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Nógrádi Tanévindító Szakmai Napok 

A 2022/2023. tanév előkészítéseként immár V. alkalommal került sor Nógrád megyében a Tanév-
indító Szakmai Napok megszervezésére. A rendezvény kiváló lehetőséget nyújt a köznevelési intéz-
mények vezetői és pedagógusai számára, hogy megismerkedjenek a tanév aktualitásaival, a várható 
feladatokkal, a 2020-as NAT bevezetésével kapcsolatos pedagógiai, tantárgyi tapasztalatokkal, új-
donságokkal. 

2022. augusztus 24-25-én Salgótarjánban és Balassagyarmaton megrendezésre kerülő programok idő-
pontjait úgy határoztuk meg, hogy az intézményvezetők mellett a nevelőtestületek minden érdeklődő 
tagjának módja legyen azokon részt venni, hiszen a részvétel jelentősen hozzájárulhat a sikeres és 
eredményes oktató-nevelő munkához. 

Programjainkon műhelymunkák keretében került sor a különböző témák feldolgozására, amelyeken 
a foglalkozások vezetői a megjelentek aktivitására, együttműködésre alapozva tervezték meg a mun-
kát. 

Mindkét helyszínen 17 témában szerveztünk szekciófoglalkozást szaktanácsadók és a Salgótarjáni POK 
munkatársainak közreműködésével. A pedagógusok körében nagy érdeklődésre tartottak számot a meg-
hirdetett programjaink, hiszen 81 köznevelési intézmény/tagintézmény 496 pedagógussal képviseltette 
magát. 

Megköszönjük az előadóknak, a közreműködő szaktanácsadóknak és kollégáknak, hogy lelkesedésük-
kel és munkájukkal hozzájárultak a tervezett programok sikeres megvalósításához. 

Ugyancsak köszönetet mondunk a szakmai napoknak helyet adó Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium, 
valamint a Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola vezetőinek és dolgozói közösségének, hogy a 
feltételek biztosításával hozzájárultak a programok zavartalan lebonyolításához.  

Sikeres tanévet, további jó együttműködést és jó egészséget kívánok magam és munkatársaim nevé-
ben!  

Lerchné Forgács Marianna 
főosztályvezető 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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 Szekciófoglalkozások 

1. Intézményvezetői tájékoztató – bevezető előadás 

2022.08.24.  
2022.08.25. 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 
Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

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

Közreműködik: Mester Gabriella munkatárs, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási 
Központ 

Résztvevők száma: Salgótarján: 44 fő 
Balassagyarmat: 29 fő 

Az Intézményvezetői Műhelyre jelentkező pedagógus kollé-

gák a három külön szekció közös bevezetőjében áttekintést kap-

tak a tanévet, nevelési évet megelőző jogszabályi változásokról, 

a tanévindítással kapcsolatos teendőkről. 

A szekció témája a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

évek óta folyó jogszabályfigyelő hagyományain alapul. A POK fo-

lyamatosan követi a köznevelést érintő jogszabályok változásait, 

ezzel kapcsolatosan jogszabályfigyelő dokumentumot vezet, ak-

tualizál, mely tömören megfogalmazza a változások lényegét is. 

Az Intézményvezetői Műhelyre jelentkezők a három külön szekció 

közös bevezetőjében áttekintést kaptak a tanévet, nevelési évet 

megelőző jogszabályi változásokról, a tanévindítással kapcsola-

tos teendőkről. 

A szekción résztvevő – főleg intézményvezetők – nagy száma, valamint az elégedettségi kérdőívek 

tartalma visszaigazolást nyújtott a POK-nak, hogy nagy igény van az ehhez hasonló szolgáltatásra, 

hasznos segítségére van a vezetőknek a jogszabályok sokszor nehezen átlátható, szövevényes vi-

lágában való eligazodásban. 

A jogszabályváltozásokról hamarosan önálló Hírlevelet is megjelentetünk. 

Mester Gabriella munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

  

forrás: saját fotó 
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2. Intézményvezetői Műhely – Az óvodai jogviszony létesítésével, a gyermek felvételével és 
átvételével kapcsolatos feladatok 

2022.08.24.  
2022.08.25. 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 
Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

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

Közreműködik: Jamriskáné Muladi Andrea intézményvezető, szaktanácsadó 
Paróczi Tiborné intézményvezető, szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 21 fő 
Balassagyarmat: 9 fő 

Minden nevelési év kezdete magával hozza a terve-

zést, a felkészülést, a lendületet, hogy ezt az évet - mi veze-

tők - még gördülékenyebben, jobban tudjuk elindítani. Sze-

rencsések vagyunk, ha van mögöttünk egy pihentetőnek tűnő 

nyár, de ha mégis munkával telt, akkor pedig ott van bennünk 

a megállíthatatlan lendület. Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni 

Pedagógiai Oktatási Központja ezt a munkát igyekszik meg-

támogatni, immár hagyományosan augusztus utolsó napjai-

ban. 

A Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében, 
a Nógrádi Tanévindító Szakmai Napok keretén belül végez-
tünk szaktanácsadói feladatot 2022.08.24-én Salgótarján-
ban, 08.25-én Balassagyarmaton a címben jelzett témában. Az óvodavezetők számára meghirdetett 
programunk mindkét helyszínen megvalósult. 
Az óvodai jogviszony témaköréhez kapcsolódóan több jogszabályi változás is történt az utóbbi idő-
szakban, ezek értelmezése és helyes alkalmazása nehézséget, bizonytalanságot jelenthetett több 
óvodavezető számára is. Ezt bizonyítja az a sok kérdés, megkeresés, amely a POK munkatársaihoz 
érkezett korábban. 
A jogszabályok tömkelegét összefoglaló téma először nagyon száraznak tűnhetett, ennek ellenére 
izgalmas délelőttök kerekedtek mindkét helyszínen. A prezentációval kísért elméleti összefoglaló ke-
retében áttekintésre kerültek a témával kapcsolatos jogszabályok, különös tekintettel a következő 
területekre:  

➢ óvodakötelezettség,  
➢ az óvoda felvételi körzete, felvételi kötelezettsége, az óvodai felvétel 
➢ felmentés az óvodai foglakozások alól,  
➢ a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó rendelkezések, 
➢ az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése,  
➢ a gyermekek nyilvántartása,  
➢ az óvodai jogviszony szüneteltetése, megszüntetése. 

A 2 helyszínen szervezett műhelymunkára közösen állítottuk össze a prezentációt, választottuk ki és 

dolgoztuk fel a vezető társaktól beérkezett problémás eseteket. A felkészülésünket jelentős mérték-

ben segítette a POK munkatársa által előzetesen elkészített jogszabályi kivonat és segédanyag, ame-

lyet a résztvevők megkaptak, valamint a közös felkészülést segítő konzultáció a POK munkatársaival. 

A jogszabálygyűjtemény és a hozzá kapcsoló értelmező anyag megkönnyíti a vezető munkáját, kö-

szönet érte a kidolgozónak. 

forrás: saját fotó 
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Az óvodai jogviszony kérdésköréhez kapcsolódó jogszabályi 

rendelkezéseket prezentációval kísért előadás keretében tekin-

tettük át. A műhelymunka második részében csoportokat alakí-

tottunk. Minden csoport kapott egy-egy megfogalmazott problé-

mát a témához kapcsolódó kérdésekkel, melyeket saját gyakor-

lati tevékenységük, ismereteik alapján válaszoltak meg. Közösen 

áttekintettük, szintetizáltuk a csoport válaszát, hozzá rendelve a 

jogszabályi hátteret is. Felszabadult szakmai beszélgetés alakult 

ki, közösen megvitattuk a felmerülő kérdéseket is. Ez a munka-

forma elősegítette az együtt gondolkodást, a szakmai vita, érve-

lés kialakulását, tapasztalatok megosztását. A közös gondolko-

dás mindig eredményes, így volt ez a két nap során is. Egy-egy 

eset sok problémát vetett föl, közösen kerestük rá a jogszabályoknak megfeleltethető megoldásokat, 

soha nem feledkezve a gyermekek mindenek fölött álló érdekéről. 

Egy-egy esetfeldolgozás újabb és újabb kérdéseket vetett föl a kollégákban. Nagy segítség volt a 

végig velünk lévő Dupákné Gecse Adél POK munkatárs, aki az óvodák ügyét különösen a szívén 

viseli. Irányító gondolataival igyekeztünk eligazodni a jogszabályok értelmezésében, kerestük közö-

sen az utat a megoldásokhoz. 

Balassagyarmaton 8, Salgótarjánban 21 óvodavezető/tagintézményvezető kolléganő, valamint a pol-
gármesteri hivatal képviselője kapcsolódott be a műhelymunkába. 

Örömmel töltött el a kolléganők aktivitása, nyitottsága. Azt tapasztaltuk, hogy igénylik és szívesen 

fogadják az intézményvezetők a szakmai konzultációt, megerősítést! Tartalmas délelőttök voltak, és 

bár sokótok hiányzott – kedves vezető kollégák - ennek ellenére értékes, együtt gondolkodó, hasznos 

napokat tudhatunk magunk mögött. 

Jamriskáné Muladi Andrea és Paróczi Tiborné szaktanácsadók 

3. Intézményvezetői Műhely – Az iskolai jogviszony megszüntetésével, szüneteltetésével, a 
tanuló távozásával kapcsolatos feladatok 

2022.08.24.  
2022.08.25. 

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 
Lerchné Forgách Marianna főosztályvezető, Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pe-
dagógiai Oktatási Központ 

Résztvevők száma: Salgótarján: 21 fő 
Balassagyarmat: 13 fő 

A „Nógrádi Tanévindító Szakmai Napok 2022” ke-

retében, intézményvezetők és tagintézmény vezetők 

részvétele mellett folytattuk műhelymunka-sorozatun-

kat, az iskolai jogviszony megszüntetésével, szünetel-

tetésével, a tanuló távozásával kapcsolatos témakör-

ben. 

A korábbi programjaink, amikor a fegyelmi esetek, il-

letve a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos el-

járások meneteivel, eseteivel foglalkoztunk, igazolták, 

forrás: saját fotó 

forrás: saját fotó 
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hogy szükség van az ilyen típusú műhelymunkákra. A résztvevők számára valós (anonim) esetekről 

szóló leírásokat adtunk, melyek tanulmányozása után válaszoltak, érveltek, majd közösen az érvé-

nyes jogszabályok szerinti eljárásokat tanulmányoztuk át. 

A tanév lezárása és a beiratkozások időszaka kiemelt fontosságú periódus az intézményi szabályo-

zások idején, ezért kiemelt figyelmet fordítottunk az iskola döntése, a jogszerű határozat tartalmi és 

formai elemeinek bemutatására, ugyanis ebben a témában sok-sok kérdés merült fel a korábbi mű-

helymunkák, illetve a szaktanácsadói látogatások során. Bármennyire is gyakorlottak vagyunk, szá-

mos olyan helyzettel találkozunk, amelyek során a jogszerű eljárás és döntés, újabb és újabb kérdé-

seket vet fel, melyek tisztázására ez a műhelymunka remek lehetőséget adott. Tisztázhattunk olyan 

valódi eseteket is, amelyek a felmerülő kérdések kapcsán kerültek elő. A résztvevők számára össze-

fogóan elkészült legfrissebb jogszabálygyűjtemény pedig segítségül szolgált az intézmény vezetői-

nek az egyént, a közösséget érintő, jogok érvényesítésével kapcsolatos folyamatokhoz. 

Pintér Ildikó és Szabó Csaba szaktanácsadók 

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

2022.08.24.  
2022.08.25. 

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 

Résztvevők száma: Salgótarján: 30 fő 
Balassagyarmat: 31 fő 

A Nógrád Megyei Pedagógiai Oktatási Köz-

pont által szervezett Tanévindító Szakmai Napok 

programsorozatába a Nógrád Megyei Pedagógia 

Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye – 

Bázisintézményként - kapcsolódott be.   

"Mit gondolsz?" – tanulói megismerés és moti-

váció címmel hirdettük meg szekciófoglalkozásun-

kat. Két helyszínen, Salgótarjánban a Bolyai János 

Gimnáziumban, Balassagyarmaton a Kiss Árpád 

Általános Iskolában tartottuk a műhelyfoglalkozást. 

A program során rövid filmrészleteken, eseteken 

keresztül különböző pedagógiai helyzetek kerültek 

bemutatásra. Dr. Bagdy Emőke, Böjte Csaba, Dr. 

Kádár Annamária gondolatait választottuk a beszélgetések indításához, valamint különböző filmrész-

leteket vetítettünk, melyek a tanulók megismeréséhez kapcsolódtak Fontosnak tartottuk, hogy lehe-

tőség legyen személyes tapasztalatok megosztására, beszélgetésre, és hogy ráhangolódjunk az új 

tanévre. A témához kapcsolódó közös gondolkodásra invitáltuk a pedagógusokat, lehetőséget kí-

nálva arra, hogy egy-egy helyzet megoldását illetően megerősítsük egymást, vagy más szemszögből 

világítsunk rá valamely megoldandó iskolai szituációra.  

A tanulók megismerése elengedhetetlen ahhoz, hogy a személyiségüknek, képességeiknek megfe-

lelő nevelési módszereket ki tudjuk választani. Ismernünk kell tanulóink erősségeit, gyengeségeit, 

aktuális élethelyzetüket, de tájékozódnunk kell motivációs sajátosságaikról, érdeklődési körükről, szo-

kásaikról is. Ez a megismerési folyamat az egész oktatási-nevelési folyamatot áthatja, nincs vége. 

forrás: saját fotó 
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Beszélgettünk a tanórai és tanórán kívül használható módszerekről, a differenciálás lehetőségeiről.  

A pedagógusok átadták egymásnak tapasztalataikat, megismerhettük „jó gyakorlataikat”, melyeket 

eredményesen alkalmaznak.  

A szekcióban önmagunk lelki feltöltődéséről, lehetőségeiről, a munkaközösségek, nevelőtestületek 

szerepéről is több jó gondolatot fogalmaztak meg a jelenlévők. 

Fontosnak tartjuk a közös gondolkodást és tudásmegosztást és a szakmai igényesség fenntartását.   

A szekció iránti – jelentkezők számában is megmutatkozó – érdeklődés a téma aktualitását tükrözi.  

Diósi László, tagintézményvezető 

Farkasné Kiss Krisztina, szaktanácsadó 

Katona-Fejes Magdolna, szaktanácsadó 

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye 

5. Figyelemfejlesztő feladatok, játékok a tanórán alsó tagozaton és az óvodában 

2022.08.24.  
2022.08.25. 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 
Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok, érdeklődő szaktanárok, óvodapedagógusok, 
fejlesztőpedagógusok, pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztensek 

Közreműködik: Katona-Fejes Magdolna gyógypedagógus, szaktanácsadó,  
Farkasné Kiss Krisztina gyógypedagógus, szaktanácsadó,  

Résztvevők száma: Salgótarján: 21 fő 
Balassagyarmat: 27 fő 

A Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézményének munkatársa-

ként és szaktanácsadóként is gyakran szembesülünk a pedagógusokkal való találkozásaink, beszél-

getéseink során azzal a ténnyel, hogy a figyelemproblémával küzdő tanulók különös kihívást jelente-

nek a velük foglalkozó pedagógusoknak a nevelés-oktatás, ismeretelsajátítás folyamatában, különö-

sen osztálytermi körülmények között. 

Programunk fő célja az volt, hogy a résztvevő pedagógusok megismerjék, felelevenítsék a figyelem-

mel és a figyelemhiánnyal kapcsolatos ismereteiket, a figyelmi problémákkal küzdő tanulók sajátos-

ságait, megsegítésük lehetséges módszereit, eszközeit a tanítási órákon, mindezt elsősorban rövid 

gyakorlatokon, saját élményű tapasztalatszerzés útján, igény szerint kiegészítve a felvetett témákat 

a hozzájuk kapcsolódó elméleti ismeretekkel. A gyakorlatokat követően lehetőséget biztosítottunk 

egyéni reflexiókra, jó gyakorlatok ismertetésére, tapasztalatok megosztására is a csoporton belül, a 

résztvevő pedagógusok között. 

A fő problémakör mellett hangsúlyt kapott a szekciófoglalkozás során a tanulók megismerésének 

fontossága, az egyéni sajátosságok figyelembevételének szükségessége a pedagógiai munkában, a 

tanulók motiválásában rejlő lehetőségek, a differenciálás lehetséges eszközeinek bemutatása is. A 

játékos feladatokon, rejtvényeken, szövegolvasáson, szövegértelmezésen alapuló tevékenységeken 

keresztül, elsősorban a tanulók oldaláról átélve a különböző, gyakran előforduló tanórai szituációkat, 

majd a pedagógus szemszögéből megfogalmazva a tapasztalatokat, konzekvenciákat tekintettük át. 

Farkasné Kiss Krisztina, szaktanácsadó 

Katona-Fejes Magdolna, szaktanácsadó 
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6. Érzelmi intelligencia fejlesztése 

2022.08.24.  
2022.08.25. 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 
Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános iskolai alsó tagozatos pedagógusok 

Közreműködik: Prakfalviné Mede Beáta fejlesztő szakpedagógus, szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 14 fő 
Balassagyarmat: 21 fő 

Az érzelmi intelligencia fejlesztése kisiskolás korban elnevezésű műhelymunkán mindkét 

helyszínen - Salgótarjánban és Balassagyarmaton - igen magas létszámban vettek részt általános 

iskolában tanító pedagógusok, sőt még óvodapedagógusok is jelen voltak. Ebből is látszik, hogy a 

téma napjainkban nagyon aktuális. Az iskolai tantervből még mindig hiányzik az érzelmi intelligencia 

fejlesztése, ezt ugyanis a mai napig nem tanítják. Szerencsére azonban ez fejleszthető, amelyhez 

segítséget igyekeztem nyújtani a jelenlévő, érdeklődő pedagógusoknak. Fontos ugyanis, hogy a gyer-

mekek a tanulás mellett, mindennapjaikban, társas kapcsolataikban megfelelően tudják kezelni a kü-

lönböző helyzeteket, konfliktusokat. Rövid elméleti bevezető után igyekeztem interaktív módon meg-

tartani a műhelymunkát. A program során törekedtem megosztani tapasztalataimat, a szakirodalom 

ajánlást is fontosnak tartottam. Olyan gyakorlatokkal, stratégiákkal ismertettem meg a jelenlévőket, 

amelyek segítségével fejleszthetik tanítványaik érzelmi intelligenciáját. Lehetőség volt gyakorlatok 

kipróbálására, az adaptálási módok megbeszélésére.  

A műhelymunka jó hangulatban telt el. A jelenlévő pedagógusok érdeklődve figyelték a tájékoztatást, 

aktívan kapcsolódtak be a gyakorlatok kipróbálásába és osztották meg gondolataikat a témával kap-

csolatban. 

Prakfalviné Mede Beáta, szaktanácsadó 

7. Nyelvi kompetenciák fejlesztése 

2022.08.24.  
2022.08.25. 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 
Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

Közreműködik: Kovács Eszter logopédus, gyógypedagógus, szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 9 fő 
Balassagyarmat: 21 fő 

„Nyelvi kompetenciák fejlesztése” címmel mű-

helymunka került megszervezésre a Nógrádi Tanév-

indító Szakmai Napokon, Balassagyarmaton és Sal-

gótarjánban. Mindkét helyszínen sok érdeklődő peda-

gógus jelentkezett a meghirdetett programra.  

A NAT a kulcskompetenciák közé emelte az anya-

nyelvi kommunikációt; valamint az Óvodai nevelés or-

szágos alapprogramja is általános feladataként hatá-

rozza meg az óvodák számára az anyanyelvi 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. 

forrás: saját fotó 
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A műhelymunka során bemutatásra kerültek a kommunikációs nehézségek megelőzésének, preven-

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

A műhelymunka célja: a gyermekek anyanyelvi kompetenciájának fejlesztési lehetőségei a beszéd-

teljesítményre fókuszálva, hangsúlyozva a beszédprodukciót és a beszédmegértést. 

A műhelyfoglalkozás indítása csoportmunkában történt, a csoporttagok röviden bemutatkoztak és 

megfogalmazták motivációjukat a témával kapcsolatban. Így egy problémahalmazt alakítottunk ki, 

melyekre a műhelymunka során kerestünk megoldásokat. A leggyakrabban említett nehézségek a 

következők: az élő beszéd, a beszélgetések hiánya, szegényes szókincs, szövegértési nehézségek, 

saját érzések és gondolatok megfogalmazásának hiánya, kezeletlen beszédhiba stb.  

A gondolatindító előadást követően a résztvevők csoportmunkában 1-1 saját esetet mutattak be, fel-

vázolták az előforduló problémákat. Ezt követően a saját tantárgy tanóráján, foglalkozásain alkalmaz-

ható technikákat, feladatokat, tevékenységeket gyűjtöttek össze, a kiválasztott gyermek anyanyelvi 

fejlődésének támogatására. A közös munkalehetőséget nyújtott mindenki számára saját jó gyakorlat 

megosztására, mások tapasztalatainak hasznosítására. A résztvevőknek lehetősége volt különféle 

anyanyelvi játékok kipróbálására, melyek gyűjteményét is megkapták.  

Ezt követően feladatlapok, könyvek, fejlesztő füzetek, fejlesztő eszközök ajánlására, bemutatására 

került sor.  

A program a felmerülő kérdések megválaszolásával, közös beszélgetéssel zárult.  

A műhelymunka jó hangulatban, a résztvevő kollégák aktív közreműködésével zajlott. Az anyanyelvi 

fejlesztés több területének kiemelésével számos feladatot, fejlesztő játékot, tevékenységi formát gyűj-

töttünk össze a meglévő pedagógiai gyakorlatok gazdag tárházából.  

Kovács Eszter, szaktanácsadó 

8. Iskolakert tantárgyakba integrálása 

2022.08.24.  
2022.08.25. 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 
Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok 

Közreműködik: Kalcsó Gábor technikaszaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 7 fő 
Balassagyarmat: 13 fő 

Az előadásomban bemutattam a Cogito Általános 

Iskola és AMI iskolakertjét és a hozzá kapcsolódó tan-

műhelyt. Vázoltam az ehhez kapcsolódó lehetőségeket. 

Egy példán keresztül mutattam be, hogyan lehet a kert 

lehetőségeit a Technika és tervezés, valamint a Digitális 

kultúra című tantárgyakba integrálni a hatodik osztály-

ban, majd beszéltem az elmúlt tanév ilyen irányú ta-

pasztalatairól, sikereiről és problémáiról. A továbbiak-

ban bemutattam a tanulók munkáit a kertben. Végül át-

tekintettem a Környezetismeret, a Természetismeret, a Természettudomány című tantárgyaknak 

azon részeit, ahol a kert lehetőségeit sikeresen lehet kihasználni a tanítás-tanulás folyamatában. A 

foglalkozás végén folytatott párbeszédben mindkét fél részéről hasznos ötletek hangzottak el.  

Az előadásom elérte célját, több résztvevő is kérte a bemutatott tanmeneteket és lehetőséget a be-

mutatott iskolakert megtekintésére. 

Kalcsó Gábor szaktanácsadó 

forrás: saját fotó 
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9. Fókuszban a magyar érettségi NAT 2020 

2022.08.24.  
2022.08.25. 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 
Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: középiskolai szaktanárok 

Közreműködik: Lékóné Lantos Zsuzsanna szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 9 fő 
Balassagyarmat: 6 fő 

A 2024-ben érettségizők-

nek tartalmában és szerkezeté-

ben is megváltozott érettségi fel-

adatsort kell majd megoldaniuk 

magyar nyelv és irodalomból. Az 

érettségire való felkészítés így 

újabb feladat elé állítja a magyar-

tanárokat. Több kérdés is foglal-

koztathatja őket: Hogyan tudom 

felkészíteni tanítványaimat, hogy 

eredményesen érettségizzenek? 

Milyen régi, bevált és új módsze-

reket kell vagy érdemes alkal-

maznom a szakórákon? Milyen 

nehézségekkel kell megküzde-

nem felkészítő tanárként, és az érettségi előtt álló diákjaim hogyan tudnak megfelelni a kihívásoknak? 

Úgy gondoltam, a téma aktuális és egyaránt érinti a salgótarjáni és a balassagyarmati magyartaná-

rokat is, s nem csalódtam, voltak érdeklődő szaktanárok mindkét helyszínen.  

A program elsődleges céljaként a középszintű magyar érettségiben történt változások ismertetését 

tűztem ki: kiemeltem, hogy szerkezetében hogyan változik az írásbeli feladatsor, majd a vizsgarészek 

pontozását tekintettük át, utána a szóbeli tételek körében történt változásokról beszélgettünk. A leg-

fontosabb változás az írásbeli feladatrészben az irodalomtörténeti, -elméleti feladatsor bevezetése, a 

szövegalkotási feladatban pedig a témakifejtő esszé írásának lehetősége. Az új feladattípusok beve-

zetése a korábbiaktól eltérő módszerek alkalmazását kívánja meg a felkészítés során, különösen a 

memoriterek számonkérése volt elgondolkodtató a résztvevők számára. A jelenlévők többször cso-

portmunkában dolgoztak, s együttműködve ötleteltek, milyen módon lehet felkészíteni a diákokat a 

megújult érettségi vizsgára. A foglalkozáson résztvevők nagyon aktívak, kreatívak voltak, sok mód-

szertani ötlettel segítették egymást, végül én is bővítettem még a lehetséges módszerek körét. 

A foglalkozást eredményesnek, hasznosnak ítélem, jó hangulatban igazi szakmai munka, megbeszé-

lés zajlott mindkét helyszínen. A műhelymunkát követően a résztvevőknek elküldtem a tájékoztató 

ppt-t, illetve az általuk készített feladatok fotóit, amelyek segítik felkészítő munkájukat. 

Lékóné Lantos Zsuzsanna szaktanácsadó 

  

forrás: saját fotó 
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10. Természettudomány és biológia oktatása gimnáziumban a NAT 2020 szemszögéből 

 2022.08.24. Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

Célcsoport: középiskolai szaktanárok 

Közreműködik: Madjász Julianna szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 9 fő 

A műhelymunka során először a természettudomány - mint új tantárgy - szerepét és jelentősé-

gét tárgyaltuk. Kollégák a tanítási lehetőségek közül kb. azonos arányban választották a tantárgyi 

modulokban, illetve komplex formában történő oktatást. A témakörök és a segédanyagok bemutatása 

után a módszertani rész következett. Hogyan tanítsam? címmel igazi tapasztalatcserére, tudásmeg-

osztásra került sor. Egyetértettünk abban, hogy a tananyag csak „étlap”. Javasolt pl. a csoportmunka, 

a vita, a kísérlet, megfigyelés terepi körülmények között, projektmunka stb. 

A régi és az új biológia érettségi követelményeket összehasonlítva a következőket állapítottuk meg: 

a hat témakör megegyezik, a 2020-as viszont részletesebb, tagoltabb. Sok új fogalom jelenik meg 

közép és emelt szinten is. Pl. epigenetika, bionika, bioinformatika. Ugyancsak bővült a lehetséges 

vizsgálatok, gyakorlatok, problémafeladatok köre. Pl. újraélesztés bemutatása, első- másod és har-

madgenerációs vakcinák összetevői közötti különbségek stb. Ebben a részben is értékes ötleteket 

osztottak meg egymással a jelenlévők. 

Összegezve elmondhatom, hogy nagyon motíváló és hasznos műhelymunkán vettünk részt. 

Madjász Julianna szaktanácsadó 

11. Hogyan legyünk ökoiskola? 

 2022.08.25. Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános- és középiskolai pedagógusok 

Közreműködik: Madjász Julianna szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Balassagyarmat: 16 fő 

A környezet- és természetvédelem területén minden 

mai iskolának vannak feladatai, kihívásai. Ezek közül sokat el 

is végez, de néha hiányzik az összehangoltság. Érdemes újra 

tervezni, átgondolni a tevékenységeink körét. Ebben segíthet 

az ökoiskola címpályázat.  

A pályázat elkészítése során fontos, hogy az egész intézmé-

nyesség, rendszeresség, fenntarthatóság, környezet- és 

egészségtudatosság jelenjen meg a pedagógiai programban 

és a helyi tantervben. Ökoiskolai munkaterv legyen része az 

intézményi munkatervnek és jelenlen meg a honlapon. Érde-

mes ökocsoportot létrehozni, aminek a tagjai között nemcsak kollégák, hanem technikai és adminiszt-

ratív dolgozók és diákok is vannak. Célszerű felvenni a kapcsolatot olyan szervezetekkel akik segít-

hetik a munkánkat. Pl. Bükki Nemzeti Park, helyi civil szervezetek, alapítványok, Madártani Egyesület 

megyei képviselete stb. A pályázat szakaszainak megbeszélése után tapasztalatcserére került sor. 

Ennek során a rendezvénynek helyet adó iskola - aki maga is örökös ökoiskola - bemutatta tevékeny-

ségét és iskolakertjét. Ez volt a műhelymunka legizgalmasabb része.  

Összegezve megállapíthatom, hogy ötletekben gazdag, tartalmas műhelymunkát végeztünk. 

Madjász Julianna szaktanácsadó 

forrás: saját fotó 
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12. Matematika oktatás a kerettanterv tükrében 

2022.08.24.  
2022.08.25. 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 
Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános - és középiskolai matematika tanárok 

Közreműködik: Herczegné Kaszás Judit szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 13 fő 
Balassagyarmat: 9 fő 

Felkérést kaptam egy olyan műhelymunka megtartására, 

ami hasznos lehet általános iskolai és középiskolai tanároknak 

egyaránt. Többféle téma is eszembe jutott, de a 2020-as Keret-

tantervnél maradtam. A 2021 nyarán megjelent, a 2020-as Ke-

rettantervhez igazított az új érettségi követelményeket néztem 

át részletesen és gyűjtöttem ki a változásokat, hogy ezzel is se-

gítsem kollégáim munkáját.  

Az új Kerettanterv bevezetése óta eltelt 2 év, így már rendelke-

zünk némi tapasztalattal, ugyanakkor középiskolában most kö-

vetkezik a 11. évfolyamos tananyag, amiben legnagyobb a vál-

tozás. Az új Kerettanterv bevezetése minden évfolyamot érint, a 

középiskolai tanárok az általános iskolában elsajátított ismere-

tekre építve folytatják a matematika oktatását, ezért fontosnak 

tartottam a tapasztalatok megbeszélést és valamiféle párbe-

széd kialakítását. Meggyőződésem, hogy a középiskolában ta-

nítóknak ismerni kell az általános iskolai matematika oktatás te-

rületén felvetődő változásokat és problémákat, illetve az általá-

nos iskolában tanítóknak ismerniük kell a középiskolai tanárok tapasztalatait. Emellett hasznosnak 

gondolom, ha a matematikát tanítók ismerik, hogy honnan indulnak a tanulók, és meddig kell eljutni 

a középiskolai tananyagban, milyen követelményeknek kell megfelelni az érettségiző diákoknak. Így 

született meg az az ötlet, hogy az érettségi követelményben megadott témaköröknek megfelelően, 5 

– 12. évfolyamig áttekintjük a matematika tananyagot, az ajánlott óraszámok alakulását és megbe-

széljük a tapasztalatokat.   

Igyekeztem olyan bemutatót készíteni, hogy azt a kollégák a későbbiekben tudják majd hasznosítani. 

Mindkét helyszínen voltak jelentkezők, noha sejtettem, hogy középiskolából csak gimnáziumi szakta-

nárok lesznek jelen, így a létszám kevesebb lesz a megszokottnál. Kellemes meglepetés ért Balas-

sagyarmaton, hiszen a Szent-Györgyi Albert Technikumból többen is részt vettek a programon, és 

aktívan bekapcsolódtak a megbeszélésbe. A műhelyfoglalkozás kezdetén egyeztettük, hol mennyi 

órában tanítják a matematikát és ez csoportbontásban valósul-e meg. A kép igen vegyes, van, ahol 

a szaktanárok igen magas létszámmal dolgoznak, ami azért is elgondolkodtató, mert egyre nagyobb 

a különbség teljesítmények között. Nagy létszám esetén pedig nem könnyű a differenciálás. Utána a 

résztvevőknek meg kellett becsülni, hogy a megadott témakörök milyen százalékkal szerepelnek 

egyes évfolyamokon, illetve az érettségin. Sorra vettük a változásokat, a középszintű tananyagot, 

ennek kapcsán utalva az emelt szintű tananyagra is. Így a kollégák tudták ellenőrizni a százalékos 

eloszlást.  Átnéztük, hogy milyen tudással kell elhagyniuk a tanulóknak az általános iskolát, és gon-

dolatot cseréltünk az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról.  A megbeszélés során felmerült a százalék-

számítás oktatásának módja: Képlettel vagy képlet nélkül? Ez azért is fontos, mert az érettségin biz-

tosan előkerül, és ennek megalapozása, az erre fordítható óraszámok zöme az általános iskolai tan-

forrás: saját fotó 
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anyagban van. Felhívtam a figyelmet a számítógép használatára, hiszen szerkesztésnél jól alkalmaz-

hatóak és a Kerettantervben, mint javasolt tevékenység szerepel.  Középiskolában középszinten 

csökkent a tananyag, emelt szinten tulajdonképpen nem változott. Mindkét foglalkozáson felmerült, 

hogyan lesz megtanítható az emelt szintű követelmény, hiszen 9-10. évfolyamon még nincsenek kü-

lön csoportban azok a diákok, akik tovább szeretnének tanulni matematikából. Így 11-12. évfolyamon 

sok mindent kell pótolni nemcsak az alsóbb évfolyam tananyagából, de a 11. évfolyam esetében is 

(pl. koordinátageometria; szögfüggvények kiterjesztése…stb.), így véleményünk szerint csak úgy ta-

nítható meg a tananyag, ha az emeltesek egy csoportban vannak 11. évfolyamtól, s nemcsak az 

„emeltes órákon”. Azt is megállapítottuk, nehéz helyzetben lesz az a diák, aki csak középszintű isme-

retekkel szeretne tovább tanulni olyan helyen, ahol a matematika alapozó tantárgy. Közös vélemény 

volt, hogy a diákok sok esetben megértik a tananyagot, de a bevésésre már nem szánnak elég időt, 

így gyorsabban elfelejtik az ismereteket, nehezebben koncentrálnak hosszabb ideig egy adott prob-

lémára.  

A foglalkozáson jelenlevő pedagógusok nagy tapasztalattal és tudással rendelkező kollégák voltak, 

így valóban sor került a tapasztalatok megbeszélésére is. Minden témakört nem volt idő részletesen 

átbeszélni, de néhány dolgot sikerült egyeztetni. Köszönöm mindenkinek a részvételt, én is sok ta-

pasztalatot szereztem.  

Herczegné Kaszás Judit szaktanácsadó 

13. Feladatlapkészítés módszertana 

 2022.08.25. Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános iskolai felső tagozatos pedagógusok 

Közreműködik: Palotásné Pityi Enikő szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Balassagyarmat: 9 fő 

A műhelymunkán egy kis ráhan-

goló beszélgetés után azonnal „belevág-

tunk a közepébe”: mérőanyagok felada-

tait vizsgáltuk formai, mérésmódszertani 

és szaktárgyi szempontból egyaránt. 

Korrekciós javaslatokat fogalmaztunk 

meg a feladatok jobbá tétele érdekében, 

miközben értékes szakmai viták, beszél-

getések folytak. Különös hangsúlyt fek-

tettünk a mérőfeladatok helyes pontozá-

sára. Az aktív közös munka után egy rö-

vid elméleti összefoglalóban felidéztük a 

pedagógiai értékelés legfontosabb alapfogalmait, a tesztek jóságmutatóit, és tisztáztuk a fejlesztőfel-

adat és mérőfeladat közötti különbségeket. A foglalkozás második felében az interneten megtalálható 

mérőanyagokat vizsgáltuk, végül összefoglaltuk a legfontosabb feladatkészítési szabályokat. A mű-

helymunka lehetőséget adott a közös gondolkodásra, a résztvevők szakszerű, gyakorlati segítséget 

kaptak a saját mérőeszközeik megfelelőségét illetően, pedagógiai értékelési jártasságuk fejlődött. 

Palotásné Pityi Enikő szaktanácsadó 

forrás: saját fotó 



OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 04/2022. HÍRLEVÉL 

14 
 

14. Jó gyakorlatok hátrányos helyzetű (HH) tanulók nevelésében 

2022.08.24.  
2022.08.25. 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 
Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok 

Közreműködik: Gyetvai Tünde szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 6 fő 
Balassagyarmat: 32 fő 

Balassagyarmaton és Salgótarjánban is 

megrendezésre került a Tanévindító Szakmai 

Napok keretében az a műhelymunka, ami a 

hátrányos helyzetű gyerekek problémáihoz 

kapcsolódott.  Közös gondolkodás, tudásmeg-

osztás, tapasztalatcsere jellemezte az együtt 

töltött időt. 

 A társadalmi és szociális problémák összetett-

sége alapján kialakuló folyamatok az iskolai fa-

lai között zajló nevelésben és oktatásban - a 

legnagyobb odafigyelés és pozitív pedagógusi 

attitüd mellett is - állandó problémák sokfélesé-

gének forrásai.  

A nyitott beszélgetés folyamán néhány kiemelt 

problémakör lehetséges megoldási lehetőségeit összegeztük csoportos formában. Néhány gondola-

tot kiemelnék a közös megbeszélésből. 

A tanulási motiváció hiányának leküzdésében a pozitív jövőkép kialakításának, a jutalmazás és di-

cséret szerepének fontossága mellett, a mai generáció sajátosságaihoz való közelkerülés is nagyon 

lényeges. A hiányzások kapcsán a szülővel, a családsegítő munkatárssal és az orvosokkal való szo-

ros kapcsolattartási lehetőségeik útjait is ki kell járni. A szülői kapcsolatrendszereket, a hagyományos 

szülői értekezlet és fogadó óra mellett újszerű formában is meg kell próbálni megvalósítani családi 

napok, klubok, és a digitális lehetőségek kihasználásával is. 

A magatartási nehézségek háttértényezőinek feltárása, az esetmegbeszélés, az egyéni beszélgetés 

és közös hang megtalálása a tanulóval mind hozzájárulhat az eredményesebb esélyteremtéshez.  

A megbeszélés végén egy prezentációban összegeztem a témához kapcsolódó jó gyakorlatokat, ki-

emelten a hejőkeresztúri modellt. 

Nagyon sok megyei település intézményéből vettek részt pedagógusok a programon, ami azt is jelzi, 

hogy egyre nagyobb nehézséget jelent az intézményeknek, a pedagógusoknak a hátrányos helyzetű 

diákokkal való foglalkozás is. 

A műhelymunkáról több intézmény sajátos eljárásait és pedagógus kollégák módszereit, javaslatait 

vihettük magunkkal.  

Gyetvai Tünde szaktanácsadó 
  

forrás: saját fotó 
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15. Autista gyerekek integrációja 

2022.08.24.  
2022.08.25. 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 
Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: általános- és középiskolai pedagógusok, óvodapedagógusok 

Közreműködik: Varga Gézáné gyógypedagógus, szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Salgótarján: 10 fő 
Balassagyarmat: 15 fő 

A Tanévindító Pedagógiai 

Szakmai Napok keretében, végzett-

ségemnek megfelelően az autista 

gyermekek ellátásáról, a nevelés-

oktatás folyamatában, az integráltan 

nevelkedő autista gyermekekkel fog-

lalkozó pedagógusok megsegítését 

tűztem ki célul. 

„Autista gyermekek ellátása az in-

tegrált nevelés-oktatás keretében” 

című műhelyfoglalkozást mindkét 

helyszínen meg tudtam tartani. 

Nagy örömömre szolgált, hogy spe-

ciális iskola, általános iskola, középiskola pedagógusai is érdeklődéssel fordultak a téma felé. Peda-

gógusként dolgozó szülő is részt vett a programon. 

Az elmúlt időszak statisztikai adatait áttekintve azt vehetjük észre, hogy évről évre növekszik a fenti 

intézménytípusokban tanuló autista gyermekek létszáma. Ez magyarázza a fokozott érdeklődést a 

téma iránt. 

A foglalkozás során bemutattam az autizmus jellemzőit, okait, abból a célból, hogy a kollégák értel-

mezni tudják a spektrum zavarral diagnosztizált gyermekek/tanulók viselkedési anomáliáit. 

Részletesen kitértem az autizmusban tapasztalható Wing-féle triász idegrendszeri hátterére, a muta-

tott tünetekre, azok kezelési módjaira az osztályteremben és az egyéni foglalkozások során. Elméleti 

bevezetés után, gyakorlati tanácsokkal próbáltam segíteni a pedagógusokat a szociális, kommuniká-

ciós és viselkedés területeken tapasztalható tünetek enyhítésére, kezelésére. 

Az autizmus terápiájában sikeresen alkalmazott eljárásokat részletesen ismertettem.  

Bemutattam számos szakmai segédanyagot, foglalkozás tervezetet, szakirodalmat, amelyet sikere-

sen alkalmazhatnak a hétköznapokban. 

A kollégák érdeklődéssel hallgatták az ismertetőt. Úgy érzem, tanácsokkal, módszertani útmutatá-

sokkal némiképp segítettem a munkájukat. 

Ugyanakkor hangsúlyt fektettem arra, hogy az autizmus olyan széles spektrumon mozog, minden 

érintett más tüneteket produkál, ennek tükrében a megsegítés csupán egyéni élethelyzetek ismeret-

ében lehetséges. 

Szemléletformálással próbáltam a pedagógusokon keresztül a tanulótársak elfogadásra való nevelé-

sére is felhívni a figyelmet. 

Nagyon örülök, hogy ezen a fórumon alkalmam nyílt az autista gyermekek integrált nevelése-oktatása 

iránti félelmet, aggodalmakat enyhíteni a részt vevő kollégák körében. 

Varga Gézáné, szaktanácsadó 

forrás: saját fotó 
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16. Hallássérült gyerekek a köznevelési intézményekben 

 2022.08.25. Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 

Célcsoport: hallássérült gyermekeket integráló intézmények óvodapedagógusai, tanítói, 
tanárai 

Közreműködik: Fenes Andrea Anna gyógypedagógus, szaktanácsadó 

Résztvevők száma: Balassagyarmat: 4 fő 

A sajátos nevelési igényű 

gyermekek közé tartoznak az érzék-

szervi fogyatékos, nagyothalló óvo-

dások, iskolások is. Számuk elenyé-

sző a többi kategóriába sorolt tanuló 

mellett. A nevelési-oktatási folyamat 

során ők is jelentős számú pedagó-

gussal találkoznak. A tanulók a tan-

órákon, a fiatalabbak az óvodai cso-

portban egyéni megsegítést, a tan-

órán kívüli egyéb tevékenységek al-

kalmával az érzékszervi fogyaté-

kosságuk miatt különlegesen nagy 

odafigyelést igényelnek. 

A foglalkozás bemutatkozással indult. A résztvevők valamennyien találkoztak hallássérült gyermekkel 

munkájuk során. Általános iskolából, kollégiumból és középiskolából érkeztek. 

A műhelymunka során a pedagógusokkal közösen áttekintettük az ismertetett területhez kapcsolódó 

jogszabályi hátteret. Dia kockák kivetítésével felidéztük a hallás anatómiájával kapcsolatos ismerete-

ket, a hallás folyamatát. Páros munka formában dolgozva a hallás jelentőségét írták össze a résztve-

vők, majd prezentáció segítségével kiegészítettük a felsorolást. A kóroki tényezők ismertetését köve-

tően a hallássérültek pedoaudiológiai csoportosításával ismertettem meg a résztvevőket. A hallássé-

rülés hatása a személyiségfejlődésre és a beszédfunkcióra a pedagógusok személyes tapasztalatai 

alapján került felsorolásra. Az oktatásszervezési kérdések megfogalmazása páros munkaformában 

történt. 

A műhelymunka során különösen nagy hangsúlyt kapott a gyermekek speciális igényeire épített ok-

tatásszervezés, a differenciálás, a tananyag - és tantárgy értékelése és minősítése alóli mentesség, 

vizsga során a kedvezmények, tantárgy kiváltása másik tantárggyal az érettségin. 

A foglalkozás alkalmával a résztvevő pedagógusok érdeklődők, nyitottak voltak. Megosztották egy-

mással a tapasztalataikat.  

Fenes Andrea Anna, szaktanácsadó 

  

forrás: saját fotó 
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17. Bevezetés az eTwinning-be 

2022.08.24.  
2022.08.25. 

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 

Résztvevők száma: Salgótarján: 6 fő 
Balassagyarmat: 21 fő 

Innovatív jelleggel, jó gyakorlat nép-

szerűsítése céljából vállalkoztunk arra, hogy 

a Nógrádi Tanévindító Szakmai Napok kere-

tein belül betekintést biztosítsunk az érdek-

lődő pedagógusok számára az eTwinning 

projektrendszer működésébe. A műhely-

munka lebonyolítására Fükő Juditot – az Ok-

tatási Hivatal által az észak-magyarországi 

régió területére nemrégiben kinevezett eT-

winning nagykövetét - kértük fel, aki ezen te-

vékenysége mellett a Sajószentpéteri Kos-

suth Lajos Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskola gyakorló pedagógusa, tanítója.  

Mivel túlnyomó többségben olyan érdeklődő kollégák jelentek meg a két foglalkozáson, akik eddigi 

pedagógiai előéletük során tevékenyen nem vettek részt a projektben, ezért a szekciók tematikája az 

elindulás nehézségeivel kapcsolatos tapasztalat és gyakorlati tudás átadása köré épült.  

Az eTwinning 2005-re visszanyúló rövid történeti ismertetése után betekintést kaptunk egy konkrét, 

korábban lebonyolított, több nemzet (többek között: román, török, észt, szlovák) oktatási intézménye-

inek összefogásán alapuló projektbe. Megtapasztalhattuk, hogy milyen módon történik a rendszerbe 

történő regisztráció, majd az ottani aktív szerepvállalás. Hogyan tud egy osztályfőnök adaptálni és a 

tanmenetbe beilleszteni egy többlépcsős, időben, térben és nyelvi kommunikációban differenciált 

team-munkát, s hogyan kaphat mindez nemzetközi minősítést. A kérdésekre megkaptuk a választ: 

meglepően egyszerűen. Ha megvan bennünk a jó értelemben vett kíváncsiság, és nem élünk ama 

sztereotípia fogságában, mely az idegen jelenséget bonyolultsággal automatikusan összeköti a gon-

dolatunkban, akkor bárki a nevelői-tanítói-pedagógusi munkája során gyorsan be tud kapcsolódni. 

Az eTwinning attraktív kezdeményezés. Az internet távolságokat megszüntető hatásának következ-

ményeként diákcsoportokat, osztályokat hoz össze egy virtuális térben. A tanulók a szokásostól eltérő 

módon tudnak szerves részei lenni akár egy egész tanévet áthidaló munkafolyamatnak. Ezt elősegí-

tendő, az előadó a szekciófoglalkozás második felében olyan digitális alkalmazásokat mutatott be a 

jelenlévők számára, amelyek nagyban megkönnyítik az eTwinningen belüli tevékenységet, illetve 

azon túl az informatikai közös tanórai munkálkodás (lásd: digitális oktatás) során is praktikus segítői 

lehetnek az órák lebonyolításában. 

Összességében elmondható, hogy a megrendezett műhelymunka során a résztvevők megfelelő ké-

pet kaptak az eTwinnigről, mint alternatív oktatási munkaformáról és reméljük, hogy kedvet kaptak 

annak kipróbálásához vagy esetlegesen a nemzetközi team-munkában való részvételhez, ezáltal is 

népszerűsítve ezen kezdeményezést.  

Smida László munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

forrás: saját fotó 
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 Tervezett továbbképzések 

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt és kollégáit a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 2022. 

szeptember és december közötti időszakban tervezett továbbképzésiről. A megszervezendő csopor-

tok további részleteiről hamarosan tájékoztatjuk Önöket.  

A továbbképzés címe 
Óra-

szám 
Képző neve Formája Képzési szerkezete 

Drámajáték-vezetés 30 Klecsány Anikó Jelenléti 
3*10, vagy 2*5+2*10 

óra 

Problémás iskolai helyze-

tek kezelése - fókuszban 

a megoldás 

30 szervezés alatt 

Blended 

(jelenléti és táv-

oktatás) 

jelenléti nap 8 óra 

jelenléti nap 8 óra 

nem kontakt szakasz: 

6 óra 

jelenléti szakasz 8 óra 

Pedagóguskompetenciák 

fejlesztési lehetőségei a 

lemorzsolódás megelőzé-

sének támogatása céljá-

ból (1. rész) 

45 szervezés alatt Távoktatás 16 hét 

Digitális kultúra tanítása 

alsó tagozaton 
30 

Budafokiné Kiss Éva 

Koppándi Beatrix 

Online-kontakt 

vagy jelenléti 

3*10, vagy 2*5+2*10 

óra 

Kompetenciafejlesztő, já-

tékosított digitális peda-

gógia - online kontakt-

forma távoktatási órákkal 

30 Fegyverneki Gergő 

Blended 

Táv és online-

kontakt  

24 óra online+6 óra táv 

Képességfejlesztés a 

kompetenciamérés-ered-

mények alapján 

30 

Herczegné Kaszás Ju-

dit 

Turai Krisztina 

Blended 

(Táv és Online-

kontakt vagy je-

lenléti) 

3 alkalom kontakt 

vagy online kontakt+2 

távoktatásos szakasz 

A fenntarthatóság érték-

rendjének erősítése az 

óvodában – minikurzus 

pedagógusok számára 

15 Dupákné Gecse Adél 

Blended 

(Távoktatás és 

jelenléti) 

5 óra táv+10 óra jelen-

léti 

A fenntarthatóságra ne-

velés erősítése az iskolá-

ban, felső tagozat (peda-

gógusok számára) 

10 Nagy László 

Blended 

(Távoktatás és 

jelenléti) 

4 óra táv+6 óra jelen-

léti 
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A fenntarthatóságra ne-

velés erősítése az iskolá-

ban, középiskola (peda-

gógusok számára) 

10 Madjász Julianna 

Blended 

(Távoktatás és 

jelenléti) 

4 óra táv+6 óra jelen-

léti 

A fenntarthatóságra ne-

velés erősítése az iskolá-

ban, alsó tagozat (peda-

gógusok számára) 

10 Koppándi Beatrix 

Blended 

(Távoktatás és 

jelenléti) 

4 óra táv+6 óra jelen-

léti 

Dupákné Gecse Adél munkatárs 
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