Diákok felvétele 

Belépve a TehetségKapun, az aktuális hírek, a közelgő versenyek és programok fogadnak bennünket. Bal 
oldalon az elérhető funkciók, menürendszerbe foglalva helyezkednek el.  

A Feladatbank-ban lehetőségünk van saját feladatokat készíteni, azokból feladatlapokat és méréseket, kér-
dőíveket összeállítani. 

Az Intézményeim oldalon lehet az intézményi tagságokat menedzselni (a pedagógusok jellemző feladata 
lehet itt, hogy a regisztrált, de az intézménybe még nem jelentkezett diákokat felvehetik, az intézményi ad-
minisztrátor egyéb szereplők felvételéről is dönthet). 

A Diákjaim részen van lehetőségünk az intézménybe már belépett diákok közül választani, és beemelni 

egyes tanulókat a saját diákok közé. A saját diákok megoszthatják velünk mérési, verseny vagy kérdőíveik 

kitöltésének eredményeit, számukra kiajánlhatunk kérdőíveket, feladatlapokat is. Ilyen módon a portál a te-

hetséggondozás egyik fontos láncszeme, szervező, visszajelző és nyomon követő felületévé válhat. 

 
A Diákjaim oldal 
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A diákok pedagógusok általi adminisztrációjáról az Útmutató (32-34. oldal) ad részletesebb információkat. 

Tanulmányi versenyek 

Tanulmányi verseny létrehozása 

Mivel ettől a 2021/2022-es tanévtől, az Oktatási Hivatal törekvései szerint a tanulmányi versenyek szervezé-
sének feladatai a TehetségKapura terelődnek, fontos feladat lehet a versenyek, programok szervezése, és 
azokon való részvétel a honlapon keresztül. 
A rendszerbe a legalább Tehetséggondozó státuszban levő felhasználók tudnak versenyeket rögzíteni, és 
adminisztrátori jóváhagyás után ezek elérhetőek lesznek a felületen, mindenki számára. 
Újdonság, hogy a versenyek felvitelének, meghirdetésének több szintje lehetséges, a puszta versenyfelhívás 
tényétől, a jelentkezések regisztrálásán, az eredmények rögzítésén és közzétételén keresztül verseny Te-
hetségKapun történő lebonyolításáig megválaszthatjuk, hogy a létrehozandó esemény milyen formában és 
mélységben folyjon a honlapon. Mindez az Intézményeim versenyei oldalon, az Új verseny létrehozása 
gombbal indítható. 
Az Útmutatóban (30-31. oldal) található egy kicsivel bővebb leírás a versenyek létrehozásáról, de érdemes 
figyelni az intézményi adminisztrátoroknak, tehetséggondozóknak szóló tájékoztatók frissebb anyagait is. 

Versenyek keresése, jelentkezés 

A létrehozott (bármilyen intézmény által, publikussá tett) versenyekre való jelentkezés módját mindig az adott 
verseny felhívása, információi között kell keresnünk. Az előzőekben elmondottak szerint nem biztos, hogy a 
jelentkezés a TehetségKapu felületén keresztül történik, azonban, ha ezt a lehetőséget a szervezők támo-
gatták az adott verseny létrehozásakor, akkor megtehetjük a rendszeren keresztül is. 

Mivel a honlapon számtalan esemény és tanulmányi verseny megtalálható, először is meg kell találnunk az 
általunk keresett versenyt. Ezt a Tehetséggondozás – Versenyek oldalon tehetjük meg a kereső mező segít-
ségével, ahol a verseny alapvető információi között található kifejezésekre érdemes szabadszavasan keresni 
(pl. a verseny nevének részlete, a kiíró neve stb.), vagy a szűrő segítségével az elérhető szempont szerint 
szűkíteni a lehetőségeket. A találati listát többféle szempont szerint rendezhetjük (pl. időpontok stb.), és 
megtalált versenyt akár kedvencként is megjelölhetjük. 

Ha megtaláltuk a keresett versenyt, annak információi között levő Nevezés gombbal tehető meg a nevezés 
(a megadott határidőn belül, természetesen). A nevezés során a tanulókat egyesével kell felvinni a rend-
szerbe, a saját tanulóink listából választhatók, de bármilyen diákot nevezhetünk, az adatainak megadásával. 
A regisztrált diákok akár önállóan is nevezhetnek a versenyekre. Érdemes figyelni a nevezés során a mellé-
kelt dokumentumokat (pl. adatkezelési nyilatkozat, szülői nyilatkozat stb.). Ezek közül némelyiket a nevezés 
során egy jelölőnégyzettel elfogadhatunk, némelyeket a nevezéstől függetlenül, a verseny kiírásának meg-
felelően kell kitölteni, elküldeni, és esetleg a versenyszervező versenyszabályzata szerint az intézményen 
belül összegyűjteni, tárolni, megőrizni. 

A versenyekre a regisztrált diákok akár maguk is jelentkezhetnek. 

 
A versenynevezés felülete 
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A versenyekre való jelentkezéssel kapcsolatban további részletek az Útmutatóban (20-21., 30-31. oldal) ta-
lálhatók. 

Részvétel a versenyen, mérésen 
A verseny szervezői a versenyre jelentkezett diákoknak mérési azonosítókat készítenek, amelyeket a ver-
seny azonosítójával együtt eljuttatnak a résztvevők számára. Amennyiben a versenyhez online feladatlapok, 
mérések tartoznak a TehetségKapun, úgy ezzel az azonosító párossal lehetséges az adott időpontban a 
mérés elvégzése a honlapon (az egyéb mérésekhez hasonlóan). Amennyiben a verseny nem a honlapon, 
hanem valamilyen hagyományosnak tekintett módon (pl. írásbeli feladatlap, pályamű, projektmunka stb.) 
zajlik, akkor arra a verseny kiírásában rögzített módokon, időben és helyen kerülhet sor. 

Eredmények megismerése 
Mindkét esetben a verseny szervezői gondoskodnak a versenyzők munkáinak értékeléséről. Az eredménye-
ket a megfelelő időben a verseny információi között közzétehetik, a résztvevők számára letölthető, táblázatos 
formában.  

A regisztrált és a versenyre jelentkezett tanulók személyre szabottan is információt kapnak az eredményeik-
ről, amelyet megoszthatnak a felkészítő tanáraikkal. 

Egyéb lehetőségek 

A felhasználók (diákok és tanáraik egyaránt) számos további funkciót vehetnek igénybe a személyre szabott 
tehetségazonosításon, a gyakorló feladatsorokon és próbaméréseken keresztül a különböző diagnosztikus 
kérdőívekig. A pedagógusok menedzselhetik csoportjaikat, nyomon követhetik diákjaik fejlődését, teljesítmé-
nyét. 

A diákok számára elérhető szolgáltatások összefoglalója az Útmutatóban (16-24. oldal) is megtalálható. 

Az intézményi felhasználók számára elérhető szolgáltatások az Útmutatóban (24-29. oldal) részletesen sze-
repelnek. 

Érdemes tehát belépni a TehetségKapun, és birtokba venni annak szolgáltatásait! 

A Salgótarjáni POK által hirdetett megyei versenyekkel kapcsolatos kérdéseket Németh Bálint munkatársunk 
várja a nemeth.balint@oh.gov.hu e-mail címen, illetve a +36 96 613 473-as telefonszámon. A TehetségKa-
puval kapcsolatos további információkkal is szívesen szolgálunk, kérjük ez ügyben Németh Bálint vagy 
Racskó Péter kollégánkat (racsko.peter@oh.gov.hu, +36 96 613 471) keressék. 

Összeállította: Racskó Péter munkatárs 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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 II. Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok 

1. DSZIT terápiás foglalkozások iskolai gyakorlata – bázisintézményi program 

2021.10.21. 14.00 – 15.00 Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok - ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok részére 

Közreműködik: Ludányiné Bella Szilvia - intézményvezető-helyettes, Bolgárné Jónás Anita – gyógype-
dagógus 

Résztvevők száma:  16 fő 

Az Őszi Pedagógiai Napok keretében vállalta intézményünk, hogy megosztja jógyakorlatát. Programunk 

során bemutattuk, hogy iskolánkban, hogyan valósul meg a DSZIT terápia a gyakorlatban.  

A terápia rövid bemutatása után – a korábbi előadáson jelen lévők egy részletesebb megközelítésből már 

megismerhették a terápia lényegét – egy online óra közvetítésébe nyerhettek betekintést a résztvevők, ahol 

egy iskolai osztály DSZIT óráján keresztül ismerkedhettek meg a terápia gyakorlatával. 

A bemutatás során szó esett a foglalkozások szervezéséről, kitérve arra is, hogy kik vehetnek részt a 

mozgásfejlesztő órákon, hogyan alakítjuk ki a csoportokat, illetve az órákat, hogyan tudjuk beépíteni a gyer-

mekek, pedagógusok órarendjébe.  

A résztvevők megismerkedhettek a fejlesztési terv felépítésével, az aktuális óra céljaival, témájával. Be-

mutatásra került a csoport profilja, a gyermekek státusza. 

Az óra menetét követve részt vehettek a ráhangolódáson (az óra eleji beszélgetés-megérkezés-érzések 

kifejezése), a játékban (melynek fő témája az alapmozgások: kúszás-mászás), mely során különböző esz-

közök használatával élményszerűvé varázsoltuk a mozgást. A szenzoros integrációs terápia holisztikus 

szemléletű. A gyermeket egészlegesen szemléli, és a fejlesztés is az egész személyiséget célozza meg. A 

gyermeki kíváncsiságra, aktivitásra, játékkedvre épít.  

A tevékenységekben a gyermeké a vezető szerep, mint terapeuta csak felajánlunk, kedvet csinálunk, és 

aktívan kísérjük a folyamatot. Végül elcsendesedtünk a pihenés alatt, majd összepakolás után még egy kö-

zös irányított tevékenység során pozitív és negatív érzéseket osztályoztunk, ismerkedtünk az érzésekkel és 

az érzéseket kifejező szavakkal. 

Az előadáson az érdeklődők hozzászólásaikkal kiemelték a fejlesztő munka pozitívumait, a hallottak ered-

ményességét. Örömmel töltött el, hogy a jelenlévők a közoktatás széles területéről csatlakoztak az online 

programhoz. A Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ rendezvénysorozatai lehetőséget biztosítanak, 

hogy megismerkedjünk egymás munkájával, jógyakorlataival. 

Összeállította: Bolgárné Jónás Anita 
gyógypedagógus, DSZIT terapeuta
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2. Színkottás zeneterápia módszerének bemutatása – bázisintézményi program 

2021.10. 18. 14.30 – 15.30 Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok - ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, óvodapedagógusok, ének-zene tanárok ré-
szére 

Közreműködik: Záborszkyné Szász Lídia Dóra – gyógypedagógus 

Résztvevők száma: 23 fő 

Örömmel tettem eleget, hogy a színkottás zeneterápiás tapasztalataimat megosszam a Nógrádi Őszi Pe-

dagógiai Napok 2021 keretében az érdeklődő kollégákkal. Az előadásom 

elején bemutattam az előző munkahelyemen, a kömlődi Hegyháti Alajos 

Tagintézményben alapított színkottás zenekaromat, ami értelmileg akadá-

lyozott tanulókból állt. A terápia segítségével eljuthattak országos rendez-

vényekre, sok helyen felléphettek, a Magyar Speciális Művészeti Műhely 

Egyesület által szervezett Nemzeti Színkottás Zenekarban (NESZ) is.  

De hogyan zenélhet valaki úgy, ha esetleg nem tud olvasni, vagy nem 

érti a Kodály-módszert? A színek segítségével. Az előadás második rész-

ében bemutattam a speciális színeskotta rendszer két változatát. Az elsőt 

Heinrich Ullrich német zenetanár alkotta meg, amely Ulwila színeskotta né-

ven vált közismertté. Itt színes korongok jelzik a hangokat, a hangok hosz-

szát pedig a kör tört részével jelzik. Főiskolai csoporttársam, Vető Anna honosította meg ezt a módszert 

Magyarországon, s jómagam is ezzel a módszerrel kezdtem el terápiás 

munkámat Kömlődön 1996-ban.  

2002-ben meghívást kaptam a MSMME szervezésében egy bogácsi 

zenetáborba, ahol az előadó a holland Jeannette Barentsen-Geelhoed 

asszony volt, aki szintén színek segítségével muzsikált sérült gyerekek-

kel és fiatalokkal. A táborban résztvevő pedagógusokkal a holland szín-

kotta módszerrel alakítottuk meg a NESZ-t, mivel itt az öt vonalon he-

lyezzük el a színes téglalapokat, s egy zenekarral fellépő külsős művész 

is el tudja olvasni a színes kottát.  

A hangszereket a színek jelölésével könnyen lehet adaptálni a színes 

kottákhoz, a gyerekeknek pedig csak a színeket kell egyeztetni a kotta olvasásakor. Ritmushangszerek, 

szóló- vagy akkordhangszerek és dallaméneklés segítségével akár olvasni még nem tudó óvodások, vagy 

értelmileg sérült tanulók is könnyedén zenélhetnek akár zenekart is alkotva. 

Az előadás harmadik részében pedig megosztottam tapasztalataimat a színkottás zeneterápiára épülő 

Színes zenebölcsi mesterprogramomról, amely 2020. januártól indult az 

NMPSZ Balassagyarmati Tagintézményünkben. Mivel a korai fejlesztés 

szakfeladaton dolgozom bázisintézményünkben, így lehetőséget kaptam, 

hogy a hozzánk terápiára járó gyermekeknek és szüleiknek szülőklub ke-

retében a színek segítségével közelebb hozhassam a gyermekdalokat és 

mondókákat, fejlesztve így akusztikus és vizuális készségeiket is. A jár-

ványügyi lezárások alatt a Reménysugár Gyermekotthonban is bevonhat-

tam a programomba azokat a kisgyermekgondozókat és nevelőket, akik 

az intézményi ellátásunkban résztvevő gyermekekkel foglalkoznak.  

Az előadás hallgatói között többségben óvodapedagógusok, vezető-
óvónők voltak, nagy örömömre néhányan érdeklődtek az előadás után is, személyes találkozást kérve a 
módszer mélyebb megismerésére. Remélem, hogy ez a speciális zeneterápia megyénkben is elterjedhet, a 
későbbiekben is szívesen segítek az érdeklődőknek.  

 Záborszkyné Szász Lídia Dóra 
 gyógypedagógus 
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3. Őszi örömünnep – néphagyományőrzés – bázisintézményi program 

2021.10.15. 09.00 -12.00 Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok - Bujáki Cseperedő Óvoda 

Célcsoport: óvodapedagógusok részére 

Közreműködik: Jamriskáné Muladi Andrea, szaktanácsadó, Bujáki Cseperedő Óvoda 

Résztvevők száma: 5 fő 

A Bujáki Cseperedő Óvoda, mint az Oktatási 

Hivatal Bázisintézménye, a Nógrádi Őszi Peda-

gógiai Napok keretén belül mutatta be „Őszi 

örömünnep” Néphagyományőrző tevékenysé-

gek a család és óvoda közötti partnerkapcsolat 

alakítására elnevezésű jó gyakorlatát. 

Az óvodás gyermekekkel és a családokkal 

együtt, komplex módon ismerkedünk az évszak 

nyújtotta lehetőségekkel. Közös kirándulások 

során terméseket gyűjtünk, amelyeket felhasz-

nálunk barkácsolásaink során, lekvárt, teát, szörpöt készítünk csipkéből, somból. Célunk a szülők tevékeny-

ségekbe való aktív bevonása, a szülő-gyermek kapcsolat erősítése, az óvoda pedagógiai munkájának meg-

ismertetése.  

Sajnos a járványhelyzet miatt az idei nevelési évben sem szervezhettük meg az óvoda udvarán a csalá-

dokkal közös, projektzáró programunkat, ahol interaktív módon, saját élményeket szerezve kapcsolódhattak 

volna a jó gyakorlatot megismerni szándékozó pedagógusok is.  

A megye három intézményéből jelezték érdeklődő óvodapedagógusok részvételi szándékukat a külső 

helyszínen, személyes jelenlét lehetőségének megteremtésével szervezett programunkra. Végül egy intéz-

ményből érkeztek csupán, három óvodapedagógus kolléganő, valamint óvodánk nyugalmazott óvodaveze-

tője tisztelt meg még bennünket jelenlétével. 

Az alacsony számú résztvevői létszám azonban nem szegte kedvünket, lelkesedéssel osztottuk meg ta-

pasztalatainkat a jelenlévőkkel. 

A szakmai délelőtt oldott légkörben, igazi műhelymunka hangulatban telt. 

A nap kezdetén Molnár Lászlóné önkormányzati képviselő köszöntötte a jelenlévőket, tartalmas munkát 

kívánva. Ezt követően Jamriskáné Muladi Andrea, óvodavezető, bázisintézményi koordinátor prezentációval 

kísért előadás, kötetlen szakmai beszélgetés keretében mutatta be fotóválogatás segítségével az „Őszi 

örömünnephez” kapcsolódó előzetes tevékenységek sorát. Szerettük volna, ha vendégeink az elméleti is-

mereteken kívül gyakorlati tapasztalatokkal is gyarapodnak, amiket hazavihetnek saját intézményükbe.  

Csór Tiborné óvodapedagógus avatta be az óvó néniket a kukorica muzsika és a diópengető készítésének 

rejtelmeibe. Öröm volt látni az elmélyülten farigcsáló, munkálkodó pedagógusokat! Sebák Julianna óvoda-

pedagógus vezetésével került sor a jelenlévők aktív bevonásával a néptánc előkészítő elemek játékos gya-

korlási lehetőségének bemutatására.  

Az elégedettségi kérdőívek visszajelzései alapján azt gondolom, sikerült átadnunk intézményi innovációnk 

tartalmát, ez a délelőtt nem csak vendégeink számára volt motiváló, mi is gazdagodtunk általa!  

Jamriskáné Muladi Andrea óvodavezető 
bázisintézményi koordinátor
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4. Mérés-értékelés, az egyéni fejlődés nyomon követése. Kapcsolat az önértékelés-

sel és a tanfelügyeleti eljárásokkal – bázisintézményi program 

2021.10.20 13.30 – 16.00.  Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok - Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde 

Célcsoport: óvodapedagógusok részére 

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

Résztvevők száma: 12 fő 

2021. október 20-án délután szerveztük a 2021/2022. nevelési év első Bázisintézményi rendezvényét a 

Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde intézményében. A bázisintézményi találkozó része volt a 2021. 

Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok programjának. 

A szakmai találkozó témája a „Mérés-értékelés, az egyéni fejlődés nyomon követése. Kapcsolat az önér-

tékeléssel és a tanfelügyeleti eljárásokkal” volt. A szakmai rendezvényt jelenléti formában terveztük, és va-

lósítottuk is meg.  

Paróczi Tiborné prezentációja a jogszabályi hátteret és az óvodás gyermekek egyéni fejlődésének nyo-

mon követését, annak helyi gyakorlatát mutatta be. A helyi jó gyakorlat kialakítása, fejlesztési folyamata arra 

hívta föl a figyelmet, hogy az intézmény pedagógiai programja milyen jelentőséggel bír.  

A bemutató második felében a pedagógus életpálya modell egyes elemeiben megjelenő területeket vette 

számba az előadó:  

• a minősítő vizsga és minősítő eljárás 

• az önértékelés 

• és a tanfelügyeleti eljárásokkal való kapcsolati pontokat és elemeket emelte ki, ezekre hívta fel a fi-

gyelmet. 

A szakmai nap második részében Ostoróczki Józsefné és Simák Boglárka kiscsoportokban mutatta be az 

általuk használt fejlődést nyomon követő eszközt, mely a jó gyakorlat alapja. A szemléletes bemutató során 

kipróbálhatóvá vált az eszköz, és az érdeklődők megismerkedhettek vele. 

Szakmai napunk – bázisintézményi programunk, kevés részvevővel, érdeklődővel, de sikeresnek bizo-

nyult. A szakmai eszmecsere, a tapasztalatok megbeszélése mindannyiunk számára hasznos volt. 

Köszönet a résztvevőknek! 

5. Tehetséggondozás a népi gyermekjátékokban, a néptánc eszközeivel a Pitypang 

tagóvodában – bázisintézményi program 

2021.10.27. 9.00 – 12.00 Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok - Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang 
Tagóvodája, 

Célcsoport: óvodapedagógusok részére 

Közreműködik: Zsélyiné Bednár Szilvia - tagóvodavezető, Takács Natália - óvodapedagógus 

Résztvevők száma: 9 fő 

Intézményünk elhivatott óvodapedagógusai fontosnak tartják a megmutatkozást egy-egy szakmai városi 

vagy kistérségi eseményen. 

Az idén ősszel engem ért a megtiszteltetés, hogy a Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok rendezvény sorozatán 

2021. október 27-én a Pitypang tagóvoda óvodapedagógusaként megszervezzem és levezessem bemutató 

napunkat. 

A résztvevők Salgótarján város óvodáiból, illetve Nógrád megye más településeiről érkeztek. 

A délelőtt bázisóvodánk bemutatásával indult, amelyet ez alkalommal a tehetséggondozó programunk 

kapcsán ismerhettek meg a jelenlévők. A legfontosabb mérföldkövek bemutatása után kiemeltem a tehet-
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séggondozás legfontosabb elemeit – a tehetségterületek megnevezését, az általunk alkalmazott mérőesz-

közöket, a gyermekek kiválasztását. A prezentált képeken keresztül megismerhették óvodánk szakmai mun-

káját, a tehetséggondozás folyamatát, eszközeit. 

Intézményünk bemutatása, valamint az elmélet megismerése után a gyakorlat következett. A „Táncoló 

Pitypangok” nevű tehetség csoportommal bemutattunk egy tehetséggondozó foglalkozást, táncházat. 

A jelenlévők megfigyelhették a komplex nevelés lehetőségeit a 

néptánc eszközeivel. Újszerű dalosjátékokat, mondókákat, népi já-

tékokat mutattunk be. Mindezeket a legújabb táncmódszertani „Így 

tedd rá!” pedagógiai módszer elvei mentén ismerhették meg az ér-

deklődők. Kiemeltük a játékosság, a folyamatosság és a fokozatos-

ság elvét, amelyet szintén megfigyelhettek a jelenlévők a foglalko-

zás során.  

A tánc befejeztével kerekasztal beszélgetést vezettünk. Értékel-

tük, megbeszéltük a látottakat. Ötleteket, eszközöket mutattam, 

kérdéseket tettek fel, válaszokat fogalmaztunk meg. Elmondták előremutató, pozitív véleményeiket, amelyek 

tovább lendítenek munkámban.  

Úgy gondolom, sikerrel és pozitív érzésekkel zártuk a napot. 

Takács Natália  
néptánc vezető mesterpedagógus 

6. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségre vonatkozó módszertani segéd-

anyagok bemutatása – bázisintézményi program 

2021.10.19. 14.00 – 16.00 Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok - Nógrád megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói 
Tagintézménye 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok részére 

Közreműködik: Tőkeiné Kiss Marianna - intézményvezető, Kardos Zsuzsanna - intézményvezető-he-
lyettes, Nógrád megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye  

Résztvevők száma: 36 fő 

Az őszi pedagógiai napok keretében, 2021. október 19-én megtartott programunk címe és célja a beil-

leszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel rendelkező (BTMN) gyerekek ellátásában használt segéd-

anyagok, fejlesztési terv minták bemutatása volt.  

Célcsoportként az integrált oktatásban-nevelésben részt vevő pedagógusokat jelöltük meg. Szép szám-

ban látogattak el hozzánk tanítók, tanárok és óvónők, valamint a szakszolgálatunk összes munkatársa részt 

vett a rendezvényen.  

Tőkeiné Kiss Mariann, a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Pásztói Tagintézményének igazgatója köszöntötte a résztvevőket az Ok-

tatási Hivatal bázisintézményének vezetőjeként, illetve szakmai segéd-

anyagok keretét biztosító EFOP3.1.6-16-2017-00011 számú „Nem elég 

elindulni, de mást is hívni kell” című projekt szakmai vezetőjeként.  

Beszélt a köznevelésben részt vevő szakemberek beilleszkedési, ta-

nulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek ellátását érintő felada-

tairól, nehézségeiről, kihangsúlyozva az írásos dokumentáció meglété-

nek fontosságát mind a pedagógus, mind az intézmény minőségbiztosí-

tási eljárásainak kapcsán.  

Az előadás folytatásában Kardos Zsuzsanna gyógypedagógus, a szakszolgálati intézmény igazgatóhe-

lyettese a különleges bánásmódot igénylő gyermekek csoportjait és ellátásuk jogszabályi hátterét, azok vál-

tozásait ismertette.  

forrás: saját fotó 

forrás: saját fotó 
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Bemutatásra kerültek a fejlesztést végző szakemberek munkáját dokumentáló fejlesztési tervek. Elkészült 

a többségi pedagógusok részére egy olyan sablon is, amely saját munkájukban - mindennapi nevelés és 

oktatás keretében - végzett tevékenységeinek adminisztrálására szol-

gál. Ennek az alkalmazását egy közös gyakorlattal erősítettük meg, 

melynek alapját képezte egy erre a célra készült szakértői vélemény 

közös értelmezése, a gyermek nehézségeinek kiemelésével és az 

egyéni bánásmód megvalósulási lehetőségeinek, eszközeinek meg-

nevezésével.  

A módszertani segédanyagot átadtuk, és további kiadvánnyal, a 

Tantárgykoncentrációs segédeszközök, fejlesztőeszközök, játékok új-

rahasznosított anyagokból c. anyaggal szolgáltunk.  Az anyagban 

szereplő eszközök, a használatra vonatkozó javaslatok köré egy kiál-

lítás is szerveződött. 

A programon résztvevők elégedettségüket kifejezve távoztak, a későbbi visszajelzések is a program ered-

ményességét igazolták.  

Kardos Zsuzsanna 
bázisintézményi koordinátor 

7. Sakkpalota elemeinek integrálása különböző tanórákon – bázisintézményi prog-

ram 

2021.10.21. 14.00 – 15.00.   Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok - ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: tanítók, tanárok részére 

Közreműködik: Dudásné Hangonyi Judit – intézményvezető, Kovács Erzsébet – intézményvezető-he-
lyettes, Bencs Virág, Mácza Adrienn, Szegner Sarolta – pedagógusok, Nőtincsi Általá-
nos Iskola 

Résztvevők száma: 12 fő 

A Nőtincsi Általános Iskola, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye bemutató 
foglalkozást tartott 2021. október 21-én. Az online műhelymunka folyamán tanóra rész-
leteket mutattunk be, melyek áttekintést adnak a sakkpalota elemeinek beillesztésére a 
tanórákba.  
Ezen a bemutató foglalkozáson a matematika, a magyar és a környezetismeret tantár-
gyak tanításánál szemléltettünk egy-egy lehetséges módszert a sakkpalota elemeinek 
integrálására. Mozgásos bemelegítéshez a „Vezér mondja…” játék, szövegértésnél a Sakkpalota mese és 
kérdések, a matematika órán a színek-értékek egyesítése, babzsák bábokkal a fejszámolás gyakorlása, kör-
nyezetismeret órán a térkép és a sakkpalota jelek összekapcsolása, csak egy-egy elem a sok közül. A játé-
kok, érdekes feladatok izgalma és lendülete lehetőséget biztosított arra, hogy elsajátítsák az aktuális tan-
anyagot, rögzítsék az eddig tanultakat.  
A kisdiákok nagyon jól érezték magukat. A Sakkpalota kiválóan alkalmas a társakkal való közös játékra, 
játékkultúra kialakítására, együttműködésre, egymás iránti tiszteletre.  
Reméljük ötleteket és segítséget tudtunk nyújtani az érdeklődő pedagógusoknak. Mindig örömmel mutatjuk 
be az intézményünkben működő jó gyakorlatunkat, a képességfejlesztő sakkot. 

Kovács Erzsébet 
bázisintézményi koordinátor 

 

forrás: saját fotó 

forrás: saját fotó 
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8. Környezettudatosságra nevelés a Kodály iskolában – bázisintézményi program 

2021.10.19. 14.00 – 15.00  Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok - Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagisko-
lája 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok részére 

Közreműködik: Kanyóné Rigó Csilla, Nemes Andrea – pedagógusok, Salgótarjáni Általános Iskola Ko-
dály Zoltán Tagiskolája 

Résztvevők száma: 16 fő 

A környezettudatos nevelés és oktatás lehetőségei iskolánkban 

című előadást két kolléganőnk - Kanyóné Rigó Csilla és Nemes 

Andrea tanárnők - állították össze, és prezentálták a Nógrádi Őszi 

Pedagógiai Napok biztosította kereteken belül.  

2016 januárban elnyerte iskolánk az ÖKOiskola címet, azóta en-

nek szellemiségében dolgozunk.  

Iskolánkban mindig nagy hagyománya volt a környezettudatosságnak. Az itt dolgozó pedagógusok mind-

egyike szívügyének érzi a környezet megóvását. Erre a szemléletre neveljük a diákjainkat is.  

Az ÖKOiskolai programoknak három jelentős részterülete van. Az első az egészséges életmódra nevelés. 

Rendszeresen szervezük kirándulásokat, hogy a mozgással, a közös élményekkel gazdagodjunk.  

A természettudományos kompetenciák fejlesztése céljából minden évben megtartjuk a Kutatók Éjszakája 

elnevezésű programot, ahol idén az ételekkel kísérleteztek kollégáink, a gyerekek nagy örömére és csodál-

kozására. A pályaorientációs napon előtérbe kerültek olyan munkahelyek, ahol a környezet megóvását cél-

juknak tekintik az ott dolgozók. Így jutottak el diákjaink a salgótarjáni Tarjánhőhöz. 

A harmadik terület a fenntartható fejlődéshez szükséges kom-

petenciák kialakítása. Ehhez a legfogékonyabbak éppen az álta-

lános iskolás korú gyerekek! Lelkes kollégáim már alsó tagozat-

ban erre nevelnek, szívesen dolgoznak újrahasznosított anyagok-

kal, a hulladékot pedig szelektíven gyűjtik.  

Az elmúlt 2 év igencsak rányomta a bélyegét az értékek köz-

vetítésének lehetőségére is. Így idén a programok újraindítása a 

legfontosabb számunkra. Végre ismét lehet kirándulásokat, mű-

helyfoglalkozásokat, gyárlátogatásokat szervezni mindenki nagy 

örömére!  

Szerencsére a diákjaink nagyon nyitottak az egészséges életmód követésére és a környezetünk megóvá-

sára. Azonban szükség van arra, hogy jó példával járjunk előttük. Minden közösségi programon szívesen 

részt vesznek, legyen az futóverseny vagy virágültetés. A pandémia időszaka alatt is megtartottuk a fonto-

sabb jeles napokat, mint például a környezetvédelmi világnap, a Föld napja, a víz világnapja stb. Amitől 

igazából „öko” lett, a munkákat nem nyomtattuk, viszont szép háttérképeket készítettünk a számítógépünkre! 

Az előadáson a későbbi terveinket is felsoroltuk, amelyek kö-

zött szerepel egy „Kodály –liget”, amelynek létesítésével szebbé, 

zöldebbé tehetnénk a környezetünket. Mindezzel azt szeretnénk 

elérni, hogy a jövő generációja képes legyen megóvni a környe-

zetét. Megtanulják, hogy a természet szépsége sajnos nem ál-

landó, hanem sokat kell tennünk a megmentéséért. Valljuk, hogy 

a saját tapasztalatok szerzése segíti elő legjobban a természettu-

dományos kompetenciák fejlesztését. Bízunk abban, hogy össze-

fogással egy szebb jövőt tudunk építeni, melyet örökül hagyha-

tunk a következő generációknak!  

Bakosné Reviczki Krisztina 
bázisintézményi koordinátor 

forrás: saját fotó 

forrás: saját fotó 

forrás: saját fotó 
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III. Tapasztalatok az ENABLE Anti-bullying programról, az is-
kolai bántalmazás megelőzéséről és kezeléséről 

A Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ munkatársaként lehetőségem volt elvégezni Az iskolai bán-

talmazás megelőzése és kezelése serdülőknél – az ENABLE iskolai bántalmazás ellenes program megva-

lósítása című 30 órás továbbképzést.  

AZ ENABLE egy iskolai bántalmazás megelőzésére és csökkentésére kidolgozott úgynevezett anti bully-

ing program.  

Az iskolán belüli bántalmazás bármelyik formája megjelenhet az iskolai közösségben, durvább vagy ke-

vésbé látványos módon.  

Sokszor a pedagógusok és a szülők nem is érzékelik azt, hogy valamelyik tanulót folyamatosan bántal-

maznak a többiek. Sajnálatos módon az utóbbi időben a médián keresztül lehetett hallani tragikus kimene-

telű, iskolán belüli bántalmazásról is. 

Az internet, mint élettér tovább bővítette a bántalmazók lehetőségeit.  

Az ENABLE iskolai program célja, hogy a szociális és érzelmi készségek fejlesztésével, valamint a kortárs 

segítés hangsúlyozásával megelőzze a tanulási környezetben és szabadidőben megjelenő bántalmazást, és 

ezzel hozzájáruljon a gyermekek jóllétéhez. 

Fontos szempont még, hogy a diákok és a felnőttek felismerjék a jeleit egy esetleges bántalmazásnak, 

főleg a bántalmazottra vonatkozólag. A diákok legyenek tisztában a bántalmazás formáival, tudjanak különb-

séget tenni a bántalmazás és más viselkedési formák között. Merjenek segítséget kérni és segítséget nyúj-

tani, ha szükség van rá.  

Megértsék a diákok azt, hogy az áldozatnak milyen nagy szüksége van a támogatás bármilyen formájára.  

Központi gondolat a bántalmazó-áldozat-szemlélő szerepkörök megléte, a potenciális szemlélők védel-

mezővé válása, és a szociális készségek általános fejlesztése. 

Ez a továbbképzés az elméleti tudáson túl, nagyon sok gyakorlati elemre épül. A tanulóknál előre felépített 

játékok segítségével tudjuk a személetüket megváltoztatni. A tanfolyam során, mi résztvevők is megcsináltuk 

ezeket a játékos feladatokat, megnéztük az oktatófilmeket. Megbeszéltük, hogy melyik játéknak és kisfilmnek 

milyen szerepe van a gyermekekre nézve, és milyen módon hatnak a személyiségükre. Nagyon jól felépített 

programtervet kaptunk arra vonatkozólag, hogy a foglalkozásokat meg tudjuk valósítani.  

A részvevők kétféle tematikát ismerhetnek meg a képzés során. Az egyik az úgynevezett SEL modul 

(Social Emotional Learning), ami a társas-érzelmi készségek fejlesztésére épül, a másik az AB (anti-bullying). 

Mindkét modulhoz 10 osztálytermi foglalkozás tartozik, melyet 45 perces órában lehet a tanulókkal elvégezni. 

A foglalkozások egyéni, páros, kiscsoportos aktivitást, demonstrációt, közös filmelemzést, rövid didaktiku-

sabb blokkokat tartalmaznak. 

Mi is az a Bullying? 

Bullying az, amikor egy vagy több diák egy másik diáknak durva és kellemetlen dolgokat mond (szóbeli), 

vagy szándékosan olyat tesz vele, amitől nem akar (fizikai), illetve van még a (közvetett) formája, ami ke-

vésbé nyilvánvaló bántalmazási forma, amit nem feltétlenül látunk vagy hallunk.  

Az a diák, aki a másikat bántja erősebb, mint az, akit bántanak. 

Bullying minden olyan cselekedet, ami valakit fizikailag, lelkileg vagy érzelmileg bánt. 

Bullying az, amikor egy vagy több diák ismétlődően és szándékosan bánt egy másik diákot, és a kapcso-

latban az erőviszonyok kiegyensúlyozatlanok. Ez online vagy offline is előfordulhat. 

A bántalmazásban adott egy bántalmazó, aki ismétlődően fenyegetéssel, erőszakkal vagy manipulációval 

fejezi ki hatalmát áldozata felette. Ez online vagy offline is előfordulhat. 
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A bántalmazott viselkedése hogyan változhat meg a bántalmazások során:  

• Iskolai viselkedése megváltozik 

• Hangulatváltozások jellemzőek, gyakran idegesnek tűnik 

• Testbeszéd – lehajtott fej, nem néz másokra 

• Nincs sok barátja 

• Gyakran kicsúfolják vagy lökdösik, és nem védi meg magát 

• Magányosan üldögél vagy eltűnik ebédkor vagy szünetekben,  

• Van egy olyan tulajdonsága, ami másoktól megkülönbözteti 

• Félénk, szégyenlős, visszahúzódó, ideges 

• Alacsony önbizalmú és önbecsülésű, néha nagyon érzékeny 

• Hirtelen elkezd másokat bántalmazni 

• Elkerüli a csoportos helyzeteket vagy feszült ezekben. 

Elsősorban pedagógusoknak, iskolapszichológusoknak, szociális munkásoknak és szociálpedagógusnak 

ajánlom a képzést.  

A tanúsítvány kiadásának a feltétele: a képzés összes óraszámának legalább 90%-án való részvétel, 

továbbá egy csoportfoglalkozás bemutatása párban a demonstráció részeként és az ENABLE program in-

tézményben történő bevezetésének megfelelt minősítéssel történő megtervezése. 

A program megvalósulása folyamán a közösség működésmódjában és szemléletváltásában történő át-

alakulásnak köszönhetően várható a hosszútávú fenntarthatóság.  

Mindig lesznek iskolán belüli bántalmazások, de ha a tanfolyamnak köszönhetően ezeknek a számát 

csökkenhetjük, már nagyon sokat tettünk a bántalmazott gyerekekért.  

A tanfolyam során betekintést kaptunk ezeken felül az óvodásoknak szóló NyugiOvi foglalkozásokba is. 

Ez a program óvodapedagógusoknak, óvodapszichológusoknak készült. A foglalkozások főszereplője 

„Szepi”, aki egy aranyos űrbéli lény, és a róla készült plüssfigura segítségével mutatják be a gyerekeknek az 

óvodai bántalmazás formáit a pedagógusok. A gyerekek 5 hét alatt levelet kapnak Szepitől, melyet az óvó-

néni felolvas nekik. A levelekben Szepi elmeséli az őt ért bántalmazásokat, és segítséget kér a gyerekektől. 

Az óvodások minden héten egy-egy csoportszabályt tanulnak meg ezáltal. Ezek a foglalkozások drámajáté-

kokból, táncos-énekes feladatokból, kézműves tevékenységekből állnak. A program lényege, hogy minél 

hamarabb megtanulják a gyerekek a védelmező és erőszak mentes attitűdöket, mely által a későbbiekben 

egy összetartó közösség tagjává válhatnak.  

 

Tóthné Szilágyi Andrea, munkatárs 
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