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Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok 

Az előző évek gyakorlatához hűen a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ ebben az évben 

is megrendezte a Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napokat. Az áprilisban zajló események sorában a 

szaktanácsadók, szaktanárok, POK munkatársak és külső előadók (33 fő) közreműködésével 20 té-

mában 25 rendezvényt szerveztünk, amelyen 451 érdeklődő vett részt.  

A pedagógiai napok keretében lehetőséget biztosítottunk az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cí-

met elnyert intézményeknek is, hogy bemutathassák „jógyakorlataikat”, programjaikat és tanóráikat 

megnyissák az 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. 

Lerchné Forgács Marianna 
főosztályvezető 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

 Plenáris ülés 

Művészet – Élmény – Befogadás 

Alapítványunk egy újabb, névadónk és nyughatatlan kortársainak társadalom-formálásba vetett 

– olykor naiv – hitéről valló, azt megidéző és a jövőnek is szóló program aktív részese volt e napok-

ban, továbbra is élvezve az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságának támogatását. A Salgótarjáni 

Pedagógiai Oktatási Központ által megszervezett Tavaszi Pedagógiai Napok keretében 2022. április 

6-án került sor a „VIZUALITÁS, KÖRNYEZETKULTÚRA, FENNTARTHATÓSÁG” című szakmai 

napra. 

A délelőtti szekciónak a Dornyay Béla Múzeum adott otthont, ahol stílszerűen a múzeum és iskolák 

kapcsolata, az élő múzeumpedagó-

gia jó gyakorlatai kerültek bemuta-

tásra. A délelőtt második felében 

nyíregyházi, tamási és debreceni kö-

zépiskolák alkotó törekvései, az ot-

tani pezsgő életű diák galériák világa 

került bemutatásra. 

A délutáni plenáris ülés a környezet-

kultúra és – esztétika pedagógiai 

módszertanának korszerű törekvé-

seit és új kezdeményezéseit mutatta forrás: saját fotó 
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be a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának (KPVK) tükrében Dr. Bús Imre dékánhelyettes és 

Varga Rita művésztanár, külön is kiemelve a Kar kebelében lévő Dargay Lajos Kutatócsoport ered-

ményeit és szándékait. 

„A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar pedagógus-

képzésében jelenleg is vannak olyan tantárgyak és modulok, amelyek a környezeti neveléssel foglal-

koznak. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal segítségével egy projekt keretében új 

tantárgyakat és modulokat dolgoztunk ki a pedagógusképzésben. A környezettudatos nevelés az 

óvodában, Energia- és környezettudatos nevelés kisiskolásoknak modulok, valamint a Fenntartható 

fejlődés, Fenntartható társadalom című tantárgyak tematikáit és tanagyagait elkészítettük, 2022. 

őszétől szeretnénk oktatni a pedagógusképzésben. A jövő pedagógusait és felnőttejeit így is meg-

próbáljuk felkészíteni a rájuk váró feladatokra” (Dr. Bús Imre) 

Ezt követően „Nemzetközi trendek a fenntarthatóságra nevelésben: kapcsolatok a környezetkultúrá-

val és a vizualitással” címmel hangzott el előadás Réti Mónika ENSZ EGB Fenntarthatóságra Nevelés 

Irányító Testület elnökségi tagja jóvoltából. (Részletesen külön cikkünkben olvashatnak az előadás-

ról.) 

A délutáni szekciók egyike a válogatott Dargay-grafikáknak helyet adó Salgótarjáni Madách Imre 

Gimnázium Fayl Frigyes Galériájában zajlott, ahol a házigazdák beavató percei után alapítványunk 

egyik kurátora, Hangyel Orsolya tartott információban igen gazdag előadást Dargay Lajos egyedülálló 

luminokinetikus munkásságáról, valamint a legendás pedagógus, tehetséggondozó és „törődő em-

ber” hitvallásáról és törekvéseiről a vizuális nevelés korszerűsítése terén. Ezt követően rövid hozzá-

szólásomban szóltam az 1970-es évek első felében Észak-Magyarországon, jelesül Egerben és Sal-

gótarjánban folyt város- és környezetesztétikai törekvések eseményeiről és a közösnek és közösen 

álmodott alkotó művészi és mérnöki ideák összehangolásának kísérleteiről.  

A tartalmas délutánon betekintést nyerhettünk a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium kollégiumában 

folyó igen színes és élénk művészeti nevelési és diákélet formáló tevékenységbe és a tehetséggon-

dozó munka számos irigylésre méltó eseményébe is. E prezentáció – miként a nap folyamán elhang-

zottak mindegyike – azt erősítette, hogy elkötelezett, állandóan önművelő és nyitott pedagógusok, 

„megszállott kultúrkovászok” nélkül mit sem érne bármely szépen hangzó eszme! A hangulatos és 

baráti szellemű műhelynap Kele Szabó Ágnes tanárnő intézmény-bemutató sétájával zárult. 

Felkészült és igen lelkes előadóink mellett külön köszönet illeti a Dornyay Béla Múzeum munkatársait, 

élükön Shah Gabriella igazgató asszonnyal, az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási 

Központjának vezetőjét, Lerchné Forgács Marianna főosztályvezető asszonyt és összes munkatár-

sát, valamint a Szluka Pálné igazgató asszony irányítása alatt lévő Salgótarjáni Madách Imre Gim-

názium tanárait és diákjait, elsősorban Kele Szabó Ágnes művésztanárt, galériavezetőt. A Dargay-

család képviselői: Dr. Dargay Eszter, Bakos Emma és Dargay Marcell nevében is örömmel mondok 

köszönetet a rangos esemény megvalósításában tevékenykedő minden közreműködőnek. 

A kiállítás április 22-ig volt megtekinthető a befogadó gimnázium nyitvatartási idejében. 

Dr. Kriston-Vízi József elnök 

Dargay Lajos Művészeti Alapítvány 

  

forrás: saját fotó 
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Nemzetközi trendek a fenntarthatóságra nevelésben: kapcsolatok a környezetkultúrá-

val és a vizualitással 

A fenntarthatóság komplex fogalom, amelynek Magyaror-

szágon a környezeti neveléssel történetileg is szoros kapcso-

lata van. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által meg-

fogalmazott, 2030-ra elérendő Fenntartható Fejlődési Célok kö-

zül több alcél is foglalkozik a fenntarthatóságra neveléssel, a 

4.7. alcélt pedig kifejezetten ennek dedikálták. A megvalósítá-

sára a 4. célt gondozó UNESCO, ENSZ-régiónkban pedig az 

ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Fenntarthatóságra Nevelés 

Irányító Testülete is stratégiát dolgozott ki, amelyek a 4.7. alcél 

ENSZ indikátorainál konkrétabb iránymutatást adnak.  

Ezek közül az egészintézményes gyakorlat szerepét (amelynek 

Magyarországon nemzetközileg is elismert képviselői a zöld 

óvodák és ökoiskolák), a tanulási környezet tervezésére épülő 

pedagógiai munkát, valamint a pedagógus kompetenciák fej-

lesztését emeltem ki az előadásomban. 

Az egészintézményes gyakorlat keretében a transzdiszcipli-

naritás szerepén volt a fő hangsúly: az a szemléletmód, amely 

szerint a közösség (az intézmény, mint tanuló szervezet) legkülönbözőbb szereplőinek együttműkö-

désében történik a tudásépítés. 

A tanulásikörnyezet-modellek jól alkalmazhatók arra, hogy a helyi szempontokhoz, a tanulói igények-

hez, az intézményi lehetőségekhez és a didaktikai célokhoz válasszon a pedagógus módszereket: 

ez a megközelítésmód a szakirodalom szerint lényegesen eredményesebb, nemcsak a fenntartható-

ságra nevelés terén. 

A fenntarthatóságra nevelés RSP kompetenciamodellje szerint minden pedagógus alapvetően „jó”, 

de ahhoz, hogy a fenntarthatóságra nevelésben is eredményes legyen, bizonyos kompetenciaterüle-

teit fejleszteni kell. Hogy kinél melyiket, ez egyénre szabott, ezért az önképzés mellett az egyedi 

tanulási utakat kínáló továbbképzéseknek – például a játékosított képzéseknek kulcsszerepe van. 

Ennek néhány példáját is felvillantottam előadásomban. 

Mindezeket együtt megvalósítva elérhető, hogy a tanulók és az intézmény életébe bekapcsolódó sze-

replők pozitív környezeti attitűdöket alakítsanak ki, elkötelezetté váljanak a környezetkultúra fejlesz-

tése iránt, amelyben a vizualitásnak legalább akkora szerepe van, mint a fent bemutatott modellek-

nek. 

Réti Mónika 

az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság 

Fenntarthatóságra Nevelés Irányító testület elnökségi tagja 

  

forrás: saját fotó 
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 Szekciófoglalkozások 

1. A porcelánfestés titkai 

2022.04.04. 14:30 – 16:00 óra Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 
bemutató műhelymunka, bázisintézményi program 

Célcsoport: bármely intézménytípusban dolgozó pedagógus 

Közreműködik: Somoskői Emese porcelánfestő 

Résztvevők száma: 11 fő 

Iskolánkban, a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium-

ban hosszú évek óta rendezünk tudományos Bolyai köri 

foglalkozásokat, melyek keretében az egy-egy szakterület 

iránt érdeklődő diákok mutatják be társaiknak búvárkodásuk 

folyamatát, eredményét vagy külső előadót (gyakran volt 

bolyais diákot) hívunk meg, hogy a fiatalokat megismer-

tesse munkájával, kutatási eredményeivel. A művészeti Bo-

lyai Kör keretében ez alkalommal gimnáziumunk egykori di-

ákja, Somoskői Emese porcelánfestő jött el hozzánk, hogy 

beavassa az érdeklődőket a porcelánfestés rejtelmeibe. 

Erre a rendhagyó alkalomra vártuk a társintézmények ér-

deklődő tanárait is. 

A bemutató foglalkozáson meghívott vendégünk gyakorlati bemutatót tartott, s közben mesélt pályá-

járól, magáról a nagyon finom porcelánról, a festékkeverés és a festés technikájáról, s még a jelen-

lévők kérdéseire is válaszolt. Megtudtuk, hogy a Hollóházi Porcelángyárban tanult, majd végigjárta a 

ranglétrát az aranyozástól a mintafestésig. Azt vallja, hogy „a porcelánfestés is olyan, mint bármely 

más művészeti ág, egy életen át kell tanulni, mindig lehet tökéletesíteni”. Elhozta megtekintésre a 

porcelánfestő iskolában készített rajzait, amelyekből egyértelművé vált mindenkinek, hogy nagy tü-

relmet, koncentrálást igényel ez az aprólékos művészi munka. Láthattuk, hogy az előrajzolásnak mi-

lyen fontos szerepe van, s a festékkeverés is sok előkészületet, odafigyelést igényel. A folyamat lát-

ványos részét tehát hosszas előmunkálatok előzik meg. Szemünk előtt telt meg egy fehér porcelán-

tányér gyümölcs- és levélmotívumokkal.  

A művésznő felajánlotta, hogy a vállalkozó kedvűek megpróbálhatják a díszítő festést, két fiatal élt is 

a lehetőséggel, akik megtapasztalták, hogyan kell tartani a festendő tárgyat, valamint azt is, hogy 

ennek a festéknek az állaga eltér az eddig általuk használtaktól.  

A bemutatón résztvevők nemcsak ismeretekkel gazdagodtak, hanem igazi esztétikai élményben is 

volt részük, amihez a gimnázium aulájában korábban nyílt kiállítás is hozzájárult, ahol számos színes, 

motívumokban gazdag porcelánt tekinthettek meg a látogatók. Somoskői Emese porcelánfestő még 

annak a lelkes tanítónak is tudott ötletet adni, aki a kicsiket kívánja bevezetni a porcelánfestés titkaiba. 

Lékóné Lantos Zsuzsanna, szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor 
Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium  

  

forrás: saját fotó 
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2. Pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértők fóruma 

2022.04.04. 15:00 – 17:00 óra Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
fórum, megbeszélés 

Célcsoport: szakértők 

Közreműködik: Horváthné Tajti Ágnes, – szakértő 
Erősné Liptai Csilla, Tóth Beáta – munkatársak, Oktatási Hivatal Salgótarjáni 
Pedagógiai Oktatási Központ 

Résztvevők száma: 32 fő 

Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 2022.04.04-én a Nógrádi Tavaszi 

Pedagógiai Napok rendezvénysorozat keretei között első alkalommal rendezte meg a PÉM-PSZE 

szakértői fórumot. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a járványügyi helyzet kedvező alakulása lehetőséget teremtett a sze-

mélyes konzultációra. Fórumunkon teret adtunk a 21. századi tanulás „4K”-jának, azaz a kritikus gon-

dolkodásnak, a közös munkának, a kommunikációnak, és a kreativitásnak. A csoportmunkában meg-

oldott esetek segítették a jogszabályi háttér, illetve az eljárásrend felelevenítését, hozzájárultak a 

szakértői munka objektivitásának növeléséhez. Az esetek kapcsán kialakult viták konstruktív megol-

dásokkal végződtek.  

A program lehetőséget adott a 2023. évi minősítési tervbe történő felvétel feltételeinek átgondolására, 

a pedagógusminősítés online és kontakt eljárásrendjének összehasonlítására. A pedagógiai szakmai 

ellenőrzés feladatainak átismétlésével, a megújult informatikai felület megtekintésével és az értékelés 

módjainak újdonságával záródott a szakmai megbeszélés. 

A személyes találkozás lehetőséget nyújtott a jó gyakorlatok megosztására, tapasztalatcserére, il-

letve új kapcsolatok kialakítására is. 

Tartalmas, jó hangulatú fórumon vehettünk részt, mely a szakértők igénye és reményeink szerint 

programsorozattá alakul. 

Erősné Liptai Csilla, Tóth Beáta munkatársak 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

3. Feladatlapmegfelelőség-vizsgálat pedagógusok számára 

2022.04.04. 14:00 – 17:00 óra 
2022.04.11. 14:00 – 17:30 óra 
2022.04.13. 14:00 – 17:30 óra 

ONLINE – Google MEET platform, továbbképzés 

Célcsoport: pedagógusok 

Közreműködik: Palotásné Pityi Enikő - szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 11 fő 

A 10 órás minikurzus egy önálló tanulási szakasszal kezdődött, ami a szakirodalmi anyag feldol-

gozásával telt. Az elméleti ismeretek elsajátítását gyakorló feladatok segítették, amelyeket tankockák 

formájában a Learningapps felületén lehetett megoldani. Ezt követően egy nyitóteszten ellenőrizhet-

ték a résztvevők a tudásukat a Redmenta oldalán. A 4 órás önálló tanulást két délutáni online, Google 

meet-tel megvalósított jelenléti szakasz követte. A képzés során a pedagógus kollégák megismerték 

a pedagógiai értékelés alapjait, fókuszálva a feladatkészítés, értékelés szempontjaira. A képzés 

végső célja, hogy a pedagógusok szakszerű, gyakorlati segítséget kapjanak a saját online és papír-

alapú mérőeszközeik megfelelőségét illetően, pedagógiai értékelési jártasságuk fejlődjön. Az első 



OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 02/2022. HÍRLEVÉL 

7 
 

délutánon a feladatok formai megfelelőségét vizsgáltuk, és javaslatot tettünk azok javítására. Ezt kö-

vetően a tesztek jóságmutatóival foglalkoztunk, majd tudásunkat egy Kahoot kvízzel teszteltük. A 

második délután mérésmódszertani szempontból vizsgáltunk feladatokat, majd összefoglaltuk a for-

mai és mérésmódszertani megfelelőség legfontosabb kritériumait. A zárótesztet a kurzus végén min-

denki sikeresen megoldotta. A képzés jó hangulatban, a résztvevők aktív közreműködésével, igazi jó 

kis szakmai beszélgetésekkel telt. 

Palotásné Pityi Enikő 
szaktanácsadó 

4. „Szőjetek lányok, fonjatok lányok!” 

2022.04.05. 13.30 – 15:00 óra ONLINE – Google MEET platform 
gyakorlati bemutató videóról – bázisintézményi program 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Közreműködik: Jamriskáné Muladi Andrea – szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor 

Résztvevők száma: 18 fő 

A Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok programsorozat keretén belül mutattuk be immár második 

alkalommal a „Szőjetek lányok, fonjatok lányok!” elnevezésű jó gyakorlatunkat. 

A szakmai műhelymunkára 2022. Szent György havának 05. napján került sor. A megye 9 intézmé-

nyéből 18 pedagógus kolléga örvendeztetett meg bennünket érdeklődésével.  

A „Szőjetek lányok, fonjatok lányok!” intézményi jó gyakorlatunk a téli időszak paraszti élethez kap-

csolódó tevékenységeinek gyermekek által is megélhető lehetőségeit mutatja be. A Covid- 19 járvány 

miatti korlátozások időszakában, mi óvodapedagógusok is megismerkedtünk az online kapcsolattar-

tás több lehetőségével is, ami hasznosítható volt számunkra, azt beépítettük a mindennapi gyakorla-

tunkba. Nevelőtestületünk úgy gondolta, az említett jó gyakorlat bemutatására az online forma a leg-

megfelelőbb, ehhez a Google Meet felületet használtuk a szakmai napon. Megerősítette döntésünk 

helyességét, hogy több kolléga is elmondta, személyes jelenléttel szervezett programon nem tudott 

volna részt venni, számukra könnyebb elérhetőséget jelentett az online munkaforma, örültek ennek 

a lehetőségnek.  

Az online térben elsőként Dupákné Gecse Adél, a POK munkatársa köszöntötte a jelenlévőket. In-

tézményünk képviseletében, bázisintézményi koordinátorként mutattam be nagy múltra visszatekintő 

jó gyakorlatunkat.  

A műhelymunka első részében a jelenlévők megismerhették az intézményünk pedagógiai program-

jának cél - és feladatrendszerét, néphagyomány-éltető gyakorlatunkat. A szemléletesebb betekintés 

érdekében bemutattunk egy 20 perces videófelvételt is, amely a régi fonóházak hangulatát idézte, 

óvodásaink, valamint a helyi hagyományőrző csoport tagjainak közreműködésével. Az előadás során 

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

amelyek a kiteljesedett játékfűzés alapját adták. Szakirodalom ajánlás, a kenderfeldolgozáshoz kap-

csolódó linkgyűjtemény közreadása zárta az előadást. 

Minden pedagógus számára, így számunkra is nagyon fontos a pedagógiai tevékenységünkkel kap-

csolatos visszajelzés, az építő kritika. További lendületet tud adni egy-egy elismerő szó. Álljon itt 

néhány örömet adó gondolat az elégedettségi kérdőívből:  

„Köszönöm szépen! Sok újat láttam a hagyományőrzés témában.”  

„Rendkívül sokszínű, játékkal dúsított foglalkozást láthattam, köszönöm az élményt! 

„Nagyon hasznosnak tartottam a programot, öröm volt látni, hogy gyermek és felnőtt is mennyire 

élvezte.” 
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A szakmai kapcsolódás - még, ha csupán online térben történt is - mélyítette meggyőződésem, hogy 

fontosak ezek az alkalmak, mert kölcsönösen tanulunk egymástól, megerősítést kapunk, szikrát lob-

bantunk egymásban. Köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt bennünket érdeklődésével! 

Jamriskáné Muladi Andrea szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor 

Bujáki Cseperedő Óvoda 

5. „Kávézna együtt a Balassagyarmati Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival?” 

„Kapcsolattartás lehetőségei a szülőkkel” 

2022.04.05. 10.00 – 16:00 óra Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézmé-
nye, nyílt nap, szakmai tanácskozás, előadás – bázisintézményi program 

Célcsoport: pedagógusok 

Közreműködik: Farkasné Kiss Krisztina – szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor  
Trollné Babka Zsuzsanna - gyógypedagógus 

Résztvevők száma: 23 fő 
13 fő 

A „Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok 2022” 

rendezvénysorozat programjainak szervezésé-

ben a Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati 

Tagintézménye is bekapcsolódott. Az Oktatási Hi-

vatal Bázisintézménye vagyunk, ezért úgy gon-

doltuk, hogy fontos megmutatni magunkat, és le-

hetőséget biztosítani a környék pedagógusainak 

szakmai találkozásra. A POK program meghívása 

mellett személyesen vagy az intézményvezetők 

segítségével szólítottuk meg a kollégákat. 

A Tagintézményünk részéről vállalt 4 szakmai 

programból jelen feljegyzésben 2 eseményről 

számolunk be. 

 „Kávézna együtt a Balassagyarmati Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival?” címmel hir-

dettük meg az eseményt. Ilyen jellegű nyílt napra eddig még nem volt példa. Célunk az volt, hogy 

minél kötetlenebb formában tudjunk beszélgetni, segítséget nyújtani.  

A Szakszolgálat épületében rendeztük be az aulát. Az asztalokra – húsvét közeledtével – tavaszi, 

színes dekoráció került. 

Szakfeladatonként helyezkedtünk el az asztaloknál. Az intézmény minden dolgozója részt vett a szak-

mai napon, pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, tehetséggondozó koordinátor, 

gyógytestnevelő kollégáink fogadták az érdeklődőket. Munkatársaink szakmailag jól felkészült szak-

emberek, a gyakorlatban, a diagnosztikában is képzettek. Érzékenyek a változásokra, követik azokat.  

Fontosnak tartjuk a pedagógusokkal, a szakma iránt érdeklődőkkel tartani a kapcsolatot, közösen 

gondolkodni, további előrevivő célokat megfogalmazni.  

Már 10 órakor nagy volt az érdeklődés. Kávéval, teával, házi süteménnyel készültünk, melyet a kol-

légák készítettek. Így még családiasabb, kötetlenebb volt a beszélgetés. A bölcsőde vezetője, óvo-

dapedagógusok, általános és középiskolában tanító pedagógusok, intézményvezetők kerestek meg 

kérdéseikkel.  A Tankerület vezetője, Nagyné Barna Orsolya munkatársaival is ellátogatott hozzánk. 

Szóba került a Balassi Bálint Gimnázium tehetséggondozó programjának segítése is. 

forrás: saját fotó 
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Megkérdeztük a pedagógusokat, hogy milyen témában kérik a segítségünket, megpróbáltunk minél 

szakszerűbb válaszokat adni. Sok kérdést kaptunk a fejlesztéssel kapcsolatban, illetve, hogy a tan-

órán hogyan tudnak a pedagógusok foglalkozni, differenciálni. Pszichológusainkhoz is sok kérdés 

érkezett, a logopédus kollégákat is többen keresték. A korai fejlesztés témaköre is sok érdeklődőt 

vonzott. A tehetséges fiatalok segítésével kapcsolatban is voltak kérdések, illetve gyógytestnevelő 

kolléganőnket a tartáshibákról és azok korrigálási lehetőségeiről is sokan kérdezték. Ajánlottunk 

szakirodalmat, bemutattunk eszközöket, beszélgettünk a tanórán és tanórán kívül használható mód-

szerekről. Abban egyetértettünk, hogy a gyermek fejlődésében érzékelt eltérésesetén minél előbb 

szakemberhez kell fordulni. Ezt a lehetőséget nálunk megtalálják, szakembereink tudnak segíteni. 

Délután Trollné Babka Zsuzsanna gyógypedagógus „Kapcsolattartás lehetőségei a szülőkkel” té-

makörben osztotta meg a jó gyakorlatok tapasztalatait. Gyakorlatias példák bemutatásával beszélt a 

szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségeiről. A pedagógusok érdeklődve hallgatták azokat a lehető-

ségeket, melyeket a Szakszolgálatunk fel tud ajánlani. Témaindító előadását követően a kolléganő. 

tájékoztatta az érdeklődőket programjainkról, illetve, hogy milyen korosztályú gyermekeknek és mi-

lyen témában tudunk segítséget nyújtani.  

A résztvevők információkat kaptak a mediációról, mint új lehetőségről, a Szakszolgálatnál működő 

Szülőklubról és a „Színes zenebölcsi” foglalkozásokról, valamint a bázisintézményi munkatervünkben 

már korábban is felajánlott nyílt napokról. 

Tervezzük a „Szakszolgálati kávézó” folytatását, erre biztatnak a pedagógusok is. Szükség van 

ezekre a szakmai beszélgetésekre, a mai nap is ezt bizonyította. 

Diósi László, tagintézményvezető 

Farkasné Kiss Krisztina, szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor 

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye 

6. Családi Életre Nevelés az alsó tagozaton 

2022.04.05. 14.00 – 15:00 óra Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 
tantermi bemutató foglalkozás, konzultáció – bázisintézményi program 

Célcsoport: pedagógusok 

Közreműködik: Ludányiné Bella Szilvia, bázisintézményi koordinátor 
Gazsiné Oláh Anita, Vargáné Kovács Andrea – tanítók 

Résztvevők száma: 23 fő 

Iskolánk, a szécsényi Páter Bárkányi János Kato-

likus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium adott ott-

hont a Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok egy prog-

ramjának. Ennek keretén belül 2022. április 5-én egy 

bemutató órát láthattak az érdeklődők, mely a Családi 

Életre Nevelés program egy moduljának feldolgozá-

sába adott betekintést. Az óra a megszokott CSÉN-es 

teremben zajlott, ahol 25 pedagógus kolléga figyelte a 

gyermekek és vezetőik minden rezdülését.  

A foglalkozás vezetői Gazsiné Oláh Anita és Vargáné 

Kovács Andrea a 4.a osztályos tanítványaikkal a társas 

kapcsolati kultúra világából, az e korosztály számára 

fontos barátság témakört boncolgatták. A gyerekek számára ezek az órák nem ismeretlenek, hisz 3. 

évfolyamtól havi 2 alkalommal vesznek részt ilyen foglalkozásokon. Fontos feladatuknak tartják – 

forrás: saját fotó 
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amint az a NAT-ban is kiemelt szerepet kap – hogy az ifjúság nevelésében a családi életre, társas 

kapcsolatokra való felkészítésre nagy hangsúlyt fektessenek. Elengedhetetlen, hogy a tanulókban 

felkeltsék a személyes érzelmi és önismereti fejlődés igényét, fejlesszék kritikai- és problémamegoldó 

gondolkodásukat, egész személyiségüket.  Ezeken az együttléteken közösen játszanak, beszélget-

nek a diákokkal és az új ismereteket az előadások helyett igyekeznek közös munkával felfedeztetni. 

A közös élmények megélése elősegíti a mélyebb érzelmi megértést és ezáltal az értékekkel való 

azonosulást. Bízunk abban, hogy egymás elfogadásával és a megszerzett információk birtokában 

önálló, felelősen gondolkodó és cselekvő, érett személyiséggé válnak tanítványaink.  

Köszönjük szépen az érdeklődő Kollégák jelenlétét, bízunk abban, hogy a látott foglalkozással 

sikerült bemutatni egyik „Jógyakorlatunkat” és annak fontosságát is. 

Ludányiné Bella Szilvia, bázisintézményi koordinátor 

Gazsiné Oláh Anita, Vargáné Kovács Andrea – pedagógusok 

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

7. „Együtt – működünk” 

2022.04.05. 14.00 – 15:30 óra Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 
műhelymunka – bázisintézményi program 

Célcsoport: pedagógusok 

Közreműködik: Müllerné Lenner Ildikó - pedagógus 

Résztvevők száma: 28 fő 

„Saját erősségeink révén nap mint nap autentikus 

boldogságot és bőséges örömöt élünk meg.” 

(Seligman) 

Napjainkban a lelki egészség megőrzése 

egyre hangsúlyosabb, és egyre nagyobb kihívást 

jelent, ezért is fontos, hogy legyen lehetőség ennek 

iskolán belüli megvalósítására. Közösségünkben is 

szerettük volna bevezetni a mentálhigiénés szem-

léletmódot, amely a pszichés működészavarok 

megelőzési lehetőségeire és az egészséges lé-

lektani folyamatok fejlesztésére vonatkozik. Szem 

előtt tartottuk, hogy az iskola az egyik legna-

gyobb mentálhigiénés intézmény. Az iskolával mindenkinek van kapcsolata, a gyermekkor ezen 

évei a legalkalmasabbak a személyiség formálására, valamint a gyerekek kortárs csoportokban elér-

hetőek. Mindezek mellett kiemelendő, hogy az iskolában jelenlévő pedagógusok számtalan terüle-

ten tudják támogatni a mentálhigiénés preventív munkát. Az egészségnevelés területén a felvilá-

gosító, ismeretnyújtó, tájékoztató tevékenység alsó tagozattól folyamatosan bővülő tananyagként be-

épül a környezetismeret, etika, természetismeret, társadalomismeret tantárgyakba és az osztályfő-

nöki órákba. Mindezzel az egészséges életmód, életforma kialakítását segítjük elő, ami egyik fontos 

eleme lelki a egészség megvalósulásának is. Az ismeretátadás kiegészítéseként fontos szerepet kap 

a tanulók pszichés kompetenciájának fejlesztése és a személyiségfejlesztés. Ez az intézményünk-

ben a dráma órákon a drámapedagógia eszközeivel magas színvonalon, hatékonyan valósul meg. 

A diákönkormányzat és diák sportkör által szervezett programok a pandémia visszahúzódásával 

újra színesítik a gyerekek hétköznapjait. Ezek a közösségi programok is segítik a mentális jólét foko-

forrás: saját fotó 
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zását, enyhítik az elszigetelődés okozta depressziót. A közös élmények felszabadultabbá, boldo-

gabbá teszik a gyerekeket, mint például az ökoiskolai rendezvények közül az évszaktúrákon való 

részvétel, ami szintén támogatja mentális jólét elérését. 

Ezek mellett a mindennapos tevékenységek 

mellett intézményünkben pár éve bevezetésre kerültek 

a mentálhigiénés foglalkozások, felismerve, hogy a 

mentálhigiéné olyan szemlélet- és elméletrendszer, 

amely a pszichés működészavarok megelőzési lehe-

tőségeire vonatkozik. Ennek tükrében igyekeztünk be-

vezetni olyan módszereket a foglalkozásokon, amik a 

gyerekek segítségére lehetnek. Segítünk felismertetni 

a gyerekekben, hogy tudatosuljon bennük, igenis na-

gyon sok ponton felelősek a sorsuk alakulásáért. Célul 

tűztük ki, hogy ezért tegyenek és részt vállaljanak a sa-

ját életük alakításában. Ennek érdekében egyik legfon-

tosabb a szeretet megélése és azon belül is az önszeretet, vagyis önmaguk elfogadása olyannak 

amilyenek, ezáltal a reális énkép megtalálása. Heti 3 órában van lehetőség a gyerekek mentális és 

szociális képességeinek a fejlesztésére. A foglalkozásokat egyéni beszélgetés formájában, kiscso-

portban, illetve osztályközösségekkel valósítjuk meg. Ezek olyan keretet adnak, amelyek között mód 

nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és gyakor-

lására, és az önismeret fejlesztésére. Az élménypedagógia eszköztárát használjuk a csoportos 

foglalkozásokon. Az átélt tapasztalatok segítségével valósul meg a tanulás csoportos formája. A gya-

korlatokat hosszú, alapos feldolgozás követi amikor a gyerekek a saját megéléseikből vonnak le 

következtetéseket, amiket hosszú távon beépítenek a mindennapjaikba, szokásrendjükbe. A célunk, 

hogy segítséget adjunk az iskolásoknak, azért, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, 

képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint lehetőséget adjunk a testi-lelki egészség 

megtartásához szükséges tényezők tanulmányozására és tudatosítására. 

A programon a munkánk bemutatása mellett a mindennapi gyakorlatomból igyekeztem át-

adni jól hasznosítható módszereket a kollégáknak. A gyakorlatorientált képzésen elsőként az „Öt-

ujjas szerződés” és a „Hogy vagy kör” kihívásait, szépségeit tapasztalhatták meg a jelenlévők. 

Szép pillanatokat élhettünk meg a képekkel előhívott érzelmi megnyilvánulások által. Az energetizáló 

és ráhangoló gyakorlatok tovább oldották a hangulatot éppen úgy, mint a foglalkozásokon a gyereknél 

tapasztalom. Az ismerkedő, csoportalakító, valamint a csoportos kő-papír-olló játékok még tovább 

fokozták a résztvevőknél a pozitív érzések megélését. A főjáték kihívásait aktívan, együttműködően, 

nagy energia bevetéssel oldották meg a résztvevők. A zárás értékelés módszereit és a levezető já-

tékokat is személyes élmény alapján ismerhették meg. Az átélt tapasztalatok segítségével megva-

lósult a tanulás csoportos formája. A kollégák érdeklődéssel és pozitív energiákkal, aktívan, a gya-

korlatokba bevonódva vettek részt az egész programon. Visszajelzéseik alapján elmondható, hogy 

hasznosítható, gyakorlatias ismeretekkel gazdagodtak a résztvevők, amiket remélem aktívan beépí-

tenek a mindennapi munkájukba! 

„Nem létezik olyan filozófia, meggyőződés vagy elvrendszer, amelynek elsajátítására bárkit rábeszél-

nék. Csak arra vállalkozhatom, hogy az én tapasztalatom pillanatnyi jelentőségét én értelmezzem, és 

aszerint éljek. És igyekszem másoknak lehetővé tenni és megadni a szabadságot, amellyel a maguk 

belső szabadságát létrehozhatják, s ezzel a maguk számára értelmezhetik.”  

(Carl Rogers) 

Müllerné Lenner Ildikó, tanító 

Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 

forrás: saját fotó 
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8. Tanulói fegyelmi eljárás megszervezése, folyamata és a döntéshozatal 

2022.04.05. 14:00 – 16:00 óra 
2022.04.07. 14:00 – 16:00 óra 

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola 
Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ, műhelymunka 

Célcsoport: intézményvezetők, tagintézményvezetők részére 

Közreműködik: Pintér Ildikó - szaktanácsadó 
Szabó Csaba - szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 14 fő 
11 fő 

A Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok keretében, intézményvezetők és tagintézmény-vezetők 

részvétele mellett a tanulói fegyelmi eljárás megszervezése, folyamata és a döntéshozatal témakör-

ében konzultáltunk. 

A műhelymunka során a résztvevők számára anonim módon megtörtént esetekről szóló leírásokat 

adtunk, melyek tanulmányozása után válaszoltak, érveltek, majd közösen az érvényes jogszabályok 

szerinti eljárásokat tanulmányoztuk át. 

Megállapítottuk, hogy a tanuló fegyelmi felelőssége, fegyelmező intézkedések, a tanulók kötelesség-

szegő magatartása többféle jogkövetkezményt vonhat maga után. Súlyos és vétkes kötelezettség-

szegés esetén fegyelmi eljárásnak van helye, amennyiben pedig a tanuló cselekménye nem éri el a 

fegyelmi eljárás megindításához szükséges szintet, más fegyelmező intézkedések alkalmazhatók.  

Kitértünk az eljárás menetére, a felmerülő kérdésekre megfogalmazott válaszok, hivatkozások pedig 

segítségül szolgáltak az oktatás résztvevőinek (tanárok, diákok, vezetők, szülők), illetve azok közös-

ségeit érintő, tanuláshoz-tanításhoz való jogok érvényesítésével kapcsolatos folyamatokhoz. 

A műhelymunkák remek lehetőséget adtak a jogszerű esetek értelmezésére, eljárások megbeszélé-

sére, azok gyakorlatban történő megvalósításaira, letisztázásaira. 

Pintér Ildikó, szaktanácsadó 

Szabó Csaba, szaktanácsadó 

9. Ökoiskolák találkozója 

2022.04.06. 15:00 – 16:30 óra Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ, szekció foglalkozás 

Célcsoport: pedagógusok 

Közreműködik: Madjász Julianna - szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 10 fő 

A Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok keretében 2022.04.06-án a plenáris programokat követően 

került sor az Ökoiskolák találkozójára. A megjelentek zöme ökoiskolából érkezett. Volt közöttük első 

pályázó, újra pályázó vagy örökös ökoiskola címet viselő iskola, de egy hamarosan ökoiskola címre 

pályázó intézmény is képviselte magát. Az aktualitások áttekintése mellett jól használható internetes 

elérhetőségek között böngésztünk. Szóba került – többek között – az Ökoiskolai Hírmondó, a Fenn-

tarthatósági témahét, a Magyar Nemzeti Parkok honlapja, illetve a magyar nemzeti parkok 2022-es 

programját tartalmazó kiadvány is: 

(http://magyarnemzetiparkok.hu/wp-content/uploads/vendeg-admin/2022/01/kiadvany_hu_2022.pdf) 

is, amely sok lehetőséget kínál az érdeklődők számára, különös tekintettel a közeli Bükki Nemzeti 

Parkra. Ezek közül érdemes felkeresni a következőket: Harkály Ház (Mátrafüred), Baglyas-kő-vára 

(Salgótarján), vagy a hamarosan megnyíló Bükki Csillagda (Répáshuta). Számos példa mutatja, hogy 

http://magyarnemzetiparkok.hu/wp-content/uploads/vendeg-admin/2022/01/kiadvany_hu_2022.pdf
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a nemzeti parkok szakemberei szívesen dolgoznak együtt az iskolákkal. Célszerű velük együttműkö-

dési szerződést kötni. 

Ezek után a találkozó legértékesebb része, a tapasztalatcsere következett. Izgalmas beszélgetés 

bontakozott ki arról, hogyan oldják meg az ökoiskolai kihívásokat. A kollégák a saját gyakorlataikat, 

ötleteiket, a felmerülő problémákat és ezek megoldási lehetőségeit osztották meg egymással. Ezek-

ben nagyon sok konkrétum hangzott el, legyen szó akár az iskolai papírgyűjtés gazdaságos lebonyo-

lításról vagy a szakemberek bevonásával végzett vízvizsgálatról. Utóbbihoz a Bükki Nemzeti Park 

„Vidra verda” nevű programját ajánlottam. 

Igényként fogalmazódott meg az is, hogy évente rendszeresen szervezzünk ehhez hasonló szemé-

lyes tapasztalatcserét. 

Ilyen elhivatott, lelkes csapattal öröm volt ez a találkozó! 

Madjász Julianna - szaktanácsadó 

10. Zöld Óvodák találkozója 

2022.04.06. 15:00 – 16:30 óra Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ, szekció foglalkozás 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Közreműködik: Dupákné Gecse Adél – munkatárs, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai 
Oktatási Központ 

Résztvevők száma: 15 fő 

A Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok keretében került sor megyénk „Zöld Óvoda” címmel ren-

delkező óvodáinak összehívására. A rendezvény fő célkitűzése a tavaly 15 éves fennállását ünneplő 

a zöld óvodai hálózat országos és megyei helyzetének ismertetése, aktualitásai, eredményei, a 2021-

es évtől bevezetett elektronikus pályázatbeadás módjának bemutatása, valamint a zöld (de a nem 

zöld!) óvodák számára is hasznos információs források áttekintése volt.  

Nógrád megyében 53 feladatellátási hely rendelkezik a Zöld óvoda cím valamelyikével, amelyet az 

alábbi diagram mutat: 

 

A fenti adatok alapján az derült ki, hogy a nógrádi óvodai feladatellátási helyek közül minden negyedik 

óvoda Zöld Óvoda. Az 53 címmel rendelkező a feladatellátási hely a teljes nógrádi feladatellátási hely 

Egyszeres; 18; 
34%

Kétszeres; 15; 
28%

Háromszoros; 
12; 23%

Örökös; 8; 15%
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számához (136) viszonyítva országos viszonylatban megyénket a második helyre sorolja. A fel-

adatellátási helyeken a zöld óvoda címek aránya 38,97%! Erre méltán lehetünk büszkék! A to-

vábbi években tovább szeretnénk növelni a zöld óvodák számát, amely az utóbbi két évben nem 

változott, azaz nem volt új belépőnk 2020 óta. 

A rendezvényünk során áttekintettük még a Salgótarjáni POK támogató szerepét a fenntarthatóságra 

nevelésben, hiszen ez a feladat valamennyi köznevelési intézmény számára hosszú távú szemlélet-

formálást, tudásszerzést, gondolkodásmódot feltételez és kíván meg a pedagógusoktól (is). 

Örömmel hívtuk és üdvözöltük rendezvényünkön Nógrád megyei Zöld bázisintézményünk, a Salgó-

tarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Körúti tagóvodájának vezetőjét Zsótér Melindát, akivel a jelen-

lévő kolléganőkkel együtt átgondoltuk a bázisintézmény-zöld óvodák-POK-szaktanácsadók közötti 

együttműködés lehetséges formáit.  

Bízunk abban, hogy a létrejött fórum inspiráló hatása több szakmai területen is jelentkezni fog. 

Dupákné Gecse Adél munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

11. Vadászokkal az erdőben I. 

2022.04.07. 15:00 – 16:30 óra ONLINE – Google MEET platform, előadás – bázisintézményi program 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Közreműködik: Paróczi Tiborné – szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor 

Résztvevők száma: 23 fő 

„Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk.” (Eötvös Loránd) 

Néhány évvel ezelőtt Feketéné Czakó Hilda – a Nemti Gesztenyefa Óvoda vezetője, akkori vezető 

szaktanácsadónk – tavaszi pedagógiai napok keretében egy fantasztikus programot kínált és valósí-

tott meg. Nevelőtestületünk teljes létszámmal vett részt rajta.  Akkor „csupán” élveztük a napot, aktí-

van vettünk részt a feladatokban, loholtunk a mátrai erdőt jól ismerő és megmutató erdész után és 

töltekeztünk… Töltekeztünk tudással, élménnyel, szépséggel, új ismeretségekkel. Talán így szület-

nek a JÓ GYAKORLATOK … mindenféle kényszer nélkül. Számunkra így született meg a Vadászok-

kal az erdőben jó gyakorlat. 

 A 2022. évi Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok keretében bemutattuk a már sajátunkká formált jó 

gyakorlatunk elméleti hátterét. A bemutatót a Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde intéz-

ményvezetőjeként, bázisintézményi koordinátorként készítettem és vezettem. Segítőm az egész ne-

velőtestület volt, hiszen ez is egy olyan projekt, amiben mindenki igyekszik részt vállalni a közös 

sikerért. 

Ezt a napot online formában terveztük és valósítottuk meg. A bemutató során magáról a jó gyakorla-

tokról, azok jelentőségéről és lehetőségeiről, valamint az adaptációról annak folyamatáról is sok szó 

esett. A pedagógusok számára oly gyakran hangoztatott „egész életen át tartó tanulás stratégiája” 

magában hordozza az egymástól való tanulás lehetőségét és annak értékét. 

A jó gyakorlat bemutatása tartalmazta magát az adaptációs folyamat áttekintését, azt a részletes 

folyamatot ahogy az első kipróbálástól a pedagógiai programunkba bekerült a projekt. Tartalmazta 

továbbá a kapcsolódó célokat, a hozzáillesztett feladatokkal, az alkalmazott módszereket, eszközö-

ket. Hangsúlyos és kiemelt volt azon új partnerek bemutatása, akikkel bővült a kapcsolati hálónk. Az 

élményszerű bemutatást segítette, hogy fotók bemutatásával került felidézésre a megvalósult projekt.  
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Sokat beszélünk a fenntarthatóságról, és a környezetünk védelméről. Fontos feladatunk nekünk pe-

dagógusoknak, hogy ezen fogalmak mögött rejlő tartalmakat bevigyük az intézmények hétköznapi 

életébe, tartalommal töltsük meg azokat. A szülők nélkülözhetetlen elemei ennek a programnak. A 

tevékeny és élményszerű tanulási folyamat működik náluk is, így a környezetünk védelméért megfo-

galmazott célok több irányban elérhetők. 

Feladata volt a bemutatónak az is, hogy a 7. kompetencia tettenérését is megjelenítsük. Megfogal-

mazódott, miként szolgálja ez a program az egyes indikátorokat, valamint, hogyan illeszkedik az ön-

értékelés és a tanfelügyelet egyes szempontjaihoz. 

A bemutató elején megfogalmaztam, hogy kettős céllal indultam neki a szakmai műhelyfoglalkozás-

nak. Az első nyilvánvalóan az volt, hogy a projektet az érdeklődők megismertessék, és talán kedvet 

is kapjanak hozzá. 

A második cél az távolabbra tekint: felhívni a figyelmet arra, hogy az óvodáinkban nagyon sok az 

érték, mutassák meg, tegyék közös kinccsé azokat. Adjanak lehetőséget egymásnak, a kollégáknak, 

hogy gazdagodjon a pedagógiai eszköztárunk, módszertani kincsestárunk, amellyel a gyermekeink 

mindennapjait élményszerűbbé és gazdagabbá tesszük. 

A rendezvény folytatása májusban várható. 

Paróczi Tiborné, szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor 

Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde 

12. “Kedvenc beszéd- és íráskészség vizsgarészekre felkészítő feladataim” 

2022.04.11. 14:30 – 16:00 óra Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 
workshop, bemutató műhelymunka - bázisintézményi program 

Célcsoport: bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusok 

Közreműködik: Kürti Krisztina előadó, a Language Cert vizsgarendszer értékelője és mód-
szertani szakértője, a budapesti Globus Nyelviskola vezető tanára 

Résztvevők száma: 11 fő 

A Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

2016 szeptemberétől a Language Cert nyelv-

vizsgahelye, ami lehetőséget teremt arra, hogy 

a vizsgáztató angol szakos kollégák részt ve-

gyenek a nyelvvizsgaközpont trénerei által tar-

tott workshopokon. Ez alkalommal Kürti Krisz-

tina módszertani szakértő, vizsgáztató, nyelvta-

nár tartott műhelymunkát nem csak angol sza-

kos nyelvtanároknak, s nem csak vizsgára fel-

készítőknek. 

Ezért hívtuk és vártuk szeretettel a szakmai-

módszertani megújulásra vágyó nyelvtanárokat. 

Mindig aktuális egy módszertani tematikájú műhelymunka, hiszen ki ne érezte volna már, hogy a 

megszokás jellemzi óráit, hogy ugyanazokat a módszereket alkalmazza, noha tanítványait már egyre 

nehezebb motiválni! Estleg már a kiégés határán van? Mi nyelvtanárok tapasztaljuk, hogy a módszer-

tan gyorsan fejlődik, s ha nem tartunk lépést vele, akkor könnyen unalmassá válhatnak óráink. 

Nos, Kürti Krisztina energikus, megnyerő egyénisége módszertani felkészültsége magával ragadta a 

jelenlévőket, s mindenki bekapcsolódott a változatos feladatokba. Kaptunk ötletet arra, hogyan lehet 

forrás: saját fotó 
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néhány szám segítségével ismerkedni egy nyelvórán, percenkénti partnercserével változatos szituá-

ciókban dialógust folytatni. Megtudtuk, hogyan érjük el, hogy egy adott mondat elhangozzék egy pár-

beszédben. Ezek a beszédkészséget fejlesztő gyakorlatok tankönyvtől és vizsgától függetlenek. Ta-

pasztaljuk az anyanyelvi órákon is (nem csak angolórán), hogy diákjaink szókincse egyre szegénye-

sebb, de a tréner arra ösztönözte a résztvevőket, hogy ne elégedjenek meg tanítványaiktól a ’jó’ és 

’rossz’ jelzővel válaszként, hanem bővítsük tanítványaink szókincsét, amihez szintén kaptunk ötlete-

ket!  

Ki ne lenne fáradt, esetleg kedvetlen a 7. vagy 8. órában? Jól jöhet ekkor egy mozgással kombinált 

módszer, melyben szavakat definíciókkal kell párosítani. Kihívást jelenthet egy hosszabb mondat rö-

vidítése is oly módon, hogy az nyelvtanilag, logikailag helyes maradjon. A többszöri csonkítás közben 

pedig ismételhetjük a nyelvtan egyes területeit. A nyelv ismeretének magasabb szintjét jelzi, ha már 

a nyelvhasználó állandósult szókapcsolatokat is tud, azokat beépíti szóbeli és írásbeli szövegalkotá-

saiba. Erre is mutatott módszert Kürti Krisztina. 

A foglalkozás pozitívuma, hogy a tréner nemcsak elmondta az egyes módszereket, hanem valam-

ennyit ki is próbáltuk. A feladatok játékosak voltak, egy részük a versenyszellemet, illetve a csoport-

ban való együttműködést is erősítette. Diákjaink hálásak egy-egy új, kreatív módszer alkalmazásakor, 

nekünk nyelvtanároknak pedig célunk, hogy rugalmas gondolkodásra sarkalljuk őket. Úgy vélem, a 

műhelymunka hasznos volt, hiszen jól alkalmazható módszereket ismertünk meg, lehet közülük cse-

megézni a hétköznapokban. 

Lékóné Lantos Zsuzsanna, szaktanácsadó, bázisintézményi koordinátor 
Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium  

13. Az on-line bántalmazás felismerésének és kezelésének lehetőségei 

2022.04.11. 15:00 – 19:00 óra 
2022.04.13. 15:00 – 19:00 óra 

ONLINE – Google MEET platform, továbbképzés 

Célcsoport: bármely intézménytípusban dolgozó pedagógusoknak 

Közreműködik: Racskó Péter - munkatárs 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

Résztvevők száma: 17 fő 

A XXI. század iskolai szereplőinek (tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak) az életét elválaszt-

hatatlanul átszövi az on-line jelenlét, az on-line térben végzett munka és szabadidős tevékenység.  

Ebben a térben időben szinte állandó veszélynek vagyunk kitéve, a kortárs bántalmazástól a külön-

féle, ismeretlenek által elkövetett, akár nagyon súlyos bűncselekményekig bezárólag. Ezért egyálta-

lán nem mindegy, hogy tanárként, pedagógusként milyen ismereteink és milyen válaszlehetőségeink 

vannak erre a modern eszközök és technológiák keltette kihívásokra. 

A 10 órás on-line kurzus résztvevői megismerhették a bántalmazással kapcsolatos legfontosabb fo-

galmakat, azok megjelenési formáit az off-line és az on-line térben. Részletesen kitértünk az on-line 

bántalmazási formák sajátosságaira és azokból származó veszélyek figyelmére, a szereplők azono-

sítására és szerepük fontosságára. Az elméleti ismeretek és a közös gyakorlati munka során áttekin-

tettük azokat az on-line térben is elérhető információkat, tudástárakat, amelyekből a kollégák további 

ismereteket szerezhetnek, illetve tájékoztatásként felhasználhatnak mindennapi munkájuk során. 

Ezután a résztvevők megismerhettek olyan, interneten elérhető komplex tananyagokat, amelyeket 

különböző iskolafokokban (általános iskola alsó, illetve felső tagozatán, középiskolában) akár közvet-
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lenül is felhasználhatnak az on-line bántalmazás megelőzésében, ismeretek közvetítésében a tanu-

lók és a szülői közösség felé egyaránt. A megelőzés fontos eleme az internetbiztonsági és a média-

tudatossági ismeretek növelése, így ezek a tananyagok természetesen ez utóbbi területre is kitérnek. 

Az on-line bántalmazás ellen fellelhető (on-line) tananyagok feldolgozása, sőt az on-line bántalmazás 

témakörében való biztonságos jártasság is feltételezi a pedagógusok részéről a digitális kompeten-

ciák magas szintű rendelkezésre állását, így a kurzuson nem csak a bántalmazással kapcsolatos 

ismeretek, hanem néhány digitális eszköz és módszer gyakorlati alkalmazásának bemutatása is elő-

került. 

Reményeim szerint a kurzuson résztvevő kollégák a témával kapcsolatos ismereteken túl hasznos 

gyakorlati segítséget is kaptak a pedagógiai munkájuk támogatásához. 

A témához kapcsolódó érdeklődés alapján, az év második felében tervezzük a 30 órás on-line, akk-

reditált továbbképzés megszervezését. 

Racskó Péter munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

14. Drámajáték az óvodában 

2022.04.12. 09:00 – 11:30 óra Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde 
műhelymunka – bázisintézményi program 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Közreműködik: Ostoróczki Józsefné - szaktanácsadó 

Résztvevők száma: 17 fő 

„Drámajátéknak neveznek minden olyan képlékeny emberi tevékenységet, amely a „mintha” szi-

tuációban valósul meg, illetve azokat is, amik célzottan ennek a befogadására, megélésére és az 

ebben való megnyilvánulásra készítenek fel.” (Móka János) 

A drámajátékban az együttműködéshez szükséges készségek 

fejlesztése: cselekedni tudás, témaváltás, kreatív gondolkodás 

fontos szempontokként jelennek meg. A játék a gyermekek 

alapvető tevékenysége, melynek számtalan formája és fajtája 

van. A fejlődésük üteme, képességeik, adottságuk, fogékony-

ságuk meghatározó szempont lehet az adott játékforma, vagy 

tevékenység kiválasztásában. A cél azonban miden helyzetben 

ugyanaz: az öröm, az együttlét, az önfeledt tevékenykedés. A 

„Drámajáték az óvodában” elnevezésű bázisintézményi progra-

munk, jelenléti formában való megvalósulása a 2022. évi Nóg-

rádi Tavaszi Pedagógiai Napok szakmai eseményei között ka-

pott lehetőséget. Ezen a délelőttön egy kis kedvcsinálót adhat-

tunk a drámajáték, a drámapedagógia gyakorlatban történő al-

kalmazásának, megvalósulásának módszereiből, és az elméleti hátteréből azoknak a pedagógusok-

nak, akik jelenlétükkel megtiszteltét ezt a programot.  

A gyakorlati tevékenységet a Micimackó csoport 4-5 éves gyermekeivel mutattam be, ahol a gyerme-

kek együttműködően, érdeklődést mutatva, aktívan vettek részt. A játék során pozitív megnyilvánulá-

saikkal tették színesebbé, és élménygazdaggá a közös játékot. A szerepbe lépéssel a gyermekekkel 

teljes összhangban vettem részt a játékban. A drámajáték sajátosságát, a „mintha” élményét alkal-

mazva motiváltam a résztvevő gyermekeket, a foglalkozás során fejlesztve a gyermekek képességeit. 

Jól látható volt az összeszokottság a csoportban dolgozó pedagógiai asszisztenssel, és a csoport 

forrás: saját fotó 
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dajkájával, valamint a differenciált bánásmód is megjelent a tevékenység ideje alatt. Ebben a formá-

ban, a valóságos megtapasztalásban az egymástól való tanulás lehetősége nagy szerepet kap. A 

délelőtt második részét a drámajáték és a drámapedagógia elméleti bemutatásával, ismertetésével 

folytattam, reflektálva a tevékenység során látottakra, hallottakra. A feltett kérdésekre választ adtam, 

majd egy kötetlen beszélgetés és tapasztalatcsere következett. Végül a jelenlévő pedagógusokkal 

közös játékkal zártuk a napot.  

„Meg kell tanulnunk a gyermek szemével látni és fülével hallani, meg kell tanulnunk a gyermek él-

ményvilágának a szintjét beszélni. Meg kell tanulnunk mindenekelőtt azt, hogy ráálljunk a gyermek 

érzelmi hullámhosszára, megéljük emocionális történéseit, elfogadjuk vágyait, tiszteljük fantáziáját, s 

mindezzel elősegítsük a szabad kommunikációt, a nyitott személyiség kibontakozását. Ennek felté-

tele pedig nem kevesebb, mint a gyermekbe vetett bizalom, az iránta érzett felelősség, melyből nyílt 

és derűs légkörben, ésszerű szabályok között, a gyermek felelőssége is kicsírázik.” (Mérei Ferenc) 

Ostoróczki Józsefné óvodapedagógus, szaktanácsadó 

Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde 

15. Mesefeldolgozás komplex művészeti neveléssel a tehetséggondozásban 

2022.04.12. 10:00 – 11:30 óra ONLINE – Google MEET platform 
előadás – bázisintézményi program 

Célcsoport: óvodapedagógusok 

Közreműködik: Szemerádyné Póczos Csilla óvodapedagógus 

Résztvevők száma: 32 fő 

A Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok keretében lehetőséget kaptunk 

arra, hogy a „Mese - mese mátka” című bázisintézményi programunkat na-

gyobb közönség elé tárjuk. A 2022. 04. 12-én 10:00 órai kezdettel, online 

platformon megvalósított esemény során egy mese komplex irodalmi, kép-

zőművészeti, zenei feldolgozását mutattam be. A képekkel illusztrált pre-

zentáció során ötleteket és bizonyítékot adtam a csoporton kívüli tehetség-

gondozó foglalkozásokon megvalósított módszerekre, a változatos eszkö-

zökre, az alkalmazott munkaformákra, a gyermekek személyiségének 

megismerésére épített meseválasztásra és a mesefeldolgozáshoz kapcso-

lódó változatos tevékenységekre.  

A résztvevők rálátást nyertek a gyermekek ötleteire, az általuk megfogal-

mazott módon épített mese dramatizált megvalósításába - többek között - 

a meseszöveg, versbetét és a kiválasztott betétdalok által. Kapcsolatteremtő, kapcsolatépítő játéko-

kat, a mese elemeihez kapcsolódó dráma- és dramatikus játékokat mutattam be a mesefeldolgozás 

különböző fázisain készült videófelvételek segítségével, amelyekből a közös éneklés, mesélés, 

együtt-mozgás, tánc és játék adta öröm pozitív személyiségformáló ereje is kitűnt. 

Az érdeklődők visszajelzései alapján a program gazdag ötlettára sokrétű, mindenre kiterjedő, a gya-

korlatban hasznosítható tudást adott. 

Ezúton is köszönöm a bemutatkozás, a tudásmegosztás és a térség óvodáival történő szakmai kon-

zultáció lehetőségét, valamint a POK munkatársainak a program megvalósításához nyújtott közre-

működését! 

Szemerádyné Póczos Csilla, óvodapedagógus 

Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodája 

forrás: saját fotó 
forrás: https://www.libri.hu/ 



OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 02/2022. HÍRLEVÉL 

19 
 

16. A tanórába integrált sakk feladatok - A matematika és magyar tantárgyakba integ-
rált sakk elemek 

2022.04.12. 13:30 – 15:00 óra ONLINE – Google MEET platform 
tanóra és konzultáció – bázisintézményi program 

Célcsoport: pedagógusoknak  

Közreműködik: Szegner Sarolta - tanító 

Résztvevők száma: 22 fő 

A Nőtincsi Általános Iskola az Oktatási Hivatal Bázisintézmé-

nyeként bemutató órákat szervez a Sakkpalota program bemuta-

tására, népszerűsítésére. A Tavaszi Pedagógiai Napok keretében 

megtartott foglalkozás a módszer hagyományos matematika, vala-

mint magyar nyelv és irodalom órákba való integrálását volt hiva-

tott bemutatni második osztályban. 

Célunk, hogy más iskolában tanító kollégák megismerjék a Sakk-

palota program komplexitását, a logikai-, asszociatív-, rugalmas 

gondolkodásra való jótékony hatását. Változatos feladatokkal, 

többféle munkaformában mutattuk be, hogy milyen jó hangulatú, 

mozgalmas tanórákat lehet tartani a módszer alkalmazásával. 

A sakkpalota módszer alkalmazása matematika órákon: 

Ráhangoláshoz, bemelegítéshez a „Vezér mondja” és a „Nálam van a” játékokat ajánlottuk. Csapat 

alakításhoz a diákok letakart kosárból húztak sakkfigurákat, az egyforma bábot húzók kerültek egy 

csapatba.  

A láncszámolást, a szorzást és bennfoglalást sakkdobókockával gyakoroltuk. A sakkdobókocka mind-

egyik oldalán egy-egy bábu rajza látható, melyeknek meghatározott értéke van: gyalog 1, futó 3, hu-

szár 3, bástya 5, vezér 9. A király felbecsülhetetlen értékű, mi a játékban 10-nek vettük. A dobott 

értékeket összeadva, szorozva gyakoroltuk a fejszámolást, frontálisan.  

A kerek tízesek és egyjegyűek összeadását sakkfigurák segítségével írtam föl, s a műveleteket 3 

csapatban, staféta számolásként oldották meg a diákok. Ez a módszer tetszett a legjobban a gyere-

keknek és az online órát megismerő kollégáknak is. 

A számolási készség fejlesztésére kiválóan alkalmas módszer a sakktáblán való láncszámolás. Mind-

egyik mezőre írtam egy számot. Az egyik huszártól kiindulva számoltak a diákok lólépésben, 70-ig. 

A feladat erős koncentrációt igényel a helyes lólépés, a helyes összeadás, és a művelet lejegyzése 

miatt. 

A sakkpalota módszer alkalmazása a magyar nyelv és irodalom órákon: 

A szótagolás gyakorlása során cetlikre írt szavakat bontották szótagokra, majd szótagszám szerint 

tették a táblán lévő csoportba. A csoportokat sakkfigurákkal, és sakkfigurákból felírt műveletekkel 

jelöltem: 1,2,3,4,5 szótagú szavak csoportja. Szószintézist sakktáblára írt szótagokkal végeztek a 

diákok: az ikerbábok helyére írt szótagokat kellett az adott sor elején szereplő kérdésnek megfelelően 

kikeresni. Kérdések: Mit? Miből? Mire? Miben? Óra közbeni játékként sakkdobókocka segítségével 

alkottunk szóláncot. A dobott figura kezdőbetűjével, majd utolsó betűjével mondtak szavakat a diákok. 

Örülök, hogy elnyerte a résztvevő kollégák tetszését a bemutatott módszer. Bízom benne, hogy leg-

közelebb már élőben tekinthetik meg, és válhatnak részesévé a Sakkpalota varázsának. 

Szegner Sarolta, tanító 

Nőtincsi Általános Iskola 

forrás: saját fotó 

forrás: saját fotó 

forrás: saját fotó 
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17. Labdás képességfejlesztés a gyógytestnevelésben 

2022.04.12. 15:00 – 16:00 óra Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola 
műhelymunka – bázisintézményi program 

Célcsoport: pedagógusoknak  

Közreműködik: Tillmanné Torda Erzsébet gyógytestnevelő, 
Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye 

Résztvevők száma: 11 fő 

A Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok 

keretében egy képességfejlesztő bemutató 

órán vehettek részt az érdeklődő kollégák. A 

foglalkozáson – bár gyógytestnevelési speci-

fikumként lett meghirdetve – a tanulók egyéni 

adottságainak megfelelő gyakorlása volt lát-

ható, különböző tréning formákban, ezért a 

program szélesebb réteget érintett: a sport-

tal, mozgással foglalkozó szakemberek szá-

mára is biztosított megfelelő tapasztalati ele-

meket.  

Nagy hangsúlyt fektetve a játékos (luftballonos) bemelegítésre, ráhangolódásra, jó hangulatban, 

egyéni és páros feladatok lebonyolítása közepette zajlott le az óra. A fő rész első felében kettesével 

dolgoztak egy-egy munkahelyen köredzés formában, de egyéni tempóban a diákok.  

Az önálló munkavégzés alatt folyamatos volt az irányítás, hibajavítás és a differenciálás. Ezek a fel-

adatok előkészítették a további gyakorlást, ami csoportban, de egyénileg történt. A diákok korosztá-

lyonként kerültek besorolásra, az egyik csoport „bombázót” játszott, miközben az egykezes felső do-

bást gyakorolta. Két részből állt a feladat: padról kellett leütni a sárga bójákat, míg a talajon elhelyezett 

kék bójákat fel kellett borítani. A másik csoport ez idő alatt a másik térfélen a kosárra dobást gyako-

rolta a kijelölt pontokról tovább haladással. 

A foglalkozást játék zárta: „Kapitánylabda” (a meglévő két csoportból lett a csapat). A tanulók által 

választott kapitányok elfoglalták helyüket az ellenfél térfelén elhelyezett padokon, és elkezdődött a 

mozgás. A játékot szivacslabdával játszották, ami megfelelő oldottságot biztosított a tanórai munka-

folyamat lezárásához. 

A bemutató végén a megjelent kollégákkal közös eszmecsere folyt a látottakkal kapcsolatban, amely 

megfelelő keretet biztosított az egyéni tapasztalatok átadásának.  

Tillmanné Torda Erzsébet, gyógytestnevelő 

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye 

  

forrás: https://nemzetipedkar.hu/ 
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18. Alsós humán taneszközök a NAT 2020 szerint 

2022.04.13. 13:00 – 13:45 óra ONLINE – TEAMS platform, előadás 

Célcsoport: pedagógusok  

Közreműködik: Kóródi Bence főosztályvezető Oktatási Hivatal Tananyagfejlesztési Főosztály 
Vitéz Annamária szerkesztő Oktatási Hivatal Tananyagfejlesztési Főosztály 

Résztvevők száma: 12 fő 

2022.04.13-án 13:00 órai kezdettel, online platformon került megrendezésre ez a program. Elő-

ször Kóródi Bence, az Oktatási Hivatal Tananyagfejlesztési Főosztályának vezetője beszélt arról, mi-

lyen szempontokat vettek figyelembe a közismereti alsós Magyar nyelv és irodalom tantárgy altantár-

gyaihoz tartozó, A és B jelzetű sorozatok taneszközeinek megalkotásakor az 1., a 2. és a 3. évfolya-

mokon. Szóba került az olvasóvá nevelés, a szórutinokkal történő olvasás, valamint a homogén gát-

lás jelensége is. Ez utóbbit figyelembevéve pl. a „p” a „b” és a „d” betűk tanítása mindkét sorozatban 

jól elkülöníthetően, egymástól távol helyezkedik el. Főosztályvezető úr hangsúlyozta, hogy a kis- és 

nagybetűk egymás melletti, párhuzamos tanítása, képi megjelenítése is segíti a homogén gátlás fel-

oldását, hosszú távon kihat a betűtévesztés elkerülésére mind szóban, mind írásban. Minden tanesz-

közben figyelembe vették az előkészítő időszak jelentőségét, az alapozás fontosságát. 

Előadását a mesék feszültségfeloldó szerepével színesítette. A mesei tér és idő kapcsán megtudhat-

tuk, merre induljunk, ha az Óperenciás tenger partján szeretnénk sütkérezni, vagy hol találjuk az 

Üveghegyet, Bergengóciát, Hencidát és Boncidát. Szavaiba kapaszkodva a mese határán átkeltünk 

a mondák világába, ahonnan a történelem lapjaira sodródtunk. Bepillantást nyerhettünk az új fejlesz-

tésű taneszközök képi világába, amelyből megállapíthattuk, milyen jól illeszkednek a mai gyermekek 

ízléséhez. 

Elköszönésekor az Oktatási Hivatal gondozásában álló, a témához kapcsolódó honlapok 

(https://www.oktatas.hu/ ; https://jelesnapok.oktatas.hu/ ; https://www.tankonyvkatalogus.hu/ ) gaz-

dag tartalmára emlékeztette a hallgatóságot. 

Vitéz Annamária az Oktatási Hivatal Tananyagfejlesztési Főosztályának szerkesztője vette át a szót. 

Ő a környezetismeret és technika taneszközök NAT2020 szerinti átdolgozásáról beszélt. Elmondta, 

hogy a Környezetismeret tantárgy az 1-2. évfolyamon csak névlegesen szűnt meg, tartalmai beépül-

tek a Magyar nyelv és irodalom, a Matematika, a Vizuális kultúra, az Etika, valamint a Technika és 

tervezés tantárgyak ismeretanyagába. 

Ezt követően a Technika és tervezés tankönyvsorozat megalkotásának részleteibe avatott be minket. 

Megtudtuk, hogy az Apáczai kiadó technikakönyveit dolgozták át, egységes tipográfiát használva az 

1-4. évfolyamon. Aktualizálták az ismereteket, szintén a mai kor gyermekeinek képvilágához igazítva 

a megjelenést. A hangsúlyosabb környezeti nevelés, természettudományos kompetenciafejlesztés 

érdekében új témakörökkel bővítették a tananyagtartalmat. 

A megújult Környezetismeret 3. című tankönyvből is láttunk szemelvényeket. Itt is megállapítást nyert 

az egységes tipográfia és szembeötlő volt a taneszköz tevékenykedtető volta a sok kísérlettel, meg-

figyelési gyakorlattal. 

Szerkesztő asszony a Digitális kultúra 3. című tankönyv ismertetésével fejezte be előadását. A tan-

eszköz segítségével megtanulhatja ez a korosztály a prezentációkészítés, a digitális rajzolás és a 

programozás alapjait is. 

Az előadásra visszaemlékezve megnyugtat a tudat, hogy a mai kor igényeihez igazodva, a pszicho-

lógiai és fejlődéstani kutatások eredményeire építkezve készülnek gyermekeink taneszközei. 

Tóth Beáta munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

https://www.oktatas.hu/
https://jelesnapok.oktatas.hu/
https://www.tankonyvkatalogus.hu/
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19. Okosgyűjtemények az alsós tanítók, tanulók számára 

2022.04.13. 14:45 – 15:30 óra ONLINE – TEAMS platform, előadás 

Célcsoport: pedagógusok  

Közreműködik: Pintér Gergely osztályvezető Oktatási Hivatal Digitális Tananyagfejlesztési 
Osztály 
Farkas Andrea alsós digitális műveltségterületi vezető Oktatási Hivatal Digi-
tális Tananyagfejlesztési Osztály 

Résztvevők száma: 30 fő 

2022.04.13-án 14:45-kor, online platformon került megrendezésre ez a program. 

Már nagyon vártam, hogy egy kis betekintést nyerjek a Nemzeti Köznevelési Portál 

(https://www.nkp.hu/ ) kulisszatitkaiba, mert ahogyan az előadás végén is említettem, szülőként elkö-

telezett híve vagyok a használatának. 

Farkas Andrea az Oktatási Hivatal Digitális Tananyagfejlesztési Osztályának alsós digitális művelt-

ségterületi vezetője avatott be minket abba a gigászi munkába, amit a felület és a hozzá tartozó 

taneszközök fejlesztésébe fektettek. Csak viszonyításképpen említem meg, hogy a portálon 16840 

db feladatot találunk a Feladattárban. 

Andrea elmondta, hogy a „stáb” tagjai között több, neves díjjal kitüntetett szakember dolgozott. A 

portál fejlesztése az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-0001 „A köznevelés tartalmi szabályozóinak meg-

felelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés." című projekt keretében in-

dult, és mára a létrehozott tartalomelemek számának tekintetében is túlteljesítették a kitűzött terveket. 

Hangsúlyozta, hogy az NKP nem egyszerűen „csak” egy tartalommegosztó portál, hanem egy komp-

lett tanulásmenedzsment rendszer. Minden pedagógusnak érdemes regisztrálni, hogy ki tudják hasz-

nálni a rendszer nyújtotta lehetőségeket, például: interaktív feladatokat készíthetnek a diákjaiknak, 

és megoszthatják azokat velük, sőt, az Okostankönyvek és Okosgyűjtemények szekcióiból igé-

nyeiknek megfelelően saját gyűjteményeket állíthatnak össze, lehetőség szerint átszerkeszthetik azo-

kat.  

Az okostankönyvek a weben megszokott élményt kínálják tanárnak és diáknak egyaránt. Ezek a tan-

könyvek nem pusztán a papírtankönyvek digitalizált változatai, hanem sok ezer kiegészítő digitális 

taneszközt tartalmaznak: videókat, képeket, hanganyagokat és interaktív feladatokat. Aki regisztrál, 

saját profilhoz, tartalomtárhoz jut, nyomon követheti a tennivalóit, közösséget alkothat más, regisztrált 

felhasználókkal. A Médiatárban tematizált kereséssel lehet szűkíteni a videók, a térképek, a képek 

és a hanganyagok listáját. A Jó gyakorlatok a portál olyan felülete, ahol az innovatív pedagógusok 

tehetik közkinccsé ötleteiket. Tanárok és diákok egyaránt meríthetnek az itt felhalmozott gondolatok-

ból, összegyűlt anyagokból. 

Engem most legjobban az úgynevezett „digitális tanösvények” nyűgöztek le. Az 1-4. évfolyamon a 

tantárgyakhoz kapcsolódóan megjelenik az Életrevaló alkalmazás, amelyben a tananyagismeret 

köznapi életben való gyakorlati hasznát tapasztalhatják meg a tanulók. 

Tóth Beáta munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

  

https://www.nkp.hu/
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 Tervezett továbbképzések 

Kedves Pedagógus Kollégák! 

2022. június végéig a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket szervezzük. Szere-
tettel várjuk a képzésekre! 

1. A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az erre alapozott fej-
lesztés 4-8 éves korban (folyamatba ágyazott képzés) – 30 óra 

Alapítási engedély száma: 632/10/2020 

A képzés tervezett napjai, ütemezése:  
2022. május 6. (9.00 – 17.30) - 10 óra jelenléti 
2022. május 7. (9.00 – 15.30) - 7,5 óra jelenléti 
2022. május 8 – május 19. – 8 óra otthoni feladat 
2022. május 20. (14.00 – 18.00) – 4,5 óra jelenléti 

A továbbképzés helyszíne: Napközi Otthonos Óvoda, 2651 Rétság, Mikszáth utca 6. 
Képzésvezető: Lerchné Forgács Marianna programfejlesztő, Salgótarjáni POK 
Jelentkezés a képzésre: https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/jelentkezes/index/7396 

Jelentkezési határidő: május 4. szerda 

2. A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az erre alapozott fej-

lesztés 4-8 éves korban (folyamatba ágyazott képzés) – 30 óra 

Alapítási engedély száma: 632/10/2020 
A képzés tervezett napjai, ütemezése:  

2022. június 10. (9.00 – 17.30) – 10 óra jelenléti 
2022. június 11. (9.00 – 15.30) – 7,5 óra jelenléti 
2022. június 12. – június 23. – 8 óra otthoni feladat 
2022. június 24. (14.00 – 18.00) – 4,5 óra jelenléti 

A továbbképzés helyszíne: Játékvár Tagóvoda, 2600 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12. 
Képzésvezető: Lerchné Forgács Marianna programfejlesztő, Salgótarjáni POK 
Jelentkezés a képzésre: https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/jelentkezes/index/7399 

Jelentkezési határidő: június 7. kedd 

3. A tanulási motiváció növelése – online kontakt továbbképzés távoktatási órákkal - 30 óra 
Alapítási engedély száma: 21/10/2021 
A képzés tervezett napjai, ütemezése: 

2022. május 28. 10.00 – 17.00 
2022. június 3. 14.30 – 17.45 
2022. június 4. 10.00 – 17.00 

Célcsoport: tanító, tanár, fejlesztőpedagógus 
Képzésvezető: Pusztai Katalin, Budapesti POK 
Jelentkezés a képzésre: kialakítás alatt 

Jelentkezési határidő: május 23. hétfő 

4. Drámajáték-vezetés – 30 óra 

Alapítási engedély száma: 12/136/2019 

A képzés tervezett napjai: 2022. június (egyezetetés alatt) 
Célcsoport: óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, logopédus, kollégiumi nevelő, pszicho-
lógus, szociálpedagógus 
Képzésvezető: Farkasné Ponyi Beatrix 
A továbbképzés helyszíne: Napközi Otthonos Óvoda, 2651 Rétság, Mikszáth utca 6. 

Jelentkezés a képzésre: kialakítás alatt 

https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/jelentkezes/index/7396
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/jelentkezes/index/7399
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 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 


