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Program 
1. Országos Vérellátó Szolgálat - Tájékoztató előadás a véradás jelentőségéről  

Középiskolai diákok, akik betöltötték a 18. életévüket, középiskolában tanító pedagógusok és osztályfőnökök részére 

2022.10.17. 14:00–15:00 online előadás (Microsoft Teams) 

Az Országos Vérellátó Szolgálat a betegellátás, a vérgazdálkodás biztosítása mellett kiemelt feladatának tekinti a véradás 
társadalmi elfogadottságának megbecsülését, a véradási hajlandóság növelését.  
Ezen belül is különösen fontosnak tartja a közoktatási intézmények végzős, 18. életévét már betöltött tanulóifjúságának 
tájékoztató előadások keretében történő megszólítását, figyelmének felhívását a véradás egyéni és közösségi 
felelősségvállalásának fontosságára annak érdekében, hogy a későbbiekben a véradásra, már, mint az önzetlen segítségnyújtás 
magától értetődő, természetes módjaként tekintsenek. Fentiek mellett cél a pedagógusok tájékoztatása, figyelmének felhívása az 
érintett tanulók motiválására. 
 (max. 80 fő) 

Közreműködik: Ohnsorge Éva, Országos Vérellátó Szolgálat szóvivője  

 

2. Családi Életre Nevelés - tulajdonságok - önismeret, önértékelés Bázisintézményi program 

Alsótagozaton tanítók részére 

2022.10.17. 14:00–15:30 jelenléti – tantermi bemutató foglalkozás, konzultáció 

Helyszín: Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, 3170 Szécsény, Magyar út 15. 

Bemutató foglalkozás a 3/A osztályban. Az alkalmazott jó gyakorlat: Családi Életre Nevelés az alsó tagozaton. 

Téma: Tulajdonságok - önismeret, önértékelés. 
Az érdeklődők a bemutató foglalkozás alkalmával nyernek betekintést egy CSÉN-es óra menetébe, módszertanába. A bemutatót 
követően a CSÉN program tapasztalatainak megosztására kerül sor. 
 (max. 20 fő) 

Közreműködik: Kalmárné Lőrincz Viktória és Gécziné Ludányi Bernadett tanítók, Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium 

 

3. A „BEFŐTT” - az óvoda-iskola átmenetének új programja Bázisintézményi program 

Alsótagozaton tanítók részére 

2022.10.18. 14:00–15:30 jelenléti – interaktív kiállítás, bemutató 

Helyszín: Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye, 3060 Pásztó, Fő út 138.  

A jelenlévők interaktív bemutató keretében ismerkedhetnek meg az intézmény új, szakmai programjával, amely az óvodából az 
iskolába történő átmenetet segíti elő. 
 (max. 50 fő) 

Közreműködik: Tőkeiné Kiss Marianna tagintézmény-vezető, Kardos Zsuzsanna tagintézményvezető-helyettes, Nógrád 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

 

4. Nyitott szemmel, nyitott szívvel a gyermekekért – Személyiségfejlesztés  Bázisintézményi program 

Óvodapedagógusok, általános iskolai pedagógusok, középiskolában tanító pedagógusok részére  ELMARAD! 

2022.10.18. 14:30–16:00 jelenléti – tantermi bemutató foglalkozás, konzultáció 

Helyszín: Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskola, 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3.  

„Miben rejlik a drámapedagógia fejlesztő hatása? Hogyan fejleszti a drámajáték, szerepjáték a gyerekek megnyilvánulási formáit, 
fantáziáját, rugalmas gondolkodását?” Ezekre és a hasonló kérdésekre keressük a válaszokat a résztvevőkkel közösen. 

 (max. 20 fő) 

Közreműködik: Farkasné Ponyi Beatrix tanító, drámapedagógus, Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskola 
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5. Mozgásfejlesztés helyi sajátosságai, a „Mozgáskotta” módszer alkalmazása  Bázisintézményi program 

Óvodapedagógusok részére 

2022.10.19. 09:00–12:00 jelenléti – bemutató műhelymunka 

Helyszín: Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde, 2687 Bercel, Kenderváros 2/1. 

Az érdeklődők bemutató foglalkozás és elméleti anyag mentén bepillantást nyernek a mozgásfejlesztő rendszer alkalmazásába, 
maguk is kipróbálhatják az eszközöket, személyes megtapasztalás útján kapnak képet a felhasználási lehetőségekről. 

 (max. 15 fő) 

Közreműködik: Paróczi Tiborné óvodavezető, szaktanácsadó, Táborszki Eszter óvodapedagógus, Berceli Csemete-kert 
Óvoda és Mini Bölcsőde 

 

6. Családi Életre Nevelés - Pályaorientációs foglalkozás – Merre tovább? Bázisintézményi program 

Általános iskolai tanárok és osztályfőnökök részére 

2022.10.19. 14:00–15:30 jelenléti – tantermi bemutató foglalkozás, konzultáció 

Helyszín: Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, 3170 Szécsény, Magyar út 15. 

Bemutató foglalkozás a 8/B osztályban. Az alkalmazott jó gyakorlat: „Családi Életre Nevelés a felső tagozaton”.  
Téma: Pályaorientációs foglalkozás – Merre tovább? 
Az érdeklődők bepillantást nyernek a 8. évfolyamosok pályaválasztását segítő önismereti foglalkozás menetébe. A CSÉN-es 
foglalkozás célja a tanulókban meglévő képességek felismertetése, ami a pályaválasztási döntés meghozatalában, az 
iskolaválasztásban segíti a továbbtanulás előtt álló diákokat. A foglalkozást követően a CSÉN program tapasztalatait osztjuk meg. 

 (max. 20 fő) 

Közreműködik: Pifkáné Krizsanyik Kitti, Golyánné Juhász Edina pedagógusok, Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium 

 

7. Értéket egy életre  NAT 2020 
Technika és tervezés tankönyvcsalád új tagjai: Épített környezet-Háztartás-Kertészet-Modellezés 

Általános iskolai pedagógusok részére 

2022.10.20. 14:00–14:45 online előadás (Microsoft Teams) 

Az előadás röviden áttekintést ad a tankönyvcsalád alapját jelentő Nemzeti alaptantervről és Kerettantervről, az abban 
meghatározott modul- és az egyes modulok alkalmazásához szükséges feltételrendszerről. Modulonként, évfolyamokat átívelve, 
tantervi témánként mutatja be a fő pedagógiai célok megvalósítását szolgáló, a tankönyv által kínált alternatív 
tevékenységrendszert. Kitér a tankönyvi elemek bemutatására, egyes elemek szakmódszertani vonatkozásaira, a tankönyv által 
támogatott értékelési módokra, a digitális oktatás támogatására. 
 (max. 50 fő) 

Közreműködik: Fodorné Magyar Ágnes, Karsai Zsuzsanna tananyagfejlesztők 

 

8. Tanítási dráma – szöveg- és versfeldolgozás a drámapedagógia eszköztárával 

Általános iskolai tanítók részére  

2022.10.21. 14:00–15:30 jelenléti – drámafoglalkozás a résztvevők bevonásával 

Helyszín: Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye, 2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2.  

A játékos csoporttevékenység során a résztvevők egy fiktív világot építenek fel. Ebben a képzeletbeli világban szereplőként 
vonódnak be és valós problémákkal, erkölcsi kérdésekkel találkoznak. Ebből valós tudásra és tapasztalatra tesznek szert a 
feldolgozandó irodalmi műveken keresztül, a drámapedagógia eszköztárának segítségével. 
 (max. 20 fő) 

Közreműködik: Klecsány Anikó pedagógus, szaktanácsadó, Illyés Gyuláné Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény  

 

9. Értékmegőrzés és újszerűségek a készségtárgyakban alsó tagozaton   NAT 2020  

Általános iskolai tanítók részére 

2022.10.24. 14:00–14:20 online előadás (Microsoft Teams) 

Milyen változás történt a NAT 2020-ban a készségtárgyak terén? Hogyan jelenik meg ez a tankönyveinkben? A környezetismeret, 
a technika és tervezés és a digitális kultúra tantárgyakhoz készített tankönyvek, valamint azok módszertanának bemutatása. 

 (max. 50 fő) 

Közreműködik: Vitéz Annamária szerkesztő, Oktatási Hivatal Tananyagfejlesztési Főosztály 
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10. Szakmai Teaház Bázisintézményi program 

Óvodapedagógusok, általános iskolai pedagógusok, középiskolában tanító pedagógusok részére 

2022.10.25. 09:00–16:00 jelenléti – konzultáció 

Helyszín: Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye, 2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2.  

Nyitott nap keretében folyamatos konzultációs lehetőség pszichológussal, fejlesztő pedagógussal, gyógypedagógussal, 

logopédussal, tehetséggondozó szakemberrel és gyógytestnevelővel a "Nehézségeim a pedagógiai munkámban" témakörben. 

 (max. 50 fő) 

Közreműködik:  Diósi László intézményvezető, Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye és 

 a tagintézmény munkatársai 

 

11. A 9-12. évfolyamok matematika tankönyvei – sorozatok és módszertanok NAT 2020 

Középiskolai matematika tanárok részére 

2022.10.25. 14:00–15:00 online előadás (Microsoft Teams) 

Amit tudni akart a tankönyvsorozatokról, de nem volt kitől megkérdezni. Miben különbözik az A és a B sorozat? Melyik sorozatot 
kinek ajánljuk? Milyen kiadványok készültek az emelt szintű érettségire való felkészítéshez? Ezek miben különböznek egymástól? 

 (max. 50 fő) 

Közreműködik: Csapodi Csaba tananyagfejlesztő 

 

12. Szakszolgálati terefere Bázisintézményi program 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekeket ellátó intézmények vezetői, pedagógusai, 
óvodapedagógusai részére 

2022.10.25. 14:00–15:30 jelenléti – konzultáció 

Helyszín: Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye, 3060 Pásztó, Fő út 138. 

Nyitott nap keretében a résztvevők kötetlen konzultáción vehetnek részt, információkat kaphatnak a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyerekek esetében felmerülő kérdésekhez, megismerhetik a vizsgálattól az ellátásig tartó 

folyamatot. A témában felmerülő kérdésekre szakemberek adnak választ. 

 (max. 50 fő) 

Közreműködik: Tőkeiné Kiss Marianna tagintézmény-vezető, Kardos Zsuzsanna tagintézményvezető-helyettes, Nógrád Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

 

13. Hogyan legyünk tehetségpontok? 

Óvodapedagógusok részére 

2022.10.25. 14:30–16:00 jelenléti – előadás és konzultáció 

Helyszín: Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ, 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. 

Miért jó az óvodának, ha Tehetségpont? A kérdésre adott válaszon túl a műhelymunka során a résztvevők megismerhetik a 

Tehetségpontok szerepét, kialakításuk, megalapításuk módszereit, a Tehetségpont regisztráció menetét, az online regisztrációs 

felület elérését. 

 (max. 20 fő) 

Közreműködik: Tóth Marianna tagóvoda vezető, szaktanácsadó, Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Vadvirág 

Tagóvodája 

 

14. Az 5-8. évfolyamok matematika tankönyvei – sorozatok és módszertanok NAT 2020 

Általános iskolai matematika tanárok részére 

2022.10.25. 15:00–16:00 online előadás (Microsoft Teams) 

Amit tudni akart a tankönyvsorozatokról, de nem volt kitől megkérdezni. Miben különbözik az A és a B sorozat? Melyik sorozatot 

kinek ajánljuk? Mik a módszertani alapok? Miben jobb az egyik, miben a másik? Vannak-e dolgozatok, megoldások? Van-e egyéb 

digitális támogatás? 

 (max. 50 fő) 

Közreműködik: Wintsche Gergely szerkesztő, Oktatási Hivatal Tananyagfejlesztési Főosztály 
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15. Építsük fel! – Egy értékőrző matematika tankönyv új kiadása NAT 2020 

Általános iskolai tanítók részére 

2022.10.25. 15:00–16:00 online előadás (Microsoft Teams) 

Varga Tamás és munkatársai által vezetett matematika tanítási kísérlet egykori munkalapjaiból C. Neményi Eszter és szerzőtársai 
tankönyveket és munkafüzeteket készítettek, melyek éveken át mintái és inspirálói voltak a gyerekek életkori sajátosságaihoz 
igazodó, átgondoltan és fokozatosan felépített komplex matematikatanításnak. Ezek a taneszközök többször megújultak, és most 
2020-tól felújított formában újra elérhetőek az Oktatási Hivatal jóvoltából. 2022-ben már 1-3. évfolyamig rendelkezésre állnak a 
kiadványok, és készül a 4. osztályos is. Az előadás során bemutatjuk az átdolgozott könyvek fő jellemzőit és alkalmazhatóságát 
a gyakorlatban. 
 (max. 50 fő) 

Közreműködik: Móricz Márk tananyagfejlesztő 

 

16. Nem magyar anyanyelvű, vagy verbális formában nehezen megnyilvánuló gyerekek nyitása drámajátékkal 

 Bázisintézményi program 
Óvodapedagógusok, tanítók részére 

2022.10.26. 09:00–11:00 jelenléti – bemutató, műhelymunka 

Helyszín: Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodája, 3100 Salgótarján, Meredek út 5. 

A műhelymunkán olyan drámajátékok kerülnek bemutatásra, amelyek a nonverbális kommunikáció segítségével (pl.: 

szemkontaktus, mimika, érintés stb.) erősítik a bizalmat a kisgyermekeknél. A bizalomerősítés elsősorban társ-társ közötti 

kapcsolatokat célozza. 

(max: 15 fő) 

Közreműködik: Szemerádiné Póczos Csilla óvodapedagógus - Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang 

Tagóvodája 

 

17. Drámajáték eszközei módszerei a fejlesztésben  Bázisintézményi program 

Óvodapedagógusok részére 

2022.10.26. 09:00–12:00 jelenléti – bemutató, műhelymunka 

Helyszín: Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde, 2687 Bercel, Kenderváros 2/1. 

Az érdeklődők a drámajáték gyakorlati bemutatása és az elméleti rész átadása során megerősítést kaphatnak a 
drámapedagógiában rejlő lehetőségekről, megismerkedhetnek új tevékenységekkel, amelyek segítséget adhatnak a gyermekek 
fejlesztéséhez is a mindennapokban. 
 (max. 15 fő) 

Közreműködik: Ostoróczki Józsefné óvodapedagógus, szaktanácsadó - Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde  

18. A felsőoktatási felvételi változásai és szabályai az idei és a következő tanévben jelentkezők tekintetében  

A téma iránt érdeklődő középiskolai tanárok, osztályfőnökök, intézményvezetők részére 

2022.10.26. 14:30–15:30 online előadás (Microsoft Teams) 

Az idei tanévben, a 2023 szeptemberében induló képzésekre jelentkezők számára kedvező változások jelentek meg a 
felsőoktatási felvételi szabályozásában. A 2024-ben induló felsőoktatási képzésekre jelentkezők pedig több új pontszámítási és 
egyéb szabályra készülhetnek. Ezen változásokat szeretnénk bemutatni a részvevőknek.” 
 (max. 80 fő) 

Közreműködik: a Felsőoktatási Felvételi Főosztály munkatársa, Oktatási Hivatal 

 

19. Márton napi vendégeskedés  Bázisintézményi program 

Óvodapedagógusok részére 

2022.10.27. 13:30–14:45 online előadás (Google Meet) 

A Márton naphoz kapcsolódó hagyományt éltető tevékenységek bemutatása. Az érdeklődők videofelvételről nyerhetnek 
bepillantást a gyermekek játékfűzésébe.  

 (max. 50 fő) 

Közreműködik:  Jamriskáné Muladi Andrea óvodavezető, szaktanácsadó - Bujáki Cseperedő Óvoda 
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20. Sakkpalota játékok - Online bemutató tanítás: 3. osztály  Bázisintézményi program 

Általános iskolai tanítók, tanárok részére 

2022.10.27. 14:30–15:30 online bemutató óra, megbeszélés (Google Meet) 

A foglalkozáson a résztvevők megismerhetik a sakkpalota programhoz kidolgozott bemelegítő és részképesség fejlesztő 
játékokat, amelyek izgalmasabbá tehetik a hagyományos tanórai foglalkozásokat is. 
 (max. 50 fő) 

Közreműködik:  Dudásné Hangonyi Judit tanító, Nőtincsi Általános Iskola 

 

21. Az irodalomról másképp Bázisintézményi program 

Általános és középiskolai magyartanárok, felső tagozatos és középiskolás tanulók részére 

2022.10.27. 15:00–16:30 jelenléti előadás 

Időpontváltozás! 

új időpont: 2022.10.27. 14.00-15.30 

Helyszín: Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium, 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2. 

Milbacher Róbert: Legendahántás című könyvéről a 2021-es könyvhéten hallhattunk először. A Pécsi Tudományegyetem 

professzora a Bolyai János Gimnáziumban tart előadást művéről, irodalomfelfogásáról, alkotói tevékenységéről. 

A szerzőnek szakterülete a XIX. századi magyar irodalom, s ebből az időszakból emel ki témákat, szerzőket, megközelítése 

szokatlan, figyelemfelkeltő, erre utal könyvének címével is. 

(max. 100 fő) 

Közreműködik:  Milbacher Róbert egyetemi tanár, Lékóné Lantos Zsuzsanna középiskolai tanár, szaktanácsadó, Salgótarjáni 

Bolyai János Gimnázium 

A programokon való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. amelyre a honlapunkon 
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/aktualis) van lehetőség. 
 
Regisztrálni a rendezvényt 1 nappal megelőzően 12:00 óráig lehet. A regisztrációnál kiemelten fontos a saját e-mail cím 
megadása, mert erre fogjuk megküldeni a csatlakozáshoz szükséges linket, információkat.  
 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/aktualis

