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Szekciófoglalkozások 

1. Intézményvezetői tájékoztató – bevezető előadás 

2022.08.24. 09:30 – 10:30 óra 

2022.08.25. 09:30 – 10:30 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: 
általános- és középiskolák igazgatói, igazgató-helyettesei, tagintézményve-

zetői és óvodavezetők 

Közreműködik: 

Kiss Józsefné intézményvezető, szaktanácsadó 

Kis-Bacskó Erzsébet munkatárs, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai 

Oktatási Központ 

Mester Gabriella munkatárs, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Okta-

tási Központ 

Munkaforma: előadás 

Az Intézményvezetői Műhelyre jelentkező pedagógus kollégák a három külön szekció közös 

bevezetőjében áttekintést kapnak a tanévet, nevelési évet megelőző jogszabályi változásokról, a tan-

évindítással kapcsolatos teendőkről, az országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés feladatairól a 

2022/23-as tanévben. 

Ezt követően egy általános tájékoztató keretében bemutatásra kerül az ILMT PR (Intézményi Lemor-

zsolódás Megelőzését Támogató Pedagógiai Rendszer), mint az EFOP-3.1.5 kiemelt országos pro-

jekt keretében kidolgozott, az intézményi lemorzsolódás csökkentését szolgáló pedagógiai rendszer. 

A téma szakértője, szaktanácsadónk, röviden bemutatja a rendszer felépítését, annak előnyeit, alkal-

mazhatóságát az egyes köznevelési intézményekben. A témával kapcsolatos részletes tájékoztatóra 

és az adaptálási lehetőségek felvázolására az ezt követő szekcióban kerül sor. 

A bevezető előadások után az alábbi foglalkozások valamelyikén várjuk a vezető kollégákat, érdek-

lődőket:  

1.a Az ILMT PR bevezetésének lehetőségei 

1.b Az óvodai jogviszony létesítésével, a gyermek felvételével és átvételével kapcsolatos feladatok 

1.c Az iskolai jogviszony megszüntetésével, szüneteltetésével, a tanuló távozásával kapcsolatos 

feladatok 
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1.a Az ILMT PR bevezetésének lehetőségei 

2022.08.24. 10:30 – 12:30 óra 

2022.08.25. 10:30 – 12:30 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános- és középiskolák igazgatói, igazgató-helyettesei, tagintézményve-

zetői 

Közreműködik: Kiss Józsefné intézményvezető, szaktanácsadó 

Mester Gabriella munkatárs, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Okta-

tási Központ 

Munkaforma: műhelyfoglalkozás, konzultáció 

A műhelymunkának, konzultációnak az elsődleges célja az Intézményi Lemorzsolódás Megelő-

zését Támogató Pedagógiai Rendszer (ILMT PR) megismertetése, folyamatelvű megközelítése. Az 

ezt megalapozó intézményi önértékelés elkészítésének lépéseit, szempontsorát is áttekintjük, és az 

elkészült önértékelés elemzésének fókuszait is megismerjük abból a célból, hogy az ILMT PR alapú 

intézményfejlesztést erre a dokumentumra alapozva hogyan tudjuk elkezdeni. A műhelymunka során 

feltárásra kerülnek az intézmények legfőbb kihívásai, elakadásai a lemorzsolódással, esélyegyenlő-

séggel kapcsolatban. Alternatívák kerülnek megbeszélésre a fejlesztési folyamat elindításával kap-

csolatban. Az a cél, hogy eljussunk odáig, hogy a fejlesztési folyamat főbb lépéseire nézve legyen az 

adott intézménynek elképzelése, tervvázlata arra vonatkozóan, hogy az iskolai lemorzsolódás meg-

előzését támogató pedagógiai rendszert hatékonyan működtesse. Bemutatásra kerülnek az ILMT 

Pedagógiai Rendszer bevezetését támogató útmutatók, az ILMT PR és a Tankerületi Esélyegyenlő-

ségi Helyzetelemzés/Intézkedési Terv kapcsolata. Az érdeklődők megismerhetik a komplex intéz-

ményfejlesztés stratégiai dokumentumait, illetve szó esik majd arról is, hogy a szaktanácsadók milyen 

segítséget, támogatást nyújtanak a program bevezetését vállaló intézményeknek. Segédanyagok, 

egyéb útmutatók és kitölthető sablonok is megosztásra kerülnek a műhelymunka során. 

1.b Intézményvezetői Műhely – Az óvodai jogviszony létesítésével, a gyermek 
felvételével és átvételével kapcsolatos feladatok 

2022.08.24. 10:30 – 12:30 óra 

2022.08.25. 10:30 – 12:30 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: óvodapedagógusok, óvodavezetők, tagóvoda-vezetők, óvodavezető-helyet-

tesek 

Közreműködik: Jamriskáné Muladi Andrea intézményvezető, szaktanácsadó – Salgótarján 

Paróczi Tiborné intézményvezető, szaktanácsadó – Balassagyarmat 

Munkaforma: előadás és műhelymunka 

A műhelymunka során prezentációval kísért interaktív előadás keretében áttekintésre kerülnek 

a témával kapcsolatos jogszabályok, különös tekintettel a következő területekre: az óvodakötelezett-

ség, az óvoda felvételi körzete, az óvoda felvételi kötelezettsége, az óvodai felvétel (az óvodai beirat-

kozás, az óvoda döntésének követelményei, az oktatási azonosító szám igénylése, kiadása és a vál-

tozás-bejelentés) felmentés az óvodai foglakozások alól, a sajátos nevelési igényű gyermekekre vo-

natkozó rendelkezések, az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése, a gyermekek nyilvántar-

tása, az óvodai jogviszony szüneteltetése, megszüntetése. A témákhoz segédanyag készül, amelyet 

a résztvevők megkapnak. A műhelyfoglakozás második részében kiscsoportokban konkrét esetek 

feldolgozása történik, valamint lehetőség van a résztvevők egyedi kérdéseinek a megbeszélésére is. 
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1.c Intézményvezetői Műhely – Az iskolai jogviszony megszüntetésével, szü-
neteltetésével, a tanuló távozásával kapcsolatos feladatok 

2022.08.24. 10:30 – 12:30 óra 

2022.08.25. 10:30 – 12:30 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános- és középiskolák igazgatói, igazgató-helyettesei, tagintézményve-

zetői 

Közreműködik: Pintér Ildikó intézményvezető, szaktanácsadó,  

Szabó Csaba intézményvezető, szaktanácsadó 

Kis-Bacskó Erzsébet munkatárs, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai 

Oktatási Központ 

Munkaforma: előadás és műhelymunka 

A program során a jogszabályban rögzített rendelkezések bemutatása mellett valós (anonim) 

iskolai eseteket elemzünk, kimondottan a tankötelezettség, a tanulmányi kötelezettség, „a tanulói 

jogviszony szüneteltetésével, megszűnésével, megszüntetésével, a tanuló távozásával kap-

csolatos feladatok” vonala mentén.  

A tanév lezárása és a beiratkozások időszakában gyakran szembesülünk azzal, hogy az iskolák egy 

részében nem az előírt időpontban szüntetik meg az iskola utolsó évfolyamát befejező tanulók tanulói 

jogviszonyát. Utánajárunk az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak is. Kiemelt figyelmet fordítunk 

az iskola döntése, a jogszerű határozat tartalmi és formai elemeinek bemutatására, ugyanis ebben a 

témában sok-sok kérdés merült fel a korábbi műhelymunkák, illetve a szaktanácsadói látogatások 

során.  

Bármennyire is gyakorlottak vagyunk, számos olyan helyzettel találkozunk, amelyek során a jogszerű 

eljárás és döntés kérdéseket vet fel, melyek tisztázására ez a műhelymunka remek lehetőséget ad. 

A műhelymunka során valódi esetek, a felmerülő kérdések megbeszélésére is lehetőség nyílik. 

2. "Mit gondolsz?" – tanulói megismerés és motiváció 

2022.08.24. 09:30 – 11:00 óra 

2022.08.25. 09:30 – 11:00 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok 

Közreműködik: Katona-Fejes Magdolna gyógypedagógus, szaktanácsadó,  

Farkasné Kiss Krisztina gyógypedagógus, szaktanácsadó,  

Diósi László intézményvezető, gyógypedagógus 

Munkaforma: műhelymunka 

A program célja, hogy rövid filmrészleteken, eseteken keresztül különböző pedagógiai helyze-

tek kerüljenek bemutatásra, lehetőség legyen személyes tapasztalatok megosztására, beszélge-

tésre, és ráhangolódjunk az új tanévre. 

A témához kapcsolódó közös gondolkodásra invitáljuk a pedagógusokat, lehetőséget kínálva arra, 

hogy egy-egy helyzet megoldását illetően egymás véleményét meghallgassuk, megerősítsük egy-

mást, vagy más szemszögből világítsunk rá egy-egy megoldandó iskolai szituációra. 
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3. Figyelemfejlesztő feladatok, játékok a tanórán alsó tagozaton és az óvodá-
ban 

2022.08.24. 11:00 – 12:30 óra 

2022.08.25. 11:00 – 12:30 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok, érdeklődő szaktanárok, óvodapedagógusok, 

fejlesztőpedagógusok, pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztensek 

Közreműködik: Farkasné Kiss Krisztina gyógypedagógus, szaktanácsadó  

Katona-Fejes Magdolna gyógypedagógus, szaktanácsadó 

Munkaforma: tájékoztató 

A program célja, hogy a pedagógusok megismerjék a figyelmi problémákkal küzdő tanulók sa-

játosságait, megsegítésük lehetséges módszereit, eszközeit a tanítási órákon és fejlesztő foglalkozá-

sokon.  

Jó alkalom ez arra, hogy a figyelemmel és a figyelemhiánnyal kapcsolatos ismereteiket felelevenítsék 

a résztvevők. A fejlesztési módszerek bemutatásakor lehetőség van rövid gyakorlatokon keresztül 

saját élményű tapasztalatok szerzésére. Közös megbeszéléssel segítjük a csoportszobai, az osztály-

termi körülményeknek, gyermek és tanulói csoportoknak megfelelően az adaptálási lehetőségeket. 

4. Érzelmi intelligencia fejlesztése 

2022.08.24. 09:30 – 11:30 óra 

2022.08.25. 09:30 – 11:30 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános iskolai alsó tagozatos pedagógusok 

Közreműködik: Prakfalviné Mede Beáta fejlesztő szakpedagógus, szaktanácsadó  

Munkaforma: műhelymunka 

Az iskolai konfliktuskezelésben sokszor tapasztaljuk, hogy a tanulók nem képesek kifejezni és 

megnevezni érzelmeiket, ezért sokkal nehezebben tudják konfliktusaikat kezelni, vagy pont az érzel-

mek nem megfelelő kifejezése áll az ellentétek hátterében. Ezért fontos a tanulók érzelmi intelligen-

ciájának korai fejlesztése, melynek segítségével a tanulók saját és társaik érzelmeit felismerik, értel-

mezik, és megtanulják megfelelőmódon kezelni.  

A műhelymunka során olyan gyakorlatok és stratégiák ismerhetők meg, amelyek fejlesztik a diákok 

érzelmi intelligenciáját, elősegítve az érzelmek adekvát kifejezését. Az interaktív előadást követően 

lehetőség lesz a gyakorlatok kipróbálására, az adaptálási módok megbeszélésre. 
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5. Nyelvi kompetenciák fejlesztése 

2022.08.24. 09:30 – 11:30 óra 

2022.08.25. 09:30 – 11:30 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Közreműködik: Kovács Eszter logopédus, gyógypedagógus, szaktanácsadó 

Munkaforma: előadás és műhelymunka 

A NA a kulcskompetenciák közé sorolja az anyanyelvi kommunikációt; valamint az Óvodai ne-

velés országos alapprogramja is általános feladataként határozza meg az óvodák számára az anya-

nyelvi nevelés megvalósítását. A nyelvi készségek, a beszédészlelés és beszédmegértés fejlettsége 

a tanórákon és a tanórákon kívül is rendkívül fontos. A pedagógusok egyre gyakrabban találkoznak 

a gyermekek, tanulók beszédének tartalmi és formai hiányosságaival.  

A műhelymunka során bemutatásra kerülnek a kommunikációs nehézségek megelőzésének, preven-

ciójának és a sikeres, helyes, öntudatos és alkotó nyelvhasználat formálásának lehetőségei. A részt-

vevők gyakorlatokkal, játékötletekkel is megismerkedhetnek.  

6. Iskolakert tantárgyakba integrálása 

2022.08.24. 10:00 – 11:00 óra 

2022.08.25. 10:00 – 11:00 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok 

Közreműködik: Kalcsó Gábor technika – informatika szakos tanár, szaktanácsadó 

Munkaforma: előadás, jó gyakorlat bemutatása, konzultáció 

Intézménye rendelkezik iskolakerttel? Szeretné azt optimálisabban hasznosítani a tanítási-ta-

nulási folyamatban? Még nem rendelkezik iskolakerttel, de szeretné megismerni, milyen lehetősége-

ket kínál annak létrehozása és működtetése? A foglalkozáson szóba kerül az iskolakert lehetőségei-

nek bemutatása, a kerti tevékenységek integrálása az általános iskola különböző tantárgyaiba. 

A program során betekintést nyerhetünk az iskolakert szerepébe és tanmenetbe való integrálásába 

a technika, digitális kultúra, természetismeret tantárgyak esetén. A gyakorlatban való működés ta-

pasztalatainak megosztásával reméljük, egyre több intézmény használja ki ennek lehetőségeit. 

7. Fókuszban a magyar érettségi NAT 2020 

2022.08.24. 09:30 – 11:30 óra 

2022.08.25. 09:30 – 11:30 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: középiskolai szaktanárok 

Közreműködik: Lékóné Lantos Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakta-

nácsadó 

Munkaforma: műhelymunka és szakmai beszélgetés 

A 2024-ben érettségizők tartalmában és szerkezetében is megváltozott érettségivel találkoznak 

magyar nyelv és irodalomból. Az érettségire való felkészítés tehát újabb feladat elé állítja a magyar-

tanárokat. Hogyan tudjuk felkészíteni tanítványainkat, hogy eredményesen érettségizzenek? Milyen 
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régi, bevált és új módszereket kell vagy érdemes alkalmazni a szakórákon? Milyen nehézségekkel 

kell megküzdenie a felkészítő tanárnak és az érettségi előtt álló diáknak? 

A program célja, hogy a középszintű magyar érettségiben történt változások ismertetésén túl mód-

szertani ötletekkel segítsék egymást a magyartanárok, kiemelten az írásbeli érettségire való felkészí-

tés során. Fontos, hogy úgy készítsük fel a vizsgára diákjainkat, hogy ne csak a lexikai anyag elsajá-

títását érzékeljék benne, hanem a tanítás élményközpontú maradjon, legyen benne játékosság, kre-

ativitás, megőrizzük diákjaink motiváltságát. 

8. Természettudomány és biológia oktatása gimnáziumban a NAT 2020 szem-
szögéből (Salgótarján) 

2022.08.24. 09:30 – 11.30 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Célcsoport: középiskolai szaktanárok 

Közreműködik: Madjász Julianna földrajz-biológia szakos tanár, szaktanácsadó 

Munkaforma: műhelymunka 

A NAT 2020 és az érettségi követelmények jelentős változásokat hoztak a biológia és a termé-

szettudomány tantárgyakból is. Szakmai beszélgetés, tapasztalatcsere, módszertani ötletek, javas-

latok gyűjtése során tekintjük át ezeket a változásokat és az ezekből adódó lehetőségeket, feladato-

kat. 

8. Hogyan legyünk ökoiskola? (Balassagyarmat) 

2022.08.25. 09:30 – 11.30 Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános- és középiskolai pedagógusok 

Közreműködik: Madjász Julianna földrajz-biológia szakos tanár, szaktanácsadó 

Munkaforma: műhelymunka 

A foglalkozás során megismerjük az ökoiskolai pályázati feltételeket, feltérképezzük az intéz-

mények adottságait, lehetőségeit. Igény szerint segítjük az ökoiskolai munkaterv készítésének folya-

matát, megvizsgáljuk az Öko Csoport alakításának lehetőségét. Ötleteket, konkrét javaslatokat gyűj-

tünk arra, hogyan lehet az iskolát minél „zöldebbé” tenni, milyen országos programokhoz érdemes 

csatlakozni. 

9. Matematika oktatás a kerettanterv tükrében 

2022.08.24. 09:30 – 11:30 óra 

2022.08.25. 09:30 – 11:30 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános - és középiskolai matematika tanárok 

Közreműködik: Herczegné Kaszás Judit matematika szakos tanár, szaktanácsadó 

Munkaforma: műhelymunka 

Az új, 2020-as NAT és az arra épülő kerettantervek változásokat hoztak a matematika tantárgy 

követelményeiben is, az általános és a középfokú oktatás tekintetében egyaránt. A foglalkozáson 

áttekintjük azt, hogy a Kerettanterv alapján hogyan épül egymásra az általános iskolai és középiskolai 

tananyag. Közös megbeszélés során megvizsgáljuk, hogyan segíthetik az általános iskolában tanító 
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szaktanárok a középiskolában tanítók munkáját, illetve a középiskolai tanároknak milyen elvárásai 

lehetnek a 9. osztályos tanulók matematikai tudásával kapcsolatban. Kettős a cél: egyrészt, hogy 

párbeszéd induljon el a két iskolatípusban tanítók között, másrészt a résztvevők a tanítás során jól 

hasznosítható ismereteket kapjanak. 

10. Az általános, a középiskolák és a művészeti iskolák együttműködése 

2022.08.24. 09:30 – 11:30 óra 

2022.08.25. 09:30 – 11:30 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: művészeti iskolák, valamit általános, és középiskolák ének tanárai, pedagó-

gusai 

Közreműködik: Csábi István intézményvezető, szaktanácsadó 

Munkaforma: előadás és műhelymunka 

Kié a siker? És az érdem? A művészeti, az általános és középiskolák együttműködésében rejlő 

lehetőségek a tehetség kibontakoztatásában. Gondolatébresztő beszélgetés arról, hogy a művészeti 

sikert hogyan befolyásolja a közismereti oktatás és fordítva.  

Figyelembe veszi-e a köznevelés a tanuló szabadidős elfoglaltságait, és azok mennyiben járulnak 

hozzá a tanuló iskolai eredményeihez? Profitálnak-e az iskolák a tanulók művészeti iskolában elsa-

játított tudásából? Miért fontos a két iskolatípus konstruktív együttműködése a tanuló érdekében? 

Ezekre, és hasonló kérdésekre keressük a válaszokat a műhelymunka keretében. 

“Az általános iskola célja: a teljes embert megalapozni. Zene nélkül nincs teljes ember… Mi tehát a 

teendő? Mennél nagyobb tömegeket közvetlen érintkezésbe hozni igazi, értékes zenével.” (Kodály 

Zoltán) 

11. Országos mérési eredmények 

2022.08.24. 09:30 – 11:30 óra 

2022.08.25. 09:30 – 11:30 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: intézményvezetők, munkaközösségvezetők, mérési felelősök általános és 

középiskolai pedagógusok 

Közreműködik: Turai Krisztina szaktanácsadó 

Munkaforma: konzultáció és műhelymunka 

A foglalkozás célja a mérések szükségességének feltárása, a mérések eredményeinek megje-

lenítésére szolgáló különböző jelentések tartalmi elemeinek értelmezése és az eredmények kiértéke-

lésének segítése. 

A műhelymunka során az alkalmazott alapfogalmak megismerésére, értelmezésére kerül sor. Inter-

aktív módon történik a jelentések elemzése és pedagógiai következtetések levonása. A fejlesztések 

alapját a mérések adatai adják, ezért elemzésük elengedhetetlen. 

Része a foglalkozásnak a kiemelkedően teljesítő iskolák szűrése is, hiszen ez is bizonyíthatja, hogy 

a hozzáadott pedagógiai érték, a fejlesztő hatás mennyire befolyásolja a tanulók eredményességét. 

A saját tapasztalatok megosztása, a kollektív gondolkodás, az önálló munka (elemzés) a műhely-

munka hatékonyságát biztosítják. 
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12. Feladatlapkészítés módszertana 

2022.08.24. 09:30 – 11:30 óra 

2022.08.25. 09:30 – 11:30 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános iskolai felső tagozatos pedagógusok 

Közreműködik: Palotásné Pityi Enikő szaktanácsadó 

Munkaforma: műhelymunka 

A műhelymunka során a pedagógusok megismerik a pedagógiai értékelés alapjait, fókuszálva 

a feladatkészítés, értékelés szempontjaira. Különböző tantárgyak mérőeszközeiből kiválasztott fel-

adatokat vizsgálnak formai és mérésmódszertani szempontból, és korrekciós javaslatokat fogalmaz-

nak meg. 

A műhelymunka célja, hogy a pedagógusok saját fejlesztésű mérőeszközei megfeleljenek a mérési 

célnak, és a tanulói tudásról minél pontosabb képet adjanak. 

13. Jó gyakorlatok hátrányos helyzetű (HH) tanulók nevelésében 

2022.08.24. 09:30 – 11:30 óra 

2022.08.25. 09:30 – 11:30 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok 

Közreműködik: Gyetvai Tünde szaktanácsadó 

Munkaforma: műhelymunka és konzultáció 

A konzultációra épülő műhelyfoglalkozás során az iskolai élet mindennapjait átszövő hátrányos 

helyzetből adódó sajátosságok megbeszélésére nyílik alkalom. 

Szinte minden pedagógus egyre gyakrabban találkozik a szociális hátránnyal küzdő tanulók problé-

máival, az ezekhez kapcsolódó magatartási nehézségekkel, tanulási motiváció hiányával, a tanulói 

hiányzással… 

Minden intézmény megoldási lehetőségeket keres ezekre a kérdésekre. 

A rövid elméleti tájékoztatást követően a gyakorlati példák az iskolai élet szervezéséhez kapcsolód-

nak a mentorálástól a „nyugiszobáig”, felvillantva azokat a kipróbált kezdeményezéseket, amelyek 

hatékonyabb intézményi működéshez vezethetnek. 

A témához kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatása a hasonló problémákkal küzdő iskolák pedagógu-

sainak adhat szakmai útmutatást. A konzultáció során a helyi lehetőségek átgondolására is sor kerül. 
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14. Hallássérült gyerekek a köznevelési intézményekben 

2022.08.24. 09:30 – 11:30 óra 

2022.08.25. 09:30 – 11:30 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: hallássérült gyermekeket integráló intézmények óvodapedagógusai, tanítói, 

tanárai 

Közreműködik: Fenes Andrea Anna gyógypedagógus, szaktanácsadó 

Munkaforma: előadás és műhelymunka 

Az érzékszervi fogyatékos, nagyothalló gyermekek száma elenyésző az egyéb fogyatékosság-

gal diagnosztizált gyermekek száma mellett, viszont a nevelési-oktatási folyamat során ők is jelentős 

számú pedagógussal találkoznak. A tanulók a tanórákon, a fiatalabbak az óvodai csoportban egyéni 

megsegítést, a tanórán kívüli egyéb tevékenységek alkalmával az érzékszervi fogyatékosságuk miatt 

különlegesen nagy odafigyelést igényelnek. A szekcióban a pedagógusok segítséget kaphatnak a 

gyermek megismerésében, a tanulási folyamatok nehézségének okfeltárásában, valamint a gyerme-

kek, tanulók speciális igényeinek megismerésében. 

Témák: 

- Érzékszervi fogyatékosság, nagyothallás 

- Orvosi diagnosztikai módszerek, készülékes ellátás 

- A hallássérülés hatása a tanulási folyamatokra: nyelvi fejlettségi szint emelésének lehetőségei, 

szókincsfejlesztés, szövegértés fejlesztése 

15. Autista gyerekek integrációja 

2022.08.24. 09:30 – 11:30 óra 

2022.08.25. 09:30 – 11:30 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános- és középiskolai pedagógusok, óvodapedagógusok 

Közreműködik: Varga Gézáné gyógypedagógus, szaktanácsadó 

Munkaforma: előadás és műhelymunka 

Azok a köznevelési intézmények, amelyek alapfeladatként vállalták a többi gyermekkel, tanuló-

val együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését-oktatását, 

gyakran találkoznak autista gyermekekkel is. Az ő ellátásukhoz, integrálásuk során felmerülő problé-

mák megvilágításához, árnyalásához kíván nagy tapasztalattal rendelkező szakemberünk gyakorlati 

segítséget nyújtani. A program során az ilyen problémával küzdő gyermekek, tanulók neveléséhez 

alkalmazható eszközök széles spektrumát és alkalmazhatóságukat bemutatva remélhetőleg meg-

könnyíthető a sikeres óvodai/iskolai, majdan társadalmi integrációhoz való út. 
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16. Bevezetés az eTwinning-be 

2022.08.24. 09:30 – 11:30 óra 

2022.08.25. 09:30 – 11:30 óra 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános- és középiskolai pedagógusok 

Közreműködik: Fükő Judit tanító, eTwinning Program Észak-magyarországi régiójának új 

nagykövete 

Munkaforma: műhelymunka 

A műhelymunka során röviden bemutatásra kerül az eTwinning program. Egy konkrét, megva-

lósított projekt ismertetésén keresztül betekintést nyerhetnek az érdeklődő pedagógusok az ilyen jel-

legű projektmunka alapjaiba.  

A foglalkozás további részében lehetőség lesz a tanévkezdő első órákhoz kapcsolódó digitális 

ötletek megismerésére, olyan technikák (Canva program, WordArt, ChatterPix, Kahoot, Mentimeter) 

elsajátítására, amelyek az egész tanév során megkönnyíthetik a pedagógusok munkáját és élmény-

szerűbbé tehetik a tanulást, elősegíthetik a csoportban való együttműködést, projekt-tevékenységet. 

2005-ben indult az eTwinning Program, mely Európa, sőt mára már a világ egyik legnagyobb 

online pedagógusközössége lett, hálózatba szervezve a kontinensünkön az innovatív pedagógusok 

sokaságát. 

Magyarország a kezdetektől tevékeny résztvevője a programnak, évről évre egyre több pedagógus 

csatlakozik hozzá, és egyre több projekt valósul meg a keretében. 

Segíti az iskolák, pedagógusok, diákok közötti, országon belüli és nemzetközi kapcsolatok kialakítá-

sát, együttműködésüket pedig a digitális pedagógia eszközeivel támogatja. 

 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 

https://www.etwinning.net/hu/pub/index.htm

