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FIGYELEM! A járványügyi szabályozásoknak eleget téve a programokat kizárólag online munkaformában tartjuk meg. A 
részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyre honlapunkon – az online kommunikáció előkészítéséhez szükséges teendők 
elvégzése végett – a rendezvényt 2 nappal megelőzően 12:00 óráig van lehetőség. A regisztrációnál kiemelten fontos a saját e-mail 
cím megadása, mert erre fogjuk megküldeni a csatlakozáshoz szükséges linket, információkat. Létszámkorlátos rendezvényeken a 
regisztrációs idősorrend alapján vehetnek részt a jelentkezők! 
 
 

Állatok a terápiás fejlesztésben (bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak) 

 

2021.04.19. 14:00–15:30 online – Google MEET platformon 

Az állatok alkalmazása terápiás társként. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Varga Gézáné mesterpedagógus, szaktanácsadó 
 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola (Salgótarján) 

 

Az OKM intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése - műhely 1. 
(intézményvezetőknek, általános iskola felső tagozat és középiskola pedagógusainak) 

 

2021.04.20. 14:30–17:30 online – Google MEET platformon 

A 2 online és 1 önálló szakaszból álló 10 órás képzés során a résztvevő pedagógusok segítséget kapnak a szakszerű 
elemzésekhez, az adatokra épülő fejlesztési lehetőségek megismeréséhez, az intézményi mérési rendszerbe, fejlesztési tervbe 
történő beépítéshez. (max. 15 fő) 

Közreműködik: Turai Krisztina és Herczegné Kaszás Judit mesterpedagógus szaktanácsadók 

 

Ötletek a digitális oktatás alatt alkalmazható biológiai és kémiai kísérletezéshez 

 

2021.04.21 és 04.28. között online – Youtube platform 

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” az oktatást segítő tájékoztató videófilmekkel várja az online térben az általános és 
középiskolai biológia és kémia szakos tanárokat. A regisztrált pedagógusok kapnak egy írásos tájékoztatót és a kísérletek 
videóinak a linkjét, amelyek 2021. április 21-től április 28-ig lesznek elérhetők.  

Közreműködik: Bagyinszki Boglárka mesterpedagógus szakértő 
 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

 

IKT eszközök használata a pedagógusi munkában: Pedagógus adminisztráció támogatása táblázatkezelő 
alkalmazással 1. (bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak) 

 

2021.04.21. 13:00–17:00 online – Google MEET platformon 

A 6 alkalomból álló online-kontakt műhelymunka sorozat első alkalma. Ez alkalommal a résztvevők megismerik egy táblázatkezelő 
program használatát, felépítését, az adatbeviteli és szerkesztési műveleteket, a táblázat kitöltését. Megismerik a táblázatos 
adattárolás elveit, rendeznek, szűrnek, a résztvevők gyakorolják az adatok importálását. (max. 20 fő) 

Közreműködik: Racskó Péter mesterpedagógus, szaktanácsadó 
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Mérés, értékelés és egyéni fejlesztés (óvodapedagógusoknak) 

 

2021.04.22. 13:30–14:30 online – Google MEET platformon 

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” bemutatja az intézményi jó gyakorlatát. Kapcsolatok bemutatása az egyéni fejlődés nyomon 
követése kapcsán. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Simák Boglárka óvodapedagógus 
 Paróczi Tiborné mesterpedagógus, szaktanácsadó 

 

Komplex képességfejlesztés az iskolába lépés előtt  1. csoport Téma: Erdők, mezők állatai   
(óvodapedagógusoknak, tanítóknak, fejlesztőpedagógusoknak, gyógypedagógusoknak) 

 

2021.04.22. 10:00–10:45 online – Google MEET platformon 

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” jó gyakorlatának bemutatása: a 6 éves gyermekek komplex fejlesztése, amelynek célja az 
iskolaérettségi képességek összességének fejlesztése, kiemelt fejlesztési területek megjelölésével. A speciális munkaforma miatt 
hangsúlyos a vizuális észlelés, emlékezet és figyelem. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Ocsovszkiné Juhos Orsolya 
 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

 

Komplex képességfejlesztés az iskolába lépés előtt  2. csoport Téma: A Föld napja 
(óvodapedagógusoknak, tanítóknak, fejlesztőpedagógusoknak, gyógypedagógusoknak) 
 
2021.04.22. 11:00–11:45 online – Google MEET platformon 

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” jó gyakorlatának bemutatása: a 6 éves gyermekek komplex fejlesztése, amelynek célja az 
iskolaérettségi képességek összességének fejlesztése, kiemelt fejlesztési területek megjelölésével. A speciális munkaforma miatt 
hangsúlyos a vizuális észlelés, emlékezet és figyelem. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Ocsovszkiné Juhos Orsolya fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus 
 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

 

„Mese-mese mátka” (óvodapedagógusoknak) 

 

2021.04.26. 13:20–14:45 online – Google MEET platformon 

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” jó gyakorlatának bemutatása: A mesefeldolgozás komplex lehetőségei csoporton kívül és 
a csoportban. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Ferhanné Kis Ildikó, Szemerádiné P. Csilla, Takács Natália óvodapedagógusok 
 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodája 

 

A kiégéstől a virágzásig: Hogyan tartsuk fenn, illetve fokozzuk lelki egészségünket? 
(bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak) 

 

2021.04.26. 14:30 online – Google MEET platformon 

A pedagógusi pályán igen nagy a kiégés veszélye, ezért fontos, hogy a pedagógusok törődjenek saját lelki egészségükkel. Az 
előadás célja, hogy a mindennapokban használható gyakorlatokat, tippeket mutasson a résztvevőknek, illetve olyan szemléletet 
osszon meg, melyeket alkalmazva könnyebben boldogulnak a stresszel, kihívásokkal. (max. 40 fő) 

Közreműködik: Bakos-Hász Zsófia iskolapszichológus 
 Váci Madách Imre Gimnázium 

 

„Szőjetek lányok, fonjatok lányok!” (óvodapedagógusoknak) 

 

2021.04.27. 13:30–14:30 online – Google MEET platformon 

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” jó gyakorlatának bemutatása: Hagyományéltetés lehetőségei az óvodában a régi paraszti 
élet tevékenységeinek megismertetésén keresztül. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Jamriskáné Muladi Andrea mesterpedagógus, szaktanácsadó 
 Bujáki Cseperedő Óvoda 
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Képességfejlesztő sakk: Matt a királynak – online bemutató tanítás és annak megbeszélése 
(általános iskolai pedagógusoknak) 

2021.04.27. 14:00-15:00 online – Google MEET platformon 

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” jó gyakorlatának bemutatása: A bemutató órán felvett videót a jelentkezők számára 
2021.04.23-án 12.00 órától - 2021.04.27. 13.00 óráig online formában elérhetővé tesszük. Az ehhez szükséges linket 
2021.04.23-án 11.00 óráig elküldjük a jelentkezők számára. A videón látott bemutató óra megbeszélésére 2021.04.27-én, 
14:00 órától kerül sor. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Szegner Sarolta, 1. osztályos tanító 
 Nőtincsi Általános Iskola 

 

A lemorzsolódással legveszélyeztetettebb intézmények találkozója (a lemorzsolódással legveszélyeztetettebb, a Nógrád 
megyei átlagnál (14,53%) magasabb lemorzsolódási aránnyal rendelkező feladatellátási helyek vezetői, pedagógusai részére) 

 

2021.04.27. 14:00–15:30 online – Google MEET platformon 

1. Nógrád megyei helyzetkép bemutatása 
2. A POK támogatása a legveszélyeztetettebbeknek (eljárásrend, szaktanácsadók részvétele az intézkedések javaslásában, 
 a pedagógiai szakmai szolgáltatások megvalósításában) 
3. Az egyéni munkarend engedélyezésének tapasztalatai, aktualitásai (max. 45 fő) 

Közreműködik: Kovács Erika, Kis-Bacskó Erzsébet, Tóthné Szilágyi Andrea 
 Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

 

Pályaorientációs nap megvalósítása a pandémiás helyzetben (általános iskolai pedagógusoknak) 

 

2021.04.28. 14:00–15:00 online – Google MEET platformon 

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” jó gyakorlatának bemutatása: A pályaorientációs nap lényege, hogy a gyerekek különböző 
szakmák mindennapjaiba pillanthassanak be. A jelenlegi helyzetben azonban sem látogatni, sem előadókat hívni nem lehetett. 
(max. 30 fő) 

Közreműködik: Ádámné Ágoston Beáta tanító 
 Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 

 

IKT eszközök használata a pedagógusi munkában: Pedagógus adminisztráció támogatása táblázatkezelő 
alkalmazással 2. (bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak) 

 

2021.04.28. 13:00–17:00 online – Google MEET platformon 

A 6 alkalomból álló online-kontakt műhelymunka sorozat második alkalma. Folytatódik a táblázatkezelő alkalmazás funkcióinak 
további megismerése és gyakorlása: képletek írása, függvények beillesztése, grafikonok, diagramok készítése. (max. 20 fő) 

Közreműködik: Racskó Péter mesterpedagógus, szaktanácsadó 

 

A Nemzeti Köznevelési Portál alkalmazási lehetőségei (általános és középiskolai pedagógusoknak) 

 

2021.04.29. 14:00 online – Google MEET platformon 

Példákon keresztül kerül bemutatásra az NKP egyes szolgáltatásai:  
Okostankönyvek; Okosfeladatok, Okosfeladatsorok; Feladattár, Multimédiatár, Óravázlattár; Külső adatforrásokban való 
keresések (max. 40 fő) 

Közreműködik: Pintér Gergely osztályvezető 
 Oktatási Hivatal Digitális Tananyagfejlesztési Osztály 

 

Élménypedagógia a biológia tanításában (általános és középiskolai pedagógusoknak) 
 

2021.04.29. 14:30–15:30 online – Google MEET platformon 

Élményszerű tanulási lehetőségek bemutatása biológiából konkrét tapasztalatok alapján. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Madjász Julianna mesterpedagógus, szaktanácsadó 
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A megzenésített vers (bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak) 

 

2021.04.30. 14:00–15:00 online – Google MEET platformon 

Bár külön művészeti ágként tekintünk zenére és költészetre, valójában a kettő szorosan összetartozik. Azt is mondhatnánk, hogy 
zene és vers egy és ugyanaz, egy tőről fakadnak. Történeti áttekintés az ókortól napjainkig. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Csábi István mesterpedagógus, szaktanácsadó 

 

Projektpedagógia gyakorlata az online oktatásban (általános és középiskolai pedagógusoknak) 

 

2021.05.03. 14:00–15:00 online – TEAMS platformon 

Hogyan valósíthatók meg a projektpedagógiai módszerek az online oktatás során (max. 30 fő) 

Közreműködik: Skultéty Zoltánné eTwinning nagykövet 

 

Alternatív vitarendezés, közösségi- és családi mediáció a köznevelési intézményekben 
Konfliktuskezelés másképp- konfliktusmegoldásról való gondolkodás más szemlélettel 
(bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak) 

 

2021.05.03. 14:00–15:00 online – Google MEET platformon 

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” által tartott program célja, hogy bemutassa a mediációt, mint konfliktuskezelési technikát, 
mely egyaránt alkalmas lehet családi konfliktusok és közösségi (pl. iskolai) konfliktusok rendezésére, megoldására. Az előadók a 
mediációt, mint az alternatív vitarendezés egyik lehetőségét, s annak létjogosultságát mutatják be a pedagógiai szakszolgálati 
munka tevékenységrendszerében. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Katona- Fejes Magdolna gyógypedagógus, közösségi- és családi mediátor, mesterpedagógus, vezető 
szaktanácsadó 

 Pappné Béke Emese tanácsadó szakpszichológus, gyógypedagógus, közösségi- és családi mediátor 
 NMPSZ Balassagyarmati Tagintézménye 

 

Katarzisz Komplex Művészetterápia (bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak, pszichológusoknak) 

 

2021.05.04. 14:00–15:00 online – Google MEET platformon 

A művészetterápia felépítése és működése. A benne rejlő lehetőségek, a felhasználás területei és módjai, terápiás hatásai. A 
személyiség fejlődése- fejlesztése, önismeret, konfliktusok és komplexusok feldolgozása a művészetek hatásának a 
felhasználásával (max. 30 fő) 

Közreműködik: Valkó Ildikó gyógypedagógus, művészetterapeuta 
 NMPSZ Balassagyarmati Tagintézménye 

 

Művészeti tankönyvek (általános és középiskolai pedagógusoknak)  

 

2021.05.04. 15:00–16:00 online – Google MEET platformon 

Az előadás folyamán lehetőség lesz a vizuális kultúra tantárgyhoz kapcsolódó tankönyvi fejlesztések bemutatására a négy- és 
hatosztályos gimnázium 11. és 12. évfolyamára vonatkoztatva. Valamint kitekintünk az új NAT-ra építve a hon- és népismeret 
tantárgyhoz kapcsolódó tankönyvi fejlesztésekre normál és SNI-s gyermekek számára készült kiadványokra.. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Boldizsárné Kovács Gizella tananyagszerkesztő, vizuális és környezetkultúra szakos tanár 
 Oktatási Hivatal 

 

 

 

 

 



5 

 

„NÉZZÜK EGYÜTT!” – egy tankönyv születése (bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak) 

 

2021.05.04. 16:00–17:00 online – Google MEET platformon 

A vizuális nevelés tankönyvem készítésének története. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Keléné Szabó Ágnes mesterpedagógus, vezető szaktanácsadó 

 

Az OKM intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése - műhely 2.  
(intézményvezetőknek, általános iskola felső tagozat és középiskola pedagógusainak) 

 

2021.05.04. 14:30–17:30 online – Google MEET platformon 

A 2 online és 1 önálló szakaszból álló 10 órás képzés során a résztvevő pedagógusok segítséget kapnak a szakszerű 
elemzésekhez, az adatokra épülő fejlesztési lehetőségek megismeréséhez, az intézményi mérési rendszerbe, fejlesztési tervbe 
történő beépítéshez. Célcsoport: intézményvezetők, általános iskola felső tagozat és középiskola pedagógusai (max. 15 fő) 

Közreműködik: Turai Krisztina és Herczegné Kaszás Judit mesterpedagógus szaktanácsadók 

 

Feladatok és feladatsorok készítése az Nemzeti Köznevelési Portálon (általános és középiskolai 
pedagógusoknak) 

 

2021.05.05. 14:00 online – Google MEET platformon 

Regisztráció; Tanulócsoport kezelése; Feladatok kiosztása, beszedése, értékelése; Feladatok, feladatsorok kezelése; Akkreditált 
tartalmak újra felhasználása; Új tartalmak kezelése (max. 30 fő) 

Közreműködik: Pintér Gergely osztályvezető 
 Oktatási Hivatal Digitális Tananyagfejlesztési Osztály 

 

Kertpedagógia (óvodapedagógusoknak) 

 

2021.05.05. 14:00–15:00 online – Google MEET platformon 

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” programjában sor kerül A kertpedagógia bemutatására, ONAP-pal való összefüggések 
feltárására. Bemutatásra kerül az óvodakert kialakításának terei, elemei, az óvoda saját tapasztalatai. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Bakosné Lunácsek Judit óvodapedagógus 
 Tóth Marianna mesterpedagógus, vezető szaktanácsadó 
 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Vadvirág Tagóvodája 

 

DSZIT terápiás foglalkozások szervezése, fejlesztés az online térben 
(óvodapedagógusoknak, tanítóknak, gyógypedagógusoknak, fejlesztő pedagógusoknak) 

 

2021.05.05. 14:00–15:00 online – Google MEET platformon 

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” a DSZIT terápiás foglakozások szervezését, menetének ismertetését, a digitális fejlesztés 
megvalósításának lehetséges útjait mutatja be. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Bolgárné Jónás Anita gyógypedagógus, DSZIT terapeuta 
 Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium  

 

Útkeresés a szövegértés fejlesztéséhez az alsó tagozaton (tanítóknak) 

 

2021.05.06. 14:30–15:30 online – Google MEET platformon 

A szövegértés fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatban. Kutatások, tapasztalatok, ötletek. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Bodócs Péterné mesterpedagógus, szaktanácsadó 
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Multimédiás tananyagtartalmak a Nemzeti Köznevelési Portálon (általános és középiskolai pedagógusoknak) 

 

2021.05.06. 14:00 online – Google MEET platformon 

Korosztályos és technikai bontásban kerül bemutatásra egy-egy alkotás. Egyéb multimédiás tartalmak, illetve hozzájuk 
kapcsolódó szolgáltatás bemutatása. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Pintér Gergely osztályvezető 
 Oktatási Hivatal Digitális Tananyagfejlesztési Osztály 

 

Prevenciós technikák a 7-8. évfolyamon (általános iskola felső tagozatán tanítóknak, osztályfőnököknek)  

 

2021.05.06. 14:00–15:00 online – Google MEET platformon 

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” szemléltető módszereket, gyakorlatokat mutat be az iskola prevenciós tevékenységeiből, 
kiemelten a droghasználat káros hatásai kapcsán. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Adamik Zsolt magyar és hittan szakos tanár 
 Gazsiné Oláh Anita tanító 
 Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

 

Konfliktus megelőzési és kezelési technikák (bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak) 

 

2021.05.07. 14:30–15:30 online – Google MEET platformon 

A konfliktusok megjelenése egyre gyakoribb az iskolai környezetben. Az előadás ezen helyzetek elkerülésére, kezelésére ad 
ötleteket, javaslatokat. (max. 30 fő) 

Közreműködik: Prakfalviné Mede Beáta mesterpedagógus, szaktanácsadó 

 


