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NÓGRÁDI TAVASZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2021 

Az előző évek gyakorlatához hűen a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ ebben az évben is 
megrendezte a Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napokat. Az április – május hónapokban zajló események 
sorában a szaktanácsadók, szaktanárok, POK munkatársak és külső előadók (33 fő) közreműködésével 25 
témában 30 rendezvényt szerveztünk, amelyen 810 érdeklődő vett részt. A járványhelyzetre való 
tekintettel a teljes programsorozatot online platformok segítségével valósítottuk meg.  
A pedagógiai napok keretében lehetőséget biztosítottunk az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet elnyert 
intézményeknek is, hogy bemutathassák jógyakorlataikat, programjaikat és tanóráikat megnyissák a külső 
érdeklődő pedagógusok felé.  

Köszönjük a közreműködő szaktanácsadóknak és a felkért előadóknak,  
valamint az érintett intézmények és bázisintézmények vezetőinek,  

hogy lelkesedésükkel, munkájukkal és felkészültségükkel, illetve a feltételek biztosításával 
hozzájárultak a tervezett programok sikeres megvalósításához. 
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 Programjaink, rendezvényeink 

1. Állatok a terápiás fejlesztésben – az állatok alkalmazása terápiás társként 

2021.04.19. 14:00 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak 

Közreműködik: Varga Gézáné szaktanácsadó, gyógypedagógus 
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola  

Résztvevők száma: 26 fő 

 A Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok 

rendezvénysorozat keretében az állatasszisztált 

foglalkozások témában tartottam ismeretterjesztő 

előadást. Témája, kiválasztása abból fakadt, hogy 

oligofrénpedagógia és autizmus spektrumzavarok 

pedagógiája szakos gyógypedagógusként dolgozom a 

salgótarjáni Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola speciális autista 

csoportjában. Ennek a keretében végzett munkám 

során alkalmazom az Állatorvostudományi Egyetemen 

szerzett hippológus-lovastanár ismereteimet a tanulók 

fejlesztő foglalkozásai keretében. A gyakorlati munka 

alkalmával szerzett pozitív tapasztalataimat és elméleti 

tudásomat szerettem volna megismertetni a hallgatósággal. 

Az előadás fő célja a fogyatékos személyek mind teljesebb elfogadtatása, és a társadalmi integrációjának 

fontosságára való figyelemfelhívás volt. 

A program elején ismertettem a fejlesztő foglalkozás kapcsolódását más pedagógiai szemléletekhez, az 

azokkal való elméleti azonosság alapján való összefüggést a holisztikus pedagógia rendszerében. Ezek után 

részletesen kitértem a lovas és kutyás terápiás fejlesztés területeire, módszereire, az alkalmazás során 

elérhető eredményekre.  

Beszéltem a populációspecifikus szempontokról is. A hallgatóság figyelmét ráirányítottam, hogy ezek a 

foglalkozások igen szűk gyermekréteget érinthetnek, hiszen anyagi és területi elhelyezkedés miatt sajnos 

nem minden tanuló számára elérhető az ezeken való részvétel. Az eredményesség szempontjából azonban 

lényeges szeletét alkotja a különböző fejlesztő terápiák körének. Az elmondottakat számtalan filmanyaggal 

tettem érthetővé és érdekessé.  

Bízom benne, hogy a résztvevők a fejlesztő foglalkozások gazdag tárházából egy olyan módszer 

megismerésével lettek gazdagabbak, amelynek gyakorlati alkalmazása nagyban előmozdítja a tanulók 

fizikai, szociális, pszichés fejlődését.  

Az előadás végén a résztvevők elsősorban a terápiára való eljutás, a terapeutaképzés sajátosságai iránt 

érdeklődtek. Személyes tapasztalataikat is elmondták az állatok alkalmazása során. 

Varga Gézáné szaktanácsadó, gyógypedagógus 

forrás: https://www.csigabigaalapitvany.hu/ 
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2. Az OKM intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése - 
műhelymunka 

2021.04.20. és 2021. 05. 04. 
14:30 óra 

ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak 

Közreműködik: Herczegné Kaszás Judit és Turai Krisztina Éva szaktanácsadók 

Résztvevők száma: 8 fő 

A 10 órás - 2 online és 1 önálló szakaszból álló – képzés célja, 
hogy a résztvevő általános - és középiskolai tanárok segítséget 
kaphassanak a szakszerű elemzésekhez, az adatokra épülő fejlesztési 
lehetőségek megismeréséhez, az intézményi rendszerbe és fejlesztési 
tervbe történő beépítéshez. 
Miért is van erre szükség? „Non scholae, sed vitae discimus.” - „Nem az iskolának, hanem az életnek 
tanulunk.” 
Pedagógiai munkánk során gyakran felmerül a kérdés, hogy az iskolai tanulás, tanítás mennyiben épül a 
tapasztalatainkra, nézeteinkre, a mintegy mellékesen elsajátított tartós attitűdök, kedvtelések mennyire 
hasznosíthatók a tanulóknál a későbbiekben. 

A kompetenciamérések során nem az adott korosztály tantárgyi ismereteiről kapunk képet, hanem azon 
készségek, képességek, kompetenciák meglétének mérésére és értékelésére kerül sor, amelynek során a 
tanulók szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődéséről lehet képet kapni.  
Az OKM tehát nem cél, hanem eszköz, ami képet ad arról, hogy az iskolában elsajátított ismereteket 
mennyire tudják alkalmazni a diákok a mindennapokban felmerülő problémákra, mondhatjuk azt is mennyire 
életszerű az, amit, ahogyan az iskolában tanulunk, tanítunk. 
Egyre inkább pozitív összefüggés figyelhető meg a kompetenciamérés adatainak használata és az 
intézményi eredményesség között. Ehhez viszont az szükséges, hogy a megkapott kompetenciamérések 
eredményeit az iskolák elemezzék, kiértékeljék és a teendőket, fejlesztési lehetőségeket beépítsék a 
pedagógiai tevékenységeikbe. 

A 10 órás képzés során törekedtünk arra, hogy a visszakapott eredményekkel szembeni tanácstalanság és 
tisztánlátás hiánya megszűnjön, illetve a képzésen résztvevők megfelelően tudják iskolájukban hasznosítani 
az elsajátított ismereteket. 
A képzés a járványügyi helyzet miatt online műhelymunka formájában valósult meg a MEET platformon. 
Mivel - többek között - ezen a felületen dolgozunk már több mint egy éve, senkinek nem okozott gondot a 
részvétel és a közös munka. A nehézségek ellenére is egy nagyon kiváló csapat jött össze, akik a 
foglalkozások során nem passzív résztvevői voltak az eseményeknek, hanem – megkönnyítve munkánkat – 
nagyon aktívan tevékenykedtek. 
A képzés során a résztvevők megismerkedtek a kompetenciamérés céljaival, történetével, törvényi 
hátterével, a jelentésekben használt statisztikai alapfogalmakkal. Alapos munkával összeállított, könnyen 
értelmezhető ismeretanyag segítségével nyertek betekintést az OKM eredményeinek elemzésébe, az 
intézményi telephelyi jelentés kiértékelésével. 

Az OKM eredményeinek teljesen hiteles kiértékeléséhez nyújtottunk segítséget azzal, hogy részletesen 
bemutattuk a tanulási környezet alapos tanulmányozásának fontosságát, illetve a tanulói jelentésben 
megjelenő adatok jelentőségét. 

A képzés során nagyon inspiráló volt számunkra, hogy a kollégák az egésznapi tanítás, a „rendhagyó” 
írásbeli érettségik támasztotta kihívások ellenére is szívesen dolgoztak velünk (akár játszottak is!) és az 
önálló elemző tevékenyégen alapuló szűrést is pillanatok alatt megoldották. 
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Az otthoni, önálló munka a kollégák számára a saját intézményi 2019. évi OKM eredményeinek elemzése 
volt. Ígéretes munkákat kaptunk vissza, aminek elkészítése során felmerült nehézségeket, problémákat a 
második online foglalkozáson beszéltük meg. Ennek azt a címet adtuk, hogy „Mit tehetünk (és mit ne tegyünk) 
az OKM eredményeinek javítása érdekében? 

A mindennapi életben általunk alkalmazott gyakorlati tapasztalatok megosztásával nagyon hasznos 
információkkal ismerkedhettek meg a résztvevők. Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy az OKM mérés 
a tantestület ügye, minden szaktanáré, hiszen mindenki tehet hozzá a szövegértési és matematikai 
eszköztudás kompetenciájának fejlesztéséhez. Kedvcsinálónak felvillantottuk annak lehetőségét is, hogyan 
lehet kiszűrni azokat a képességeket, amelynek fejlesztése fontos lehet egy-egy intézmény számára (de ez 
már másik képzés területe). Játékkal kezdtük a képzést és azzal is fejeztük be. 

Nagyon köszönjük a kollégák aktív részvételét! Reméljük tudtunk segíteni, és amennyiben az 
elkövetkezendőkben szükség van a segítségünkre, azt nagyon szívesen tesszük! 

Herczegné Kaszás Judit és Turai Krisztina Éva - szaktanácsadók  

3. Ötletek a digitális oktatás alatt alkalmazható biológiai és kémiai kísérletekhez – 
bázisintézményi program 

2021.04.21-28. ONLINE – Youtube videók 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógusoknak, diákoknak 

Közreműködők: Bagyinszki Boglárka – biológia, kémia szakos tanár – Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Résztvevők száma: 52 fő 

Iskolánk, a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2020 tavaszán 

nyerte el az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” megtisztelő címet.  

A Tavaszi Pedagógiai Napok keretében a természettudományos 

munkaközösség tagja, Bagyinszki Boglárka mesterpedagógus vállalkozott 

arra, hogy a digitális tanrendben is használható módszertani jó gyakorlatait 

ossza meg az általános és középiskolákban tanító biológia és kémia szakos 

kollégákkal.  

Sajnos a koronavírus következtében kialakult járványhelyzet a Bolyai 

Gimnázium Öveges laborjában is felfüggesztette a tanulókísérletezést, a 

diákok és tanáraik több hónapra otthonaikban kényszerültek tanulni, dolgozni. Élményszerűvé kívántuk 

azonban tenni az otthoni tanulást, ehhez segítségül a biológia-kémia szakos tanároknak kínáltunk a youtube-

on keresztül elérhető videófilmeket, melyek laborunkban készültek tanítványaink közreműködésével. Az 

egyes filmek ötletet adhattak a szaktanároknak, hogyan tudják diákjaikat otthon is a kísérletezés élményéhez 

juttatni. A tanulók biztonságosan végezhetik el a javasolt kísérleteket a háztartásokban előforduló 

anyagokkal.  

A filmekben az alábbi izgalmas témákban vizsgálódhattak az érdeklődők:  

 élelmiszereink keményítőtartalmának vizsgálata, 

 a reakciósebesség és a reagáló anyagok koncentrációja közti összefüggés, 

 a vegyész lávalámpája: szódabikarbóna és ecet reakciója másképp, 

 a felületi feszültség bemutatása tej segítségével. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com 
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A konkrét kísérleteken túl Bagyinszki tanárnő egy angol nyelvű, de könnyen kezelhető programot is 

bemutatott, amely a virtuális mikroszkopizálás élményét nyújtja használójának. Az ehhez készített részletes 

használati útmutató és egy lehetséges foglalkozás feladatlapja szintén a szaktanárok munkáját segítheti. 

A programra regisztrált tanárok megkapták a kísérletekhez az elvégzést bemutató videó linkjét, illetve egy 

tanulóknak kiadható (és tetszőlegesen tovább bővíthető, szerkeszthető) feladatlapot is, amelyben a 

kísérletek leírása szerepel. A szaktanároknak, esetleg tanítványaiknak egy hét állt rendelkezésükre, hogy 

megnézzék a kisfilmeket. 

Örömünkre többen is megtekintették az egyes videófilmeket, volt olyan téma, amelyre 10-en, másra 19-en is 

rákerestek, s a visszajelzések is pozitívak, amelyek közül az alábbi is jelzi a program sikerét. „Tetszettek a 

kísérletek, tényleg egyszerű anyagok segítségével, otthon is elvégezhető kísérletek, gyerkőcöknek 

továbbítom a linkeket”  

Köszönjük a szaktanárok érdeklődését, reméljük, segítségükre lesznek ezek az ötletek, hogy e sajátos 

helyzetben is tevékenykedtetve taníthassák diákjaikat.  

Bízom benne, hogy a későbbiekben jelenléti formában tudjuk megvalósítani bázisintézményi feladatainkat, 

programjainkat, amelyekre szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

Lékóné Lantos Zsuzsanna szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor 

4. Képességfejlesztő sakk: Matt a királynak – bázisintézményi program  

2021.04.21. 14:00 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusoknak 

Közreműködők: Szegner Sarolta tanító – Nőtincsi Általános Iskola 

Résztvevők száma: 12 fő 

 2020 tavaszán végeztem el a 

„Képességfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz” 

tanfolyamot. Előtte két évig oktattam a 

Sakkpalota program tanmenete és interneten 

elérhető tananyagok segítségével 3-4. 

osztályban. A tanfolyamnak köszönhetően 

ismertem meg a programban rejlő lehetőségek 

széles tárházát.  

2021. szeptemberétől első osztályosokat 

tanítok, így a friss ismeretekkel felvértezve az 

alapoktól kezdtem bevezetni a programot. 

A tervező munka: 

Az óra tervezését nehezítette, hogy április 19-e után első osztályosaim közül csak ketten-hárman vettek részt 

a jelenléti oktatásban. Ilyen létszám mellett nem lehet bemutató órát tartani, ezért kollégáimmal úgy 

határoztunk, hogy a második osztályosok segítségét kérjük.  

A bemutató órára való felkészülés során a következő szempontokat vettem alapul: 

 A tanulók meglévő tudásszintjének megismerése, melyre építhetek, 

 az új ismeret átadása, 

forrás: saját fotó 
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 a kedvelt játékok beépítése a sakkórába, 

 illetve az aktuális tananyag összekötése a közelgő eseményekkel. 

Tervező munkám során arra törekedtem, hogy ki tudjam használni az összevont osztály előnyeit, és 

kiküszöböljem a hátrányait. A csoportmunka mellett döntöttem, mert a másodikos diákok a vegyes 

csapatokban úgy kamatoztatták nagyobb tudásukat, hogy azzal segítették az elsősök ismeretelsajátítását. 

Fontos szempont volt, hogy minél többet megmutassunk a programból azoknak, akik még nem ismerik, ezért 

a fejlesztési célok megvalósításához a diákok kedvenc játékait és újakat is használtam. A tantárgyi 

koncentráció egyik alapeleme a Sakkpalota programnak, mely jelen esetben matematika, testnevelés illetve 

a magyar irodalom tantárgyak tekintetében valósult meg.  

Az óra elemzése: 

Az óra bevezető részében bemelegítésként „Vezér mondja…” játékot játszottuk. Az eddig tanultakat sakk 

dobókockával ismételtük át.  Az elsajátítandó tananyag az egylépéses matt. A matt jelentésének 

tudatosításához sakk-matt körjátékot játszottunk.  

Az óra fő részében a diákok csoportmunkában, forgószínpad-szerűen dolgoztak. A csoportalakításnál 

ügyeltem arra, hogy vegyes csapatok jöjjenek létre. Gyakorolták a matt kivédését, az egy lépéses matt adást, 

összeadás-kivonást 14-es számkörben, ezen túl síkbeli tájékozódási feladatot, valamint tanulói tableteken 

interaktív wordwall és learningapp feladatokat végeztek. Megoldásaikat egy értékelő lapon jelölték: a 

sakktábla mezőin elhelyezett betűk közül bekarikázták a lépéseknek megfelelő mezőt.  

Az óra zárásaként a diákok megfejtették a betűk bekarikázásával kapott üzentet: Jól dolgoztunk! Az óra 

folyamán szóban folyamatosan értékeltem és segítettem munkájukat. Összevont osztály lévén a megszokott 

jutalmazást nem alkalmazhattam, így az óra végén önértékelésük után a diákok apró tárgyjutalmakat kaptak 

együttműködésükért és szorgalmukért. 

Izgalmas élmény volt összevont osztálynak sakkórát tartani. Boldog vagyok, hogy a gyerekeket is magával 

ragadta a közös munka, és sikerült játékosan elsajátítaniuk a tananyagot. 

Szegner Sarolta – tanító 

5. IKT Műhely - Pedagógus adminisztráció támogatása táblázatkezelő alkalmazással 

2021.04.21. 14:00 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak 

Közreműködők: Racskó Péter – szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 43 fő 

A Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok keretében került sor az IKT 

Műhely foglalkozások első két alkalmára. A Salgótarjáni POK által életre hívott 

IKT Műhely célja és feladata az, hogy bővítse, elmélyítse az érdeklődő 

pedagógusok digitális kompetenciáját, olyan IKT eszközöket, módszertani 

megoldásokat ismertessen és mutasson be Nekik, amelyeket eredményesen 

alkalmazhatnak neveléső-oktató munkájuk során. 

Az IKT Műhely első része két foglalkozásból állt, és témája a táblázatkezelő 

program használata volt. Aktualitását és népszerűségét az is mutatja, hogy a foglalkozásokra 20 és 23 fő 

jelentkezett, betöltve az előzetesen tervezett létszámkeretet. A munka az online térben, videokonferencia 

keretei között zajlott. 
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Az első alkalommal a részvevők megismerték a táblázatkezelő programok legfontosabb feladatait és 

lehetőségeit: milyen esetekben célszerű használni ezt az eszközt, milyen alkalmazási lehetőségei vannak, 

és ezeket hogyan lehet a pedagógiai munka szolgálatába állítani. A bevezető után a hallgatóság 

megismerhette egy konkrét táblázatkezelő program felépítését, alapvető kezelést. Példákat láttak az egyes 

adattípusokra, azok tulajdonságaira. Ezután betekintést kaptak a képletek és függvények használatába, 

szerkesztésébe. Az apró példák után egy több adatot tartalmazó, importált adathalmazon próbálhatták ki – 

otthon, a saját gépeiken is – az előzőekben tanultakat. 

Az egy hét múlva megtartott második alkalommal a résztvevők megismerhették az adathalmazok ízléses és 

funkcionális megjelenítésének formai jegyeit, valamint tovább bővítették ismereteiket a képletek és 

függvények „világában”. Mindezeket a saját táblázatukon ki is próbálhatták. A közös táblázatkészítés után 

betekintést kaptak a grafikonok és diagramok készítésének menetébe, természetesen ezt konkrét példákon 

keresztül, a saját adataikkal is kipróbálhatták. Végül pedig megnézték azt is, hogy az iskolák elektronikus 

adminisztrációs rendszeréből hogyan exportálhatnak statisztikákat és azokat, hogyan kezelhetik, 

elemezhetik tovább a táblázatkezelő program segítségével. 

A műhelymunka jó hangulatban, a résztvevők aktív közreműködésével zajlott, a visszajelzések alapján 

hasznosan és eredményesen, így elmondható, hogy a foglalkozás elérte kitűzött célját. Ennek tudatában 

folytatódik az IKT Műhely sorozata, a Google Alkalmazások használatával, azután pedig a prezentációs és 

képszerkesztési ismeretek bővítésével. 

Racskó Péter - szaktanácsadó, 

6. Mérés, értékelés és egyéni fejlesztés – bázisintézményi program 

2021.04.22. 13:30 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: óvodai pedagógusoknak 

Közreműködők: Paróczi Tiborné - bázisintézményi koordinátor, Simák Boglárka – óvodapedagógus – 
Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde 

Résztvevők száma: 32 fő 

A Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde bázisintézményi programja tovább folytatta az egyéni 

fejlődés nyomon követésének témáját. 2021.04.22-én a Google MEET platform használatával „Kapcsolatok 

bemutatása az egyéni fejlődés nyomon követése kapcsán” címmel tartotta meg soron következő 

bemutatóját. 

Nagy megtiszteltetés az intézmény és a közreműködő óvodapedagógusok számára, hogy a Nógrádi Tavaszi 

Pedagógiai Napok helyet, és lehetőséget adott erre. Ezek a pedagógiai napok egyre népszerűbbek a 

pedagógusok körében, a jelenlegi bezárt helyzet ezt még jobban fölerősítette.  A kollégák szükségét érzik a 

szakmai konzultációnak, a tudásmegosztásnak, az online tér egyre elfogadottabbá válik, így az érdeklődők 

száma sokszor meghaladja a tervezettet. 

Két részből álló programunk célja az volt, hogy megerősítsük és felhívjuk a figyelmet az alkalmazott nyomon 

követési és fejlesztési rendszerek helyére és koherenciájára a pedagógiai programokkal, valamint hogy 

rávilágítsunk a kapcsolatok fontosságára a szülők és az iskola tekintetében. 

Paróczi Tiborné előadásában a Pedagógiai Programok pontos és részletes ismeretét emelte ki. Elmondta, 

hogy szaktanácsadói tapasztalatai alapján még mindig előfordul, hogy a pedagógiai program csupán, mint 

kötelezően elkészült alapdokumentum jelenik meg az intézményben.  A benne megjelölt célok és feladatok 

kevéssé vannak összhangban az éppen aktuálisan alkalmazott nyomon követési rendszer elvárásaival. 
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Fontos feladatként jelölte meg a pedagógiai programok áttekintését, megismerését és összehangolását a 

választott és alkalmazott mérési nyomon követési rendszerrel. 

Simák Boglárka óvodapedagógus az alkalmazott mérési nyomon követési rendszert ismertette röviden, 

bemutatva a használhatóságot és alkalmazhatóságot. Előadásában felhívta a figyelmet a szülőkkel és az 

iskolával való kapcsolattartás fontosságára ezen a területen is. Kiemelte, hogy a megismerő és fejlesztő 

munka eredményességét erősen befolyásolja a szülői együttműködés, a szülői együttműködést pedig 

meghatározza, hogy gyermekéről hogyan és milyen tájékoztatást kap. Az előadás rámutatott annak 

fontosságára, hogy a sokat emlegetett óvoda-iskola átmenet eredményességét nagyban befolyásolja, hogy 

mennyire vagyunk mi óvodapedagógusok is nyitottak az iskola felé, igyekszünk-e megosztani a mi 3-4 év 

alatt szerzett tapasztalatainkat az érdeklődő pedagógusokkal. 

Az előadások után egy rövid, tartalmas beszélgetés alakult ki a résztvevők között. Tanítónők, 

óvodapedagógusok és szakszolgálatban dolgozó kollégák egyet értettek abban, hogy a célunk közös, a 

gyermekeink fejlesztése, segítése oly módon, hogy figyelembe vesszük életkori és egyéni sajátosságaikat, 

egyéni fejlődési ütemüket. Ehhez feltétlen szükséges egymás munkájának ismerete, és egymás munkájának 

megtámogatása. 

Paróczi Tiborné szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor 

7. Komlex képességfejlesztés az iskolába lépés előtt – bázisintézményi program 

2021.04.22. 10:00 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: óvodai pedagógusoknak 

Közreműködők: Ocsovszkiné Juhos Orsolya – gyógypedagógus – Nógrád Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

Résztvevők száma: 57 fő 

2020 elején a COVID-19 vírus járványszerű 

terjedése az egész világon, így Magyarországon is egy 

teljesen új helyzetet teremtett, többek között az oktatás 

minden résztvevője, különösen a pedagógusok óriási 

kihívással szembesültek. Számtalan kérdés merült fel 

az online oktatás megvalósításával kapcsolatban: 

vajon kellő kompetenciával, elegendő eszközzel és 

megfelelő módszerrel rendelkeznek a pedagógusok 

ahhoz, hogy a tanítás-tanulás folyamata az online 

térben is hatékony, sőt eredményes legyen, valamint 

melyek lesznek azok a platformok, amelyek 

helyettesíthetik a tantermi oktatást. 

Szakszolgálatunk nevelési tanácsadás 

munkaközössége a tavalyi tantermen kívüli oktatás tapasztalataiból kiindulva készült fel a 2020/21. tanévre: 

már az év eleji szürővizsgálatok alkalmával, de legkésőbb a terápiák elindításánál feltérképezte az érintett 

gyermekek, tanulók szüleinek online elérhetőségét, megismerte és kipróbálta a szóba jöhető online 

platformokat, valamint összegyűjtötte a digitális oktatást segítő programokat, segédanyagokat.  

2021. április 22-én a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Tavaszi Pedagógiai Napok 

programsorozatának keretében az érdeklődő pedagógusok bepillantást nyerhettek két online pedagógiai 

forrás: http://tanulas-fejlesztes.hu/ 
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fejlesztő foglalkozásba. A komplex fejlesztő foglalkozások résztvevői az Erdőkürti Nefelejcs Óvoda 

nagycsoportos, tanköteles korú gyermekei voltak. Az ő esetükben az MSSST szűrővizsgálat eredménye nem 

jelezte a tanulási nehézség kialakulásának veszélyét, de a megfelelő adaptív viselkedés okán a szülők 

egyöntetű kérése volt az iskolára előkészítő komplex fejlesztés. 2020 októberétől heti rendszerességgel 

ellátó óvodájukban vesznek részt a szakszolgálat pedagógusa által vezetett foglalkozásokon, majd március 

8-tól a Google Meet felületén megszervezett videókonferenciákon. 

A képességfejlesztés sikeressége sok feltételen múlik: a változatos szemléltető eszközök és 

tevékenységközpontú módszerek, játékos feladatok alkalmazásától kezdve a motiváció fenntartásáig a 

megfelelő tanulási környezet biztosítása is nagyon fontos. Noha ez utóbbit a pedagógusok nem képesek 

befolyásolni a digitális tanrend alatt, de a többit tudjuk úgy alakítani, hogy a feladatok megoldása az online 

térben, otthonról is élmény legyen a gyermeknek.  

Az első online fejlesztő foglalkozás témáját az éppen aktuális Föld napja szolgáltatta. A gyermekek szülei a 

szokásos módon az e-mailben kapott meghívó linkjére kattintva kapcsolódhattak az online foglalkozáshoz a 

délelőtt folyamán, ők voltak azok, akik még nem tértek vissza az óvodába. A ráhangolódást elősegítő 

beszélgetést követően a gyermekek változatos, saját készítésű feladatokat láthattak a képernyőn. 

Elsősorban a vizuális észlelés fejlesztése volt hangsúlyos, de a feladatok tartalma lehetőséget adott arra, 

hogy a hétköznapi élettel, a természettel kapcsolatos jelenségek is érthetőbbé és játékosabbá váljanak a 

gyermekek számára. Az összegyűjtött és felhasznált képi anyag a témához kapcsolódóan hol számolásra 

és mennyiségegyeztetésre, hol a különbségek felismerésére késztette a résztvevő gyermekeket, de a rövid 

távú emlékezet fejlesztésére, vagy a szókincs bővítésére is sor került. Nem titkolt cél volt az, hogy az 

összeállított feladatok megoldása közben, belehelyezkedve egy-egy adott szituációba a gyermekek 

érzékenyebbé váljanak a környezetvédelem irányában.  

A második online fejlesztő foglalkozásra a délutáni órákban került sor, hiszen a rendelkezések miatt az 

óvodások számára megnyíltak az óvodák, így a gyerekek nagy része már az óvodában volt a nap folyamán. 

Dicséretes a szülők hozzáállása, tagadhatatlan, hogy az ő együttműködésük nélkül egyetlen online 

foglalkozás sem jöhetett volna létre. A fejlesztő foglalkozás online platformja szintén a Google Meet volt, 

melynek használatában mind a szülők, mind a gyermekek rutint szereztek. A fejlesztő foglalkozások témája 

minden esetben az év jeles napjaihoz, vagy az óvodai nevelés területeihez is szervesen kapcsolódik. Az 

erdők, mezők állatai témaköre találós kérdésekkel kezdődött, majd a komplex fejlesztésre törekedve, számos 

fejlesztési területre irányuló feladattal kellett megküzdeniük a gyermekeknek. Bár a vizualitás dominánsan 

jelent meg, azonban ez nem volt akadálya annak, hogy a gyermekek számolási vagy nyelvi kifejezőkészsége 

is fejlődjön. Az előzetes ismeretekre támaszkodva a feladatok összeállításában és megszerkesztésében az 

is szerepet játszott, hogy az élményszerű tanulási folyamatban az élőlények iránti pozitív érzelmek 

alakuljanak ki a gyermekekben. 

A digitális eszközökkel végzett, az online térbe áthelyezett pedagógiai fejlesztés megvalósítható az óvodás 

korosztálynál. A szakszolgálatok pedagógusainak segítő szándéka vitathatatlan, motivációjuk, kreativitásuk 

kimagasló, legfőbb értékük pedig abban rejlik, hogy nem a minél több digitális tartalom megosztása a 

mérvadó, hanem az, hogy a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodva, az egyéni utak támogatását szem 

előtt tartva tervezik meg az online térben megvalósuló pedagógiai fejlesztés folyamatát, és azt a 

kisgyermekkori digitális pedagógia módszertanának és lehetőségeinek ismeretében töltik meg tartalommal. 

Ocsovszkiné Juhos Orsolya – gyógypedagógus 
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8. Tehetséggondozás az óvodában - „Mese-mese mátka” – bázisintézményi program 

2021.04.26. 13:20 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: óvodai pedagógusoknak 

Közreműködők: Ferhanné Kis Ildikó, Szemerádiné Póczos Csilla, Takács Natália – óvodapedagógusok – 
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodája 

Résztvevők száma: 31 fő 

A Tavaszi Pedagógiai Napok során a 

Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang 

Tagóvodája, az „Oktatási Hivatal Bázis 

Intézményeként” bemutatta a Tehetséggondozás 

során kialakított jó gyakorlatát, a tehetséggondozás 

útját, hogyan valósították meg a művészeti nevelés 

lehetőségeinek kiaknázását. Az óvodapedagógusok 

példát adtak a mesék komplex feldolgozásához, 

betekintést nyújtottak a csoportszobában és a 

csoporton kívül a tehetséggondozó foglalkozásokon 

megvalósított módszerekbe, a változatos 

eszközökbe, az alkalmazott munkaformákba, a 

„Mese - mese mátka” című tehetséggondozó 

programjukba.  

Ötleteket adtak a hagyományőrzéshez kapcsolódó 

változatos tevékenységek megismeréséhez, a közös 

éneklés, mesélés, együtt mozgás, tánc, játék adta öröm pozitív személyiségformáló erejének 

alkalmazásához. 

A visszajelzések alapján a program a gyakorlatban hasznosítható tudást adott,/ 4.88%/ újszerű tartalmakkal,/ 

4.72%/ támogatta a pedagógiai munka megvalósítását /4.88/. 

Az előadók felkészültsége, szakmaisága 49.46%-os elégedettséget mutatott. Az alkalmazott módszerek 

változatosak,/4.92%/, a kommunikáció, nyílt es hiteles volt./4.94%/. Az előadók segítették az intézmény által 

megfogalmazott probléma elemzését./4.93/ 

„A program támogatta a pedagógiai munka eredményes megvalósítását, hasznos ismeretekkel lettek 

gazdagabbak a kollégák. Szemléletes és tartalmas előadásokat hallottak. Nagyon élvezetes volt látni a 

gyermekeket a képeken munka közben, az előadás szemléltetéseként. Pozitívan értékelték, hogy a 

tehetséggondozáshoz szerezhettek új ismereteket, hiszen ebben a témában kevesebb program, szakmai 

anyag érhető el, mint a felzárkóztatás terén. 

Kellemes, tartalmas,” mosolygós”, szakmaisággal megtöltött előadásnak lehettek részesei, a résztvevők 

hálásak az előadóknak a tanulságos, „mesés” délutánért. 

A Pitypang Tagóvoda Nevelőtestülete megköszöni a bemutatkozás, a tudásmegosztás, a térség óvodáival 

történő szakmai konzultáció lehetőségét, valamint a POK munkatársainak a program megvalósításához 

nyújtott közreműködését. 

Ferhanné Kis Ildikó –tagóvoda vezető, bázisintézményi koordinátor 

  

forrás: https://ovonok.hu 
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9. Néphagyományéltető tevékenységek az óvodában – „Szőjetek lányok, fonjatok lányok!” 
– bázisintézményi program 

2021.04.27. 13:30 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: óvodai pedagógusoknak 

Közreműködők: Jamriskáné Muladi Andrea – szaktanácsadó – Bujáki Cseperedő Óvoda 

Résztvevők száma: 30 fő 

Intézményünk az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” 

megtisztelő címet viselheti. A Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok 

programsorozat keretén belül mutattuk be „Szőjetek lányok, 

fonjatok lányok!” - elnevezésű jó gyakorlatunkat az érdeklődő 

pedagógusok számára.  

A szakmai műhelymunkára 2021. Szent György havának 27. 

napján került sor. A megye 16 intézményi feladat-ellátási helyéről 

30 pedagógus kolléga örvendeztetett meg bennünket 

érdeklődésével. Többen megfogalmazták, hogy személyes 

jelenléttel szervezett programon nem tudtak volna részt venni, 

számukra könnyebb elérhetőséget jelentett az online munkaforma, örültek ennek a lehetőségnek.  

Dupákné Gecse Adél, a POK munkatársa köszöntötte a jelenlévőket. Intézményünk képviseletében, 

bázisintézményi koordinátorként mutattam be nagy múltra visszatekintő jó gyakorlatunkat. A program célja, 

hogy a gyermekek ismerkedjenek meg településünk hagyományaival, szerezzenek ismereteket, 

tapasztalatokat a régi paraszti élet téli tevékenységeivel kapcsolatban, valamint fontosnak tartjuk az idősek 

tiszteletére való nevelést is. A program a következő pedagógus kompetencia-területek fejlesztését célozta 

meg: pedagógiai módszertani felkészültség; a tanulás támogatása; a gyermek személyiségének fejlesztése; 

csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése; a fenntarthatóság, környezettudatosság 

értékeinek képviselete, azok átadásában való jártasság. 

 A prezentációval kísért előadás során szerettem volna bemutatni az érdeklődő pedagógus kollégák számára 

néphagyomány-éltető szemléletünket, amelyet Anatole France gondolatai hűen tükröznek:  

 „A múlt tisztelete az a vallás, mely nemzedékek köteléke. Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a 

múlttal alkothatjuk a jövendőt.” 

A műhelymunka első részében a jelenlévők megismerhették az intézmény pedagógiai programjának cél és 

feladatrendszerét, néphagyomány-éltető gyakorlatunkat. A szemléletesebb betekintés érdekében 

bemutattunk egy 20 perces videó felvételt is, amely a régi fonóházak hangulatát idézte. Az előadás során a 

résztvevők megismerhették azokat a módszereket, eljárásokat, előkészítő tevékenységeket is, amelyek a 

kiteljesedett játékfűzés alapját adták. Szakirodalom ajánlás, a kenderfeldolgozáshoz kapcsolódó 

linkgyűjtemény közreadása zárta az előadást. 

A szakmai műhelymunka záró részében szóbeli, vagy üzenő falon történő visszajelzést kaphattunk a 

jelenlévőktől. Mint minden pedagógus számára, számunkra is nagyon fontos a pedagógiai 

tevékenységünkkel kapcsolatos visszajelzés, az építő kritika, az elismerés. Az Elégedettségi kérdőívben 

több kolléga is megfogalmazta, hogy gyakorlat közeli-, saját tevékenységébe is beépíthető tartalmakat, 

módszereket ismerhetett meg a jó gyakorlatunk közreadása által. Ezek a reflexiók jó érzéssel töltöttek el 

bennünket, további lendületet adva nevelőtestületünk és óvodai közösségünk számára, megerősítve abban 

a hitünkben, hogy jó úton járunk! 

Jamriskáné Muladi Andrea szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor 

forrás: saját fotó 
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10. A lemorzsolódással legveszélyeztetettebb iskolák Nógrád megyei találkozója 

2021.04.27. 14:00 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: általános - és középiskolai pedagógusoknak 

Közreműködők: Kis-Bacskó Erzsébet, Kovács Erika munkatárs - Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

Résztvevők száma: 48 fő 

A rendezvény első részében Nógrád megyei helyzetkép került bemutatásra a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók korai jelző- és pedagógiai támogató rendszere adatai alapján.  

A jelzőrendszert az Európai Unió végzettség nélküli iskolaelhagyás 10% alá történő csökkentésének célja, 

Magyarország ezzel kapcsolatosan készült stratégiája és cselekvési terve jegyében öt évvel ezelőtt alakította 

ki a működtetésével megbízott Oktatási Hivatal. 

A lemorzsolódással veszélyezetetett tanulók Nógrád megyei aránya valamennyi adatszolgáltatási 

időszakban jóval meghaladta az országos arányt, azonban összességében 5,08%-kal csökkent. A 

legfrissebb adatszolgáltatás alapján Nógrád megyében 1320 fő lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló van 

a köznevelési intézmények 5-12. évfolyamán.  

A lemorzsolódási veszély Nógrád megyei helyzetképéről külön Hírlevélben számolunk be. 

A rendezvényen szó esett a lemorzsolódással legveszélyeztetettebb feladatellátási helyek számra a POK 

által javaslásra kerülő intézkedések kialakításának rendjéről. A javaslatok elkészítésébe szaktanácsadók 

kerültek bevonásra, akik tanulmányozták az adott feladatellátási hely következő adatait: 

 lemorzsolódással kapcsolatos adatok 

 tevékenységek 

 legutóbbi 3 értékelés az intézkedések előre haladásáról 

 az OKM eredmények 

 a KIR-SAT októberi statisztika azon adatait, melyek „rímelnek” a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókról szóló adatok szempontjaira 

 esetleges tartós alul teljesítés 

 igényfelmérőben kért szakmai szolgáltatások. 

Ezen adatok alapján a szaktanácsadók képet kaptak az iskola helyzetéről, és olyan, szakmailag 

megalapozott javaslatokat tettek, melyek adekvát módon segíthetik az érintett iskola lemorzsolódás 

megelőzésére, kezelésére irányuló tevékenységét. 

A rendezvény második részében az egyéni munkarend engedélyezés tapasztalatainak összefoglalására 

került sor. Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központjához 2020. májusától 2021. 

áprilisáig 313 kérelem érkezett, melyből 308 elbírálásra került. Az elbírált kérelmek közül 226 esetben a 

tanuló engedélyt kapott tanulmányainak egyéni munkarendben történő folytatására. A kérelmek mintegy 

egyharmada hiányosan került benyújtásra, és jelentős azon esetek száma is, amikor a kérelmező a Hivatal 

felhívására sem küldi meg a hiányzó dokumentumokat.  

A rendezvényen szó esett az elbírált kérelmek alapján azonosított leggyakoribb egyéni munkarend 

indokokról, majd az indokok alapján esetekkel alátámasztva kerültek bemutatásra a Hivatal döntései. Az 

intézmények tájékoztatást kaptak a 2021/2022. tanévre vonatkozó kérelmek benyújtásának szabályairól, 

valamint arról is, hogy miben segíthetik a szülőket a kérelmek és az azokat alátámasztó dokumentumok 

benyújtásában. Tájékoztatás hangzott el továbbá az egyéni munkarendben tanulókkal kapcsolatos 

intézmények számára jogszabályban előírt feladatokról is. 

Az egyéni munkarend engedélyezésének aktuális kérdéseiről külön Hírlevélben további segítséget nyújtunk. 

Kis-Bacskó Erzsébet, Kovács Erika munkatársak 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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11. Pályaorientációs nap megvalósítása a pandémiás helyzetben alsó tagozaton – 
bázisintézményi program 

2021.04.27. 14:00 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok 

Közreműködők: Ádámné Ágoston Beáta – tanító, fejlesztő pedagógus – Salgótarjáni Általános Iskola 
Kodály Zoltán Tagiskolája 

Résztvevők száma: 16 fő 

Iskolánk 2020. tavaszán nyerte el az Oktatási Hivatal Bázisintézménye megtisztelő címet. Örömmel 

teszünk eleget a vállalt feladatunknak, és mutatjuk be az érdeklődő kollégáknak az iskolánkban zajló „Jó 

gyakorlatokat”, melyekből új ötleteket meríthetnek a résztvevők, megismerhetik az itt folyó munkát. 

A Tavaszi Pedagógiai Napok alkalmával mutathattam be 

előadásomat a „Pályaorientációs nap pandémiás 

helyzetben” címmel.  

Negyedik éve kötelező megrendezni a pályaorientációs 

napot minden intézményben. Az első évben nem igazán 

tudtam, hogy hogyan lehet ezt a napot hasznosan és 

érdekesen megtölteni tartalommal, főleg alsó tagozaton. 

Ekkor első osztályosaim voltak, és nagyon nehezen 

találtunk nekik való programot a kollégáimmal. Aztán egyre 

több ötletet gyűjtöttünk össze, folyamatosan egész évben 

figyeltem a lehetőségeket és gyűjtögettem az anyagokat.  

Az idei napunk megszervezése annyival lett nehezebb, 

hogy a pandémia miatt nem mehettünk külső helyszínre és 

nem hívhattunk vendégeket. Az iskola falai között kellett 

több mint fél ezer tanulónak megtölteni hasznos programokkal ezt a napját. 

Az előadásomban Google Meet-en keresztül mutattam be röviden az iskolánkat, beszéltem az intézményben 

zajló projektekről. Kicsit visszatekintettem, hogy milyen programok zajlottak nálunk az elmúlt években.  

Bemutatómban egy kis elméleti bepillantást nyújtottam a projektpedagógia módszertanába, mely számomra 

is és tanítványaim számára is új lehetőségeket és élményeket jelentenek a hétköznapokban.  

A projektnapoknak jelentős múltja van iskolánkban, hiszen a 

Digitális Témahét, a Pénz7, a Fenntarthatósági Témahét, 

valamint az Egészségnapok rendezvényeit nagy sikerrel 

rendeztük meg. Iskolánk ÖKO iskola, ezért is nagyon 

fontosak számunkra ezek a programok. 

Az alsó tagozaton évekkel ezelőtt sikeresen rendeztük meg 

a „Világnapok gyermekszemmel” című programunkat, mely 

során világnapokat dolgoztunk fel a projektpedagógia 

módszerével. Erről egy kiadványt is készítettünk.  

Az idei tanév pályaorientációs napi iskolai programját is 

bemutattam néhány szóban. A pedagógusok és az 

alkalmazottak más irányú foglakozásait lehetett megismerni 

a nap folyamán. A tanulók betekinthettek többek között a 

titkárnő, kozmetikus, műkörmös, méhész, büfés, gazdasági 

vezető, szakács, védőnő munkájába, megismerkedhettek a munkaeszközeivel.  

forrás: saját fotó 

forrás saját fotó:  
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A negyedik osztályosokkal egy komplex projektnapot valósítottam meg a tanterem falain belül. Külső 

vendégeket nem hívhattam, ezért az informatika volt a segítségünkre.  

A napot tervező munka előzte meg. Fontos volt, hogy a megtervezett programot tanítási órákra osszam fel. 

A szüneteket a levegőn töltöttük. A gyerekek, sőt a szülők is előzetes feladatokat kaptak, természetesen nem 

kötelező jelleggel, hanem választható módon.  

A tanulók interjút készíthettek valamelyik szülővel, 

nagyszülővel. A munkájukat, hivatásukat, mutathatták be 

néhány mondattal. Miért választották ezt a foglalkozást? 

Szeretik-e, amit csinálnak? Ha újra választhatnának, megint 

ezt választanák-e? – kérdéseket tették fel a gyerekek. 

A szülők is kaptak titkos feladatot a tanulók tudta nélkül. 

Videókat készíthettek a munkájukról, mesélhettek, hogy mivel 

foglalkoznak. Ezeket a kis filmeket nap folyamán levetítettük, 

volt nagy meglepetés, amikor anya, apa vagy a nagytesó 

megszólalt. Nagy sikert aratott a rendőr vagy az ápoló apuka 

munkájának bemutatója. De jártunk egy laboratóriumban is, 

amit egy volt Kodályos diák mutatott be. 

A tanító nénik is meséltek a saját munkájukról, az iskolába vezető útjukról. Kiállítást rendeztünk régi iskolai 

eszközökből, érintettük több alkalommal a múltat, a jelent és a jövőt. Ezzel kapcsolatban az előző vizuális 

kultúra órán lerajzolhatták, hogy mik szeretnének lenni. A munkákból kiállítást is készítettünk.  

Nagyon érdekes feladat volt, hogy a táblára készítettünk egy nagy gondolattérképet, s erre elhelyeztük a 

szülők foglalkozását. Ez nagyban segítette a rendszerező 

gondolkodás fejlődését, gyarapította a szókincset.  Itt azok a 

tanulók is feladatot kaptak, akik nem nagyon szeretnek 

szerepelni.  

A délelőtt hátralévő részében egy vetélkedőt szerveztünk, 

ahol a foglalkozások voltak a középpontban. Versekben, 

szólásokban, rejtvényekben, zenében kerestük a mai és régi 

szakmák neveit. A tanulók csoportokban dolgozhattak és 

szinte minden érzékszervükre hatással voltak a feladatok. 

Nagyon élvezték, amikor egy zsákból kellett eszközöket 

kihúzniuk és megnevezni a hozzájuk tartozó foglalkozásokat. 

A tantárgyi koncentrációt is érvényesítettük, hiszen még a 

tárgyak anyagait is meg kellett nevezni. A jutalmat pontokban 

számoltuk, amit mini cukorkákra váltottunk át. 

A legnagyobb sikere a délutáni vásárnak volt, ahol a megunt játékaikat adhatták el a gyerekek néhány 

forintért. Természetesen ezt a szülőkkel egyeztetve, szabályokat felállítva rendeztük meg. Ennek a vásárnak 

a Mihály-napi vásár adta az ötletét, s az iskolánkban komoly hagyománya van. A kisebbek a vásárlók, a 

negyedikesek az eladók. A szociális kompetenciák fejlesztésének egy nagyszerű színtere lett ez a program, 

melyet most osztályszinten valósítottunk meg.   

A visszajelzések alapján nagy sikere volt a napnak, nagyon jól érezték magukat a negyedikeseim!   

Ádámné Ágoston Beáta - tanító, fejlesztő pedagógus 

  

forrás: saját fotó 

forrás: saját fotó 
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12. A Nemzeti Köznevelési Portál alkalmazási lehetőségei 

2021.04.27. 13:30 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak 

Közreműködők: Pintér Gergely – osztályvezető, Oktatási Hivatal Digitális Tananyagfejlesztési Osztály 

Résztvevők száma: 51 fő 

Nemzeti Köznevelési Portál (https://nkp.hu) évekkel ezelőtt indult el azzal a céllal, hogy a digitális 

tanulás, tudásmegosztás és felkészülés új korszakát hozza el a magyar oktatásba. A megújult felhasználói 

felülettel, új szolgáltatásokkal és folyamatosan bővülő tartalommal ingyenesen segíti a tanulás – tanítás 

folyamatát. Az NKP célja, hogy a hazai és nemzetközi digitális tananyagfejlesztés eredményeit jól 

használható módon kínálja a pedagógusok és tanulók számára. 

A programsorozat keretein belül bemutatásra kerültek a digitális tankönyvek harmadik generációja, az 

okostankönyvek. Az ötödiktől a tizenkettedik osztályig több, mint nyolcvan okostankönyv készült el általános 

iskolások, középiskolások és speciális nevelési igényű tanulók számára. Az okostankönyvek megegyeznek 

az akkreditált tankönyvekével és digitális transzformáción is átestek. Kiegészítésre kerültek videókkal, 

képekkel, animációkkal, szimulációkkal, interaktív térképekkel és okosfeladatokkal.  

Az okostankönyvek segítenek a differenciált feladatokkal, az intelligens tartalom ajánlóval, az automatikus 

feladat és feladatsor kiértékeléssel az önálló tanulásban, míg a multimédiás elemek színezik az órákat, 

segítik az elmélyülést. Regisztrált felhasználók számára van lehetőség a több, mint 20 feladatmotor 

segítségével tovább bővíteni a 15.000 feladat / feladatsor bankot és ezeket ki is tudják osztani a 

tanulócsoportjaik számára. 

A multimédiás tartalomtár mellett van lehetőség digitális gyűjtemények, múzeumok anyagit is megtekinteni 

az NKP keresőjét használva a MúzeumDigitár és a NAVA rendszerekkel való kapcsolatnak köszönhetően. 

Az átlagosan napi 150.000 felhasználó által látogatott NKP tanítás tanulás folyamatába való beágyazását 

gyakorlatias online bemutatón keresztül lehetett megismerni, de az újabb kérdéseket, kéréseket szívesen 

fogadja az felhasználói támogatási csoportja. 

 Pintér Gergely - osztályvezető 

 Oktatási Hivatal Digitális Tananyagfejlesztési Osztály   

13. Élménypedagógia a biológia tanításában 

2021.04.29. 14:30 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak 

Közreműködők: Madjász Julianna - szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 12 fő 

Online előadásra 2021.04.29-én 14:30-15:30 között került sor. Ezen 12 általános és középiskolai tanár 
vett részt.  
A PPT bemutatóval egybekötött 45 perces előadást 15 perces konzultáció követett. Ennek első részében 

elméleti áttekintés történt, ahol szó volt az élménypedagógia lényegéről, szerepéről, módszereiről és 

gyakorlati alapelveiről. Ebből kiemelném a pedagógus, mint facilitátor szerepét. Ő az, aki megteremti a 

tapasztalatszerzés lehetőségét, felveti a problémát, megszabja a határokat, támogatja a résztvevőket, segíti 

a tanulási folyamatot. Felismeri és erősíti a spontán tanulási lehetőségeket. Eközben tisztában van a saját 

https://nkp.hu/
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korlátaival. Az élménypedagógia fejleszti és táplálja a kapcsolatokat: önmagunkkal, másokkal és a világgal. 

Mindenki megtapasztalhatja: a sikert, a kudarcot, a kalandot, a kockázatvállalást és a bizonytalanságot is. 

Mindezek tisztázása, felelevenítése után következett - a 30-40 éves tapasztalaton nyugvó – konkrét példák 

ismertetése:  

 Tanulói kísérletek, például: metszetkészítés, mikroszkópizálás, kromatográfia 

 Projektmunka, például: napfényenergia és a fotoszintézis 

 Biológiai szaktábor, például: kerékpártúra – izomműködés, anatómiai, sejttani, biokémiai vizsgálatok 

 Természetismereti tábor például: bagolyköpet és avar gyűjtése, vizsgálata, következtetések 

levonása 

 Terepgyakorlatok például: különböző vízminták begyűjtése, kémiai és biológiai vizsgálata 

Remélhetőleg minden kolléga kapott valamilyen motivációt, ötletet. 

Madjász Julianna - szaktanácsadó 

14. A megzenésített vers 

2021.04.30. 14:00 óra ONLINE – Zoom platform 

Célcsoport: bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak 

Közreműködők: Csábi István - szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 25 fő 

Az előadás beharangozójában fogalmaztam meg a következő gondolatot. 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. A téma feldolgozás első hallásra talán könnyűnek tűnhet, és 

sokunkban olyan előadók jelennének meg, mint Kaláka, Sebő, Hobo, Halász Judit, vagy legújabban a 

Misztrál Együttes, a Kávészünet formáció, stb. De mindez túl egyszerűnek tűnhetett volna, hiszen 

feltehetnénk a kérdést: nemzeti énekeink, a Himnusz, a Szózat nem megzenésített vers? Beethoven: IX. 

szimfóniájának Örömódája nem megzenésített vers? Schubert dalai nem megzenésített versek? De igen. 

Ezért a téma feldolgozását történeti időutazás keretében végeztem el, az ókortól napjainkig. 

Az ókorban zene és költészet nem jelentett külön fogalmat, sőt mind ezekhez bizonyos mozgások is társultak, 

tehát vers, zene és tánc szerves egységet alkottak. E gondolat mentén haladva minden korszakból 

igyekeztem kiemelni a témához kapcsolható, számomra fontos elemeket. A középkornál a 

trubadúrköltészetet, a reneszánszban Balassi Bálint költészetét, a barokk korból egy hangszeresen 

megzenésített verset Vivaldi: A négy évszak című művét, Beethoven Örömódáját a klasszicizmusból, a 

romantika századából nemzeti énekeink mellett Schubert dalköltészetét ajánlottam a hallgatóságnak. A XX. 

század időszakából mindenképpen ki szerettem volna emelni Kodály kórusköltészetét, Kodály 

ragaszkodását a magyar irodalomhoz, a nemzeti múlt örökségéhez. Ennél a korszaknál tértem rá azokra az 

együttesekre és szólistákra, akiket bevezetőmben már említettem. Napjaink tekintetében a fiatalok körében 

népszerű együtteseket – pl. Kávészünet, Red Bull Pilvaker – és a modern kor új műfajait – pl. rockopera, 

musical – tettem a középpontba. 

Az előadásra bejelentkezők létszáma arról győzött meg, hogy sokakat érintett meg ez a téma, de legnagyobb 

hátránynak azt tekintettem, hogy a vírushelyzet miatt online formában valósulhatott csak meg az előadás. 

Remélem lesz még lehetőség kontakt módon, élő zenei bemutatókkal színesítve újból bemutatni az előadást, 

hiszen az élőzenénél nincs semmi felemelőbb. 

Csábi István – szaktanácsadó 
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15. Projektpedagógia gyakorlata az online oktatásban 
2021.05.03. 14:00 óra ONLINE – Microsoft TEAMS platform 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógusoknak 

Közreműködik: Skultéty Zoltánné - eTwinning nagykövet 

Résztvevők száma: 14 fő 

Tréfásan azt is mondhatnánk, hogy előadónk Skultéty Zoltánné, Katika, 
„két legyet ütött egy csapásra”, amikor a témát az eTwinning rendszerén 
keresztül vezette be, hiszen az eTwinning - többek között - olyan felületet 
biztosít a részt vevő európai országokban működő iskolák munkatársai 
(tanárok, igazgatók, könyvtárosok stb.) számára, ahol kommunikálhatnak és 
együttműködhetnek egymással, közös projekteket indíthatnak, továbbá 
megoszthatják egymással ismereteiket. 

Érdemes felkeresni a www.etwinning.net portált, mert azon túl, hogy egy 28 nyelvre lefordított, igényes 
honlapon barangolhatunk, itt kell regisztrálni ahhoz, hogy a kapcsolódó oldalakat is elérhessük, vagyis teljes 
jogú tagjai legyünk Európa legérdekesebb oktatási közösségének. 
Miután megismerkedtünk az eTwinning működésével, és érintettük az egyes kapcsolódó felületek gyakorlati 
hasznát, megtudhattuk, milyen lépéseket kell tennünk, hogy sikeres projektet hozzunk létre. 

Az előadás utolsó harmadában az előadó az általa már sokszor használt, jól bevált alkalmazásokkal 
ismertetett meg bennünket, sőt a www.menti.com –ot egy ötletbörze erejéig mi is kipróbálhattuk. 
Nekem legjobban az a lehetőség tetszett, hogyan hozhatunk létre „szabadulószobát” az online térben. 

Tóth Beáta - munkatárs 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

16. Alternatív vitarendezés, közösségi- és családi mediáció a köznevelési intézményben – 
bázisintézményi program 

2021.05.03. 14:00 óra ONLINE – Microsoft TEAMS platform 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógusoknak 

Közreműködik: Katona-Fejes Magdolna - gyógypedagógus, vezető szaktanácsadó, mesterpedagógus, 
közösségi- és családi mediátor 
Pappné Béke Emese - tanácsadó szakpszichológus, gyógypedagógus, közösségi- és családi 
mediátor  
Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye 

Résztvevők száma: 54 fő 

A szakszolgálati munka során a diagnosztikai munkában gyakran találkozunk olyan esetekkel, amikor 

olyan tünettel érkezik a gyermek, ami tanulási vagy viselkedési probléma fennállására utal, az iskola és a 

szülő is ad a tünetről jelzést, de a feltáró beszélgetés során kiderül, hogy valójában ez csak jéghegy csúcsa. 

Az anamnézis felvételekor, az exploráció alatt és a vizsgálat során szembesülhetünk „más tényezőkkel”, 

melyek háttérinformációt jelentenek olyan nehézségekről, melyek mentén az adott tünetek akár meg is 

jelenhetnek. Ilyenek lehetnek például, sok más mellett, a szülő – gyerek konfliktus fennállása, egyéb családon 

belüli konfliktusok, de akár az iskolai közösség konfliktusai is. 

Bizonyos esetekben, nem feltétlenül a BTMN vagy az SNI diagnózis illetve pszichológiai tanácsadás vagy 

terápia hozza meg a várt eredményt. 

http://www.etwinning.net/
http://www.menti.com/
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Mikor lehet a mediáció a megoldás? - Az eset megismerése során döntenünk kell arról, hogy az eset 

valóban gyógypedagógiai vagy pszichológiai vonatkozású-e. 

Ha az, akkor nem a mediáció a megoldás, hanem a pszichológiai tanácsadás, gondozás, vagy a fejlesztő 

pedagógiai, gyógypedagógiai fejlesztés, terápia.  

A családok – és a gyerekek - problémái azonban sokszor a kommunikáció elakadása, félreértése, 

elégtelensége mentén, vagy a meg nem fogalmazott, ki nem fejezett és meg nem valósult érzelmi 

igények mentén szerveződnek.  

A mediáció - „Mediare” = középen állni, egyeztetni, közvetíteni, közbenjárni. Viták rendezésére szolgáló 

folyamat, ahol egy független harmadik fél segíti a vitában álló felek kommunikációját annak érdekében, hogy 

közösen oldják meg a számukra fontos kérdéseket. A mediáció során témákkal dolgozunk. A felek aktívak, 

és önkéntesen vesznek részt a folyamatban. Konszenzusra, win-win helyzet létrehozására törekszünk. 

A mediáció lehetőséget ad az embereknek, hogy hatékonyan kommunikáljanak, elmondhassák 

érzéseiket, egyezkedjenek, kompetensen részt vegyenek saját életükre vonatkozó döntések 

kimunkálásában, ügyeiket, konfliktusaikat egy önkéntes, strukturált folyamat keretén belül vitassák meg 

A mediáció lényege: 

 Közös célok keresése, felismerése, a felek dolgozzák ki a megoldást 

 Megoldások keresése, kimunkálása 

 Negatív attitűdök változtatása 

 Látens problémák feltárása 

 Empátiás készség, tárgyalási készség fejlesztése 

 Konfliktuskezelés 

 Aktivitás 

 Önkéntesség 

 Titoktartás 

 Biztonságos, védett környezetben történik 

 A MEGOLDÁS A FELEKÉ 

Az eset akkor alkalmas a mediációra, ha a résztvevők keresik a lehetőséget a konfliktus megoldására, 

felelősséget éreznek a konfliktus megoldását illetően. A megoldás tekintetében különböző lehetőségek 

vannak, tehát van lehetőség a tárgyalásra. A konfliktusban állók önként vállalják a mediációban való 

részvételt, a vállaláson túlmenően erőfeszítést is tesznek a konfliktus megoldására. 

Mitől működik a mediáció? – Alapelvek 

Egy bizalmi légkörben történő meghallgatás, mely során a felek komfortosabban érzik magukat, reményt 

látnak a közöttük fennálló konfliktus megoldására, időt kapnak egymás meghallgatására a mediáció keretein, 

szabályain belül. A mediátor(ok) részéről biztosított a hitelesség és a hozzáértés a mögöttes érzelmi 

szükségletek feltárásában, a megoldások kimunkálásában. A mediátor az egész folyamatra ügyel, pártatlan, 

semleges, a felek kommunikációját segíti elő, mialatt az érzelmeket kontroll alatt tartja. 

A mediációs ülést előkészítő beszélgetések előzik meg, és utánkövetés kísérheti. Eredményeképpen 

megállapodás vagy részmegállapodás születhet. 

Akár született megállapodás, akár nem, a lebonyolított mediáció sikerességét az is jelzi, hogy elindult a 

kommunikáció és az együttműködés a felek között, egymás számára világossá váltak az egyéni 

szükségletek, elvárások és igények, vállalások fogalmazódtak meg, megismerték és megértették egymás 

szempontjait. 

Katona-Fejes Magdolna -vezető szaktanácsadó 

Pappné Béke Emese gyógypedagógus  
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17. Prevenciós technikák a 7-8. évfolyamon - Drogprevenció - bázisintézményi program 

2021.05.05. 14:00 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógusoknak 

Közreműködik: Gazsiné Oláh Anita, Adamik Zsolt - Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola 
és Gimnázium (Szécsény) 

Résztvevők száma: 22 fő 

Iskolánk – a szécsényi Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium – az 

„Oktatási Hivatal bázisintézményeként” 2020-ban, az Őszi Pedagógiai Napok keretében megismertette az 

érdeklődőkkel az intézmény jó gyakorlatait, köztük a már hosszú évek óta jól működő droprevenciós 

foglalkozást. 

A Tavaszi Pedagógiai Napok részeként – a kialakult helyzet miatt online térben – ismét szakmai beszélgetést 

tartottunk. Ezúttal a prevenciós munkánk konkrét technikái közül mutattuk be a tanulóink által kedvelt 

ráhangoló játékunkat, az ún. zónás feladatot. A gyakorlat bemutatásához egy rövid videórészlettel, szakmai 

javaslatokkal készültünk, majd örömmel válaszoltuk meg a feltett kérdéseket. A technikai nehézségek miatt 

a felvételt nem sikerült teljes egészében bemutatnunk, de a virtuális kommunikáció adta lehetőségeket 

kihasználva egy komoly, mély, sok érdekes kérdést felvető beszélgetésre került sor. Főként módszertani 

szempontokra fókuszáltak az érdeklődők, ám a nevelés és megelőzés elengedhetetlen lehetőségei is 

megjelentek a szakmai fórumon. 

Összességében elmondható, hogy pozitív élménnyel gazdagodva zártuk ezt a napot. Örömünkre szolgál, 

hogy nagy számban érdeklődnek a környező települések iskoláinak pedagógusai az iskolai prevenció 

lehetőségei iránt. Köszönjük a program megrendezését és megvalósulását a szervezőknek. 

Gazsiné Oláh Anita, Adamik Zsolt 

18. Nézzük együtt! – egy tankönyv születése 

2021.05.04. 15:00 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógusoknak 

Közreműködik: Keléné Szabó Ágnes – vezető szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 18 fő 

A tankönyv jegyzék egyik újdonsága a NÉZZÜK EGYÜTT! Vizuális nevelés, 
műszaki rajz feladatgyűjtemény a szakiskolákban 9. előkészítő évfolyamai 
számára.  

A kiadvány különlegessége, hogy a gyakorlati élet jelenségeit, hétköznapjainkat 
kapcsolja össze művészettörténeti ismeretekkel. 
Főbb fejezetek: Képírás – képolvasás, Színek és képek, Hétköznapjaink, Képi 
üzenet, Életünk vonalai, Életünk terei. 

Műalkotásokkal, rajzokkal, fotókkal, ábrákkal illusztrálva esik szó a vizuális 
kommunikáció különböző módjairól – plakát, divat, óra, kéz, árnykép, portré, –, az 
életünk, környezetünk dolgairól – tükör, ökológiai lábnyom, házak, hidak, 

forrás: www.konyvkatalogus.hu 
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A munkafüzetben szereplő alkotások nagyméretű képe mellékletben is megtalálható, ami 
képgyűjteményként is funkcionál. A kiegészítő ismeretekre QR kódok, linkek segítségével lehet rákeresni.  
Szerzőként örömmel ajánlom az eredetileg 9. előkészítő évfolyamra készült kiadványt tankönyvként is, 

hiszen könnyen adaptálható az általános iskolák felső tagozatának, vagy a középiskolák 9-10. évfolyamának 

vizuális kultúra, sőt egyéb tanóráira is. 

Keléné Szabó Ágnes – vezető szaktanácsadó 

19. Katarzisz Komplex Művészetterápia 

2021.05.04. 14:00 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak, pszichológusoknak 

Közreműködik: Valkó Ildikó - gyógypedagógus, művészetterapeuta - Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Balassagyarmati Tagintézménye 

Résztvevők száma: 28 fő 

Valkó Ildikó a bevezetőjében elmondta, mikor és hogyan 
találkozott és szeretett bele a módszerbe, amely az emberélet 
sorsfordulóihoz, illetve a személyiségfejlődés fázis-specifikus 
állomásaihoz kötődő kapcsolati mintázatok szimbolikus 
megjelenítését célozza a vers, a zene és a kreativitásra épülő 
alkotófolyamat művészi erejének felhasználásával. 

Előadása jól illeszkedett a Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok 
egyik nagy témaköréhez, a lelki egészség megőrzését célzó 
technikák, módszerek bemutatásához. 

A Katarzisz Komplex Művészetterápia további célja, hogy a 
tudattalan, vagy csak részben megélt kapcsolat-konfliktusok a 
felszínre kerüljenek, majd a készült alkotásban megjelenjenek 
és feldolgozást nyerjenek. Az alkotói folyamatban mód nyílik 
úgy a trauma, mint a komplexus megjelenítésére és annak teljes, azaz a személyiség egészét érintő és 
bevonó feldolgozására is. 

Ildikó felhívta a figyelmünket, hogy az alkotásnak, mint az önkifejezés kreatív formájának, nemcsak az 
egészségmegőrzésben van lényeges szerepe, hanem az egészséges személyiség megismerésében és 
fogalmának meghatározásában is. 

Csodálatos műveknek lehettünk szemtanúi, és kérdésemre azt a titkot is elárulta, hogyan hangolják rá a 
gyerekeket az elmélyülésre úgy, hogy csak a saját alkotásukra, belső hangjukra figyeljenek, mitől válik a 
művészeti terápiás műhely a „lelki alkímia” színterévé. 

Tóth Beáta – munkatárs 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

  

forrás: http://lelekkincse.hu 
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20. Kertpedagógia 

2021.05.05. 14:00 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: óvodapedagógusoknak 

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

Résztvevők száma: 33 fő 

2021. május 5-én került megszervezésre a Nógrádi Tavaszi 

Pedagógiai Napok keretében „Kertpedagógia” című online műhelymunkánk. 

A rendezvényt 27 intézményből, 33 pedagógus kísérte figyelemmel. 

Az óvodakert - hivatalosan - iskolakert programra azért pályáztunk, mert 

óvodánk nevelőtestülete, és dolgozó közössége elhivatottságot érez a 

természet, ill. a környezeti nevelés iránt. Adódó lehetőséget láttunk arra, 

hogy ez irányú elköteleződésünket fejleszthessük, erősíthessük. Ennek 

bemutatásához előadásunkat két részre bontottuk.  

Első részben hangsúlyt kívántunk helyezni az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával való 

összefüggések feltárására, hogyan illeszthető a kertpedagógia a helyi pedagógiai programba, mint 

innováció, miként tudja gazdagítani a kertpedagógiai tevékenység a környezeti nevelést  

Az előadás második részében bemutattuk az óvodakert kialakításának célját, tervezésének, pedagógiai 

szempontjait, valamint a kert tereit, elemeit.  

Az Iskolakerti Alapozó Programban való részvételünk hatalmas előrelépést jelentett számunkra tárgyi 

feltételeink megerősítésében is. A kínált információk, a támogatás, a tanulási tartalmak többirányból segítik 

a munkánkat, amelyet folytatni kívánunk.  

Reméljük, hogy sikerült több intézményt motiválni az Iskolakertekért Alapítvány programjába való 

bekapcsolódásra. 

Tóth Marianna – vezető szaktanácsadó 

Bakosné Lunácsek Judit - óvodapedagógus 

21. DISZIT terápiás foglalkozások szervezése, fejlesztés az online térben – bázisintézményi 
program 

2021.05.05. 14:00 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógusoknak 

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

Résztvevők száma: 37 fő 

Programunk során bemutattuk, hogy intézményünkben, hogyan valósul meg a DSZIT terápia a 

gyakorlatban, különös tekintettel a jelenlegi pandémiás helyzetre. 

Az előadást két egységre bontottuk, melynek első témája: DSZIT megvalósítása az iskolánkban, a 

foglalkozások menete, felépítése. 

A résztvevők képet kaphattak a terápiában részesülő gyermekek státuszáról, problémaköréről (hiszen a 

terápia, intézményi tapasztalataink alapján, különböző problémák esetében is hozzá tud járulni a javuláshoz), 

forrás: https://oxigenhotel.hu/ 
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létszámáról, életkoráról, iskolánkban tapasztalt eredményességről.  Bemutattuk mozgásfejlesztésre 

alkalmas termeinket, szót ejtettünk a szükséges eszközökről és azok beszerzéséről. 

A terápia rövid bemutatása után - az őszi előadáskor jelen lévők egy részletesebb megközelítésből már 

megismerhették a terápia lényegét - részletesen kitértünk a foglalkozások menetére, ezeket képekkel, 

videókkal illusztrálva. 

A program második részében a digitális fejlesztés megvalósításának egy lehetséges útját vázoltuk fel. 

Ebben a témakörben bemutattuk, hogy intézményünkben hogyan zajlott a DSZIT terápia online oktatásba 

történő átvitele, hogyan sikerült egy bensőséges, a személyiségből kiinduló fejlesztést távoktatásban 

megvalósítani. 

A többféle variáció felvázolásával a résztvevők képet kaphattak az intézményünkben folyó munkáról. Word 

dokumentumok, videók, fényképek, de legfőképpen a szülői visszajelzések igazolták az együttes munka - 

gyermek-szülő-pedagógus triászának - eredményességét. Bízunk abban, hogy ez a különleges 

élethelyzetből adódó otthoni fejlesztés pozitív hatással volt a családi és az iskolai kapcsolatok fejlődésére. 

Az előadást „beszédes képek”-kel zártuk, mellyel a résztvevők mélyebb érzelmi betekintést nyerhettek a 

DSZIT terápia lényegébe. 

Az előadáson sok érdeklődő vett részt, akik a záró kérdéseikkel, megerősítő hozzászólásaikkal kiemelték a 

fejlesztő munka pozitívumait, a hallottak eredményességét.  

Bolgárné Jónás Anita - gyógypedagógus, DSZIT terapeuta 

22. A szövegértés fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozaton 

2021.05.05. 14:00 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógusoknak 

Közreműködik: Bodócs Péterné – szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 27 fő 

A téma iránt érdeklődtek a kollégák, hiszen fontos része a tanulási-tanítási folyamatnak. Fejlesztése 

csak akkor valósulhat meg, ha a tanulók nem küzdenek olvasástechnikai problémákkal. Éppen ezért 1. 

osztályban a lehető legtöbbet meg kell tenni annak érdekében, hogy az olvasáshoz szükséges 

alapkészségek (pl. a beszédhanghallás) optimális szinten álljanak. Ennek eléréséhez nagy segítséget 

nyújthat a DIFER programcsomag szakszerű használata. Ezt az előadás alatti hozzászólók is megerősítették, 

és meg is osztották tapasztalataikat a többiekkel. 

Az előadás folytatásában az eredményes szövegértés fejlesztéséhez nélkülözhetetlen szókincs bővítésével 

és az olvasási stratégiák használatával kapcsolatos tapasztalataimat osztottam meg a hallgatósággal. 

Mindkettőre jellemző, hogy a tanóra bármely részébe beilleszthetők, és a rendszeresség, a játékosság 

hozhatja meg a kívánt fejlődést. A tanító a hangosan gondolkodás módszerével nagymértékben megkönnyíti 

a gyerekek részére a feladatértelmezést, a szövegben való eligazodást, egy-egy szövegrész lényegének 

kiemelését, a rendszerezést.  

Fontosnak tartottam megemlíteni a kerettanterv azon részét, mely a tanulás tanulására, azaz a tanító általi 

mintaadásra, modellezésre illetve az alkalmazásképes tudásra hívja fel a figyelmet.  

Bemutattam a nemzetközi (PIRLS, PISA) illetve a hazai mérésekben (OKM) is szereplő gondolkodási 

műveleteket, és saját tapasztalatom alapján javasoltam használatukat az olvasókönyv szövegeinek 

feldolgozásakor. Ehhez részletes leírást készítettem, és az alapkészségek, képességek fejlesztéséhez 
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segítséget adó weboldalak, szakirodalmak linkjeit is összegyűjtöttem, melyeket el is juttattam a programon 

résztvevő kollégáknak.  

Külön kiemeltem Steklács János gondolatát:  

”Az olvasás, szövegértés olyan képesség, amely ha vertikálisnak képzeljük el a tantárgystruktúrát, akkor 

horizontálisan kell, hogy áthassa a rendszert. Méghozzá elejétől a végéig.” 

- vagyis minden tanórán minden pedagógusnak részt kellene vállalni a fejlesztési feladatokban, hiszen így a 

tanulók könnyebben érhetnének el az olvasás, szövegértés megfelelő, az alkalmazásképes tudás szintjére. 

Bodócs Péterné – szaktanácsadó, tanító 

23. Konfliktus megelőzési és kezelési technikák 

2021.05.05. 14:00 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógusoknak 

Közreműködik: Prakfalviné Mede Beáta - szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 55 fő 

Az iskolai tevékenységek során egyre több szintéren találkozunk konfliktus helyzettel, mely megoldása 

egyre nagyobb feladatot ró a pedagógus társadalom mindennapi életére. Sokszor bizonytalanok vagyunk 

rendelkezünk-e a megfelelő stratégiákkal, eszközökkel, melyek segítenek feloldani a felek közötti 

feszültséget, ellentmondást és a konstruktív, közös megegyezésen alapuló konfliktus megoldást segítik elő. 

Konfliktusok mindig voltak, vannak és lesznek, jelenlétük törvényszerű. Vannak a fejlődést segítő és 

hátráltató, destruktív és konstruktív konfliktusok.  A kérdés mindig az, mit tudunk vele kezdeni, ki tudjuk-e 

használni a benne rejlő lehetőségeket? Látjuk-e a jéghegy alatt lévő folyamatokat, melyek végül az 

összeütközésben, vitában nyilvánulnak meg, hiszen a konfliktus csak a végpont a két fél közötti feszültséggel 

teli, kapcsolatában. 

„Konfliktus megelőzési és kezelési technikák” című prezentáció elméleti előkészítése volt a későbbi gyakorlat 

orientált műhelymunkáknak. Segítség, a pontos és célirányos meghatározáshoz, hogy mely területen kérik 

az intézmények a jelenléti oktatás visszatérésével a műhelymunka foglakozásokat.  

Fontosnak tartom, hogy saját magunknál is tudjuk, hogy milyen konfliktuskezelési technikát alkalmazunk 

leggyakrabban, mi a legjellemzőbb ránk, ennek felismerésében segített a Thomas Klimann féle besorolás.  

Marshall Rosenber, amerikai pszichológus, az EMK (erőszakmentes kommunikáció) módszerét a világ 

különböző háborús övezeteiben alkalmazta, mint a konfliktusrendezésnek, a béke megteremtésének 

eszközét. Ennek a módszernek a megismerése sokat segíthet a konstruktív kommunikációs képességünk 

formálásában.  

A prezentáció során a résztvevők nagyvonalakban megismerkedhettek az asszertív kommunikáció 

lépéseivel, melynek alkalmazása elengedhetetlen a hatékony kommunikáció érdekében. 

Remélem, hogy a későbbiekben lehetőségünk lesz az intézményekben személyes találkozókra, egy-egy 

konkrét helyzet, szituáció közös megbeszélésére, konstruktív megoldására. 

Prakfalviné Mede Beáta -szaktanácsadó, tanító 
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24. Művészeti tankönyvek 

2021.05.04. 15:00 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: általános és középiskolai pedagógusoknak 

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

Résztvevők száma: 12 fő 

A program során két fő témával ismerkedhettek meg a résztvevők. 
Az első részben a vizuális kultúra tantárgyhoz kapcsolódó tankönyvi 
fejlesztéseket mutatta be, majd az új NAT-ra épített hon- és népismeret 
tantárgyhoz kapcsolódó tankönyvi fejlesztésekről beszélt. 

Már a bemutatott feladatgyűjtemények borítói láttatják az ismerkedővel, 
itt valami különleges dologról van szó. Különleges a tankönyv belső 
lapjainak szerkesztése is, mert egyesül bennük a szemléletformálás, a 
műveltségközvetítés, valamint a játék- és tevékenységközpontú 
képességfejlesztés élménye.  

Fiatalos szimbólumrendszerrel dolgoztak a készítők és törekedtek arra, 
hogy mind a diákok, mind a könyvből tanító pedagógusok világos 
instrukciók mentén, együtt járják be a következő területeket: vizuális 
jelenségek; közlések széles rétegei, köznapi formái; 
tömegkommunikáció; legújabb elektronikus médiumok; tárgykultúra; az 
épített és alakított környezet vizuális jelenségei. A könyvekben található, 
inspirációként választott művek kortárs művészeti példák, melyek 
elősegítik a jelenkori művészettel való kapcsolatteremtést, a befogadás 
és alkotás iránti aktivitást, valamint a kortárs művészetelméleti és 
társadalomkritikai kérdések adekvát beemelését és megvitatását. 

Az új NAT-ra épülő Szülőföldünk című 6. osztályosoknak készített Hon- és népismeret tankönyvet Kunkovács 
László a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balogh Rudolf-díjas magyar fotóművész és 
etnofotográfus képei teszik exkluzívvá.  

Az ismeretanyagtól jól elkülönülő, az önálló, de a csoportmunkát is ösztönző feladatok ízlésesen, mint egy-
egy post-it jellennek meg a könyvben. A tudás elsajátításában kiemelt szerepet kapnak: az anyanyelvi 
kommunikáció; a digitális kompetencia; a hatékony, önálló tanulás; valamint a szociális és állampolgári 
kulcskompetenciák. 

Boldizsárné Kovács Gizellát hallgatva, és a tankönyvekből kiragadott részleteket látva végig az a kérdés 
motoszkált bennem, miért nem most vagyok gyerek?! 

Tóth Beáta – munkatárs 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

  

forrás: www.konyvkatalogus.hu 
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25. A kiégéstől a virágzásig: Hogyan tartsuk fenn, illetve fokozzuk lelki egészségünket? 

2021.04.26. 13:20 óra ONLINE – Google MEET platform 

Célcsoport: bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak 

Közreműködők: Bakos-Hász Zsófia iskolapszichológus - Váci Madách Imre Gimnázium  

Résztvevők száma: 61 fő 

A 2021. évi Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok egyik fő 
témacsoportja volt a lelki egészség megerősítése, a 
konfliktusok megelőzése, konfliktuskezelési technikák 
bemutatása.  

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

A téma fontosságát mi sem mutatta jobban, mint az érdeklődők magas létszáma és a pozitív visszajelzések 
sokasága. 

Az előadó, Hász Zsófia személyiségéből fakadó derű, kiegyensúlyozottság hatására sokszor az igen komoly, 
szakszerű ismeretek is könnyen érthetővé váltak. A fő hangsúly „saját személyiség” megismerésén, 
elfogadásán, a minden pillanatban ott rejtőző öröm fontosságának hangsúlyozásán volt. Az előadó által feltett 
irányított kérdések elősegítették az önismeret fejlődését, az élet egyes szakaszainak értelmezését, 
átértelmezését. 

Természetesen a téma részletes kifejtése, az egyes gyakorlatok alapos megismerése, az adaptálási 
lehetőségek széles skálájának feltárása sokkal több időt igényel, mint ami jelen körülmények között 
rendelkezésre állt. A résztvevők 98%-a jelezte is, hogy a szívesen részt venne a témához kapcsolódó további 
programokon is.  

Lerchné Forgács Marianna - főosztályvezető 
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 

forrás: https://gyogyhirek.hu 


