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Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok 

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

is megrendezte a Nógrádi Őszi Pedagógiai Napokat. Az októberben zajló események sorában a szak-

tanácsadók, szaktanárok, POK munkatársak és külső előadók (21 fő) közreműködésével 17 rendez-

vényt szerveztünk, amelyen 594 érdeklődő vett részt.  

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

címet elnyert intézményeknek is, hogy bemutassák „jógyakorlataikat”, programjaikat és tanóráikat 

megnyissák az érdeklődő pedagógusok felé.  

Köszönjük a közreműködő szaktanácsadóknak és a felkért előadóknak, valamint az érin-

tett intézmények és bázisintézmények vezetőinek, hogy lelkesedésükkel, munkájukkal és fel-

készültségükkel, illetve a feltételek biztosításával hozzájárultak a tervezett programok sikeres 

megvalósításához. 

Lerchné Forgács Marianna 

főosztályvezető 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

1. Országos Vérellátó Szolgálat - Tájékoztató előadás a véradás jelentőségéről  

2022.10.17. 14.00-15.00 ONLINE előadás – Microsoft Teams platform 

Célcsoport: Középiskolai diákok, akik betöltötték a 18. életévüket, középiskolában tanító pe-
dagógusok és osztályfőnökök részére 

Közreműködik: Ohnsorge Éva, Országos Vérellátó Szolgálat véradásszervező 

Résztvevők száma: 22 fő pedagógus, 127 fő diák 

Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási 

Központja 2022.10.17-én a Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok 

rendezvénysorozat keretei között első alkalommal rendezte 

meg az Oktatási Hivatal és az Országos Vérellátó Szolgálat 

közös rendezvényét, melyen az általános- és középiskolák-

ban tanító pedagógusok és a 18. életévüket már betöltött 

(véradásra életkoruk alapján alkalmas) tanulóifjúság vett 

részt, online előadás formájában. 

Ohnsorge Éva előadó az Országos Vérellátó Szolgálat vér-

adásszervezője előadásában hangsúlyozta, hogy az Orszá-

gos Vérellátó Szolgálat a betegellátás, a vérgazdálkodás biz-

tosítása mellett kiemelt feladatának tekinti a véradás társa-

dalmi elfogadottságának megbecsülését, a véradási kedv népszerűbbé tételét.  

Megtudhattuk, hogy miért fontos hazánkban a véradás, ki lehet véradó, hogyan zajlik a véradás és 

milyen előnyökkel jár. Megismertük a véradás alapelveit és a véradás menetét, valamint azt is meg-

tudhattuk, mi készül a levett vérből. 

forrás: OVSZ saját fotó 
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A tájékoztató előadáson a 10 intézményből 22 pedagógus mellett, 127 diák is megismerhette a vér-

adás egyéni és közösségi felelősségvállalásának fontosságát. Reményeim szerint ezek a diákok a 

közeljövőben az Országos Vérellátó Szolgálat valamelyik véradásán örömmel vesznek majd részt.  

Szeretném felhívni az emberek figyelmét a véradás fontosságára, büszkén mondhatom, hogy saját 

családomban is van rá példa, férjem 32 véradáson van túl.  

Köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt bennünket érdeklődésével! 

A rendezvény folytatása tavasszal várható! 

Virágné Marczi Erika, munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

2. Családi Életre Nevelés - tulajdonságok - önismeret, önértékelés  

2022.10.17. 14.00-15.30 Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 
bemutató foglalkozás - bázisintézményi program 

Célcsoport: Alsótagozaton tanítók részére 

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

Résztvevők száma: 16 fő 

Iskolánkban 3. év-

folyamtól kezdve min-

den osztály részesül a 

Családi Életre Nevelés 

(CSÉN) programban. 

Ennek célja, hogy a 

gyermekek önmagukat 

és másokat elfogadó, 

szeretni és tisztelni tudó, önálló és döntésképes, önazonos, érett felnőttekké váljanak, akik készek az 

együttműködésre, kapcsolatok kialakítására. 

Örömünkre szolgált, hogy az Őszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozat keretén belül lehetőséget 

kaptunk bemutatni egy CSÉN foglalkozást. Az előzetesen meghirdetett program több, a környékbeli 

iskolákban tanító pedagógus kolléga érdeklődését felkeltette és sokan megtiszteltek jelenlétükkel. 

A foglalkozásra október 17-én a 3. a osztály részvételével került sor. Éves tervünkben a társas kap-

csolatok, tulajdonságaink, jellem, értékrend, önismeret témákon túl a szeretetnyelvek megismerését 

tűztük ki célul. Ez alkalommal is az érzelmi nevelés állt a központban. Feladatunknak éreztük, hogy 

a gyerekek felismerjék saját és mások értékeit. Megfogalmazzák, hogy Isten szemében mindannyian 

értékesek vagyunk. Ő alkotott minket a saját képmására, és különbözőknek teremtett, így szeret min-

ket. Az, hogy mások vagyunk nem lehet ok egymás el nem fogadására. 

A téma kibontásához, feldolgozásához a gyerekek életkorához leginkább közelálló módszereket vá-

lasztottunk. Játékokon, meséken, együttműködésen alapuló mozgásos feladatokon keresztül irányí-

tottuk a figyelmüket saját és társaik pozitív értékeire. 

A foglalkozást követően egy kellemes hangulatú beszélgetés keretén belül tájékoztattuk a program 

részleteiről, tapasztalatainkról a résztvevő kollégákat, valamint igyekeztünk kielégítő választ adni fel-

merülő kérdéseikre. 

Kalmárné Lőrincz Viktória és Gécziné Ludányi Bernadett tanítók 

 Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

forrás: saját fotó 

forrás: saját fotó 
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3. A „BEFŐTT” - az óvoda-iskola átmenetének új programja 

2022.10.18. 14.00-15.30 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 
interaktív kiállítás, bemutató - bázisintézményi program 

Célcsoport: Alsótagozaton tanítók részére 

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

Résztvevők száma: 22 fő 

A Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok keretében 2022. októ-

ber 18-án 14.00-15.30 időpontban valósult meg az óvoda-is-

kola átmenetét segítő, támogató új programunk, a „BEFŐTT” 

bemutatása, korai tapasztalatainak megosztása. A rendezvé-

nyen a tanítók és óvodapedagógusok mellett intézményünk 

munkatársai is szép számban vettek részt. Tőkeiné Kiss Ma-

riann, az intézmény vezetője és a program szakmai vezetője 

az érdeklődők köszöntése után beszélt a program létrejötté-

nek alapötletéről, körülményeiről, a megvalósítás folyamatá-

ról. Ezt követően Figuráné Gulyás Judit és Kardos Zsuzsanna 

színes élménybeszámolóját hallgatták meg a helyi óvodai cso-

portban elkezdett foglalkozásokról, szervezési feladatokról, 

amit az eddigi alkalmon készített fényképek diavetítésével 

zártak. A résztvevők átlapozhatták a BEFŐTT három kötetes 

kiadványait is. A délután eszmecserével, beszélgetéssel folytatódott. Megfogalmazódtak vélemé-

nyek, további ötletek, várható nehézségek és nagy örömünkre igény a program további bevezetésére. 

Tőkeiné Kiss Marianna tagintézmény-vezető, Kardos Zsuzsanna tagintézményvezető-helyettes 

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

4. Mozgásfejlesztés helyi sajátosságai, a „Mozgáskotta” módszer alkalmazása 

2022.10.19. 09.00-12.00 Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde 
bemutató műhelymunka - bázisintézményi program 

Célcsoport: Óvodapedagógusok részére 

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

Résztvevők száma: 17 fő 

Az egészséges életmódra nevelés kiemelt fontosságú 

terület nevelési folyamatunkban. A gyermekek már kiskor-

ban kell, hogy megszeressék és igényükké váljék a rend-

szeres testmozgás. A játékos mozgás olyan megoldási le-

hetőségeket kínál, amely hozzájárul a gyermekkori kom-

petenciák fejlesztéséhez, sokoldalú tapasztalatszerzési le-

hetőségekhez. A játékos mozgás élményt adó, segíti a 

megtapasztalásokat, segít a komplex gondolkodásban.  

A Mozgáskotta módszere beépül a mindennapi óvodai 

életbe. Egyes elemeit alkalmazzák a pedagógusok komp-

lex tervezés mentén, de különálló tevékenységként is jelen 

forrás: saját fotó 

forrás: saját fotó 
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van a csoportok életében. A módszer, a jó gyakorlat gondozója Táborszki Eszter kolléganőnk, aki 

vállalkozott arra, hogy tapasztalatait, a „Mozgáskotta” módszer néhány alapvetését megosztja az ér-

deklődő kollégákkal. 

A gyermekekkel történő bemutatója ízelítő volt. Bemutatásra kerültek az eszközök, azok használata, 

a gyermekek játékai, a feladatok megvalósítása. Szó volt módszerről, eszközről, és a résztvevők 

együttműködéséről.  

A műhelymunka egyéni és csoportos feladatokat is tartalmazott, együtt gyűjtöttük össze azokat a 

fejlesztett területeket, amelyek a látott videóban megvalósultak. 

A PPT egy rövid összefoglalót adott az érdeklődők számára a módszer tartalmi hátteréről, melyet 

többször megszakítottunk értelmezéssel, példák megemlítésével. A „mozgáskotta” módszer alkalma-

zása során megfogalmaztuk a legfőbb értékét a sokféle tevékenység között: olyan megoldási módo-

kat alkalmaz, melyekkel egyedivé, örömtelivé és játékossá tehető a gyermekek mozgásfejlődése. 

A szakmai délelőtt zárása egy nagy közös játék volt, amit nehezen tudtunk befejezni, hiszen a játék 

kortalan, és élményt adó mindig, mindenki számára. 

Paróczi Tiborné óvodavezető, szaktanácsadó 

Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde 

5. Családi Életre Nevelés - Pályaorientációs foglalkozás – Merre tovább? 

2022.10.19. 14.00-15.30 Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 
tantermi bemutató foglalkozás, konzultáció - bázisintézményi program 

Célcsoport: Általános iskolai tanárok és osztályfőnökök részére 

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

Résztvevők száma: 19 fő 

Iskolánkban 2016-ban indítottuk el a Családi Életre Nevelés (CSÉN) programot a 3. és 7. osztá-

lyokban, melyet felmenő rendszerben bővítettünk, így az idei tanévben már 6 évfolyam tanulói vehet-

nek részt ezeken a foglalkozásokon. 

3 éve intézményünk elnyerte a bázisiskolai minősítést, melynek keretében az Őszi Pedagógiai Na-

pokon lehetőségünk volt e „jógyakorlatunkat” a környékbeli iskolák téma iránt érdeklődő pedagógu-

sainak is bemutatni. 

Erre az alkalomra október 19-én a 8. b osztály részvételével került sor. Az óra anyagának a tanulóink 

számára ebben az időszakban nagyon aktuális témát, a pályaorientációt választottuk. Az óra céljául 

a diákok jövőképének kialakítását és annak tudatosítását tűztük ki, mert a boldog, sikeres élethez 

szükséges a személyiségükhöz illeszkedő foglalkozás, hivatás megtalálása. Ennek egyik alapvető 

feltétele az önismeret, saját tulajdonságaik, képességeik mind teljesebb megismerése.  

A téma feldolgozásához - a hagyományos módszerektől eltérően - a CSÉN programra jellemző mód-

szereket és eszközöket hívtuk segítségül. Ennek megfelelően szemléltetést, játékos és mozgásos 

feladatokat alkalmaztunk, melyek ráirányíthatták a tanulóink figyelmét a bennük lévő tulajdonságokra, 

valamint a választható szakmák sokféleségére. 

A foglalkozás a témakör első óráját mutatta be, amit több alkalom követ még, ahol lehetőségük lesz 

további információt, és reményeink szerint segítséget kapni a jövőjük szempontjából igen fontos dön-

tés meghozatalához. 

Örömünkre, sok külsős pedagógus érezte úgy, hogy az óra megtekintésével eddigi ismereteit, mód-

szereit bővítheti. 

Pifkáné Krizsanyik Kitti, Golyánné Juhász Edina pedagógusok 

 Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 
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6. Értéket egy életre - Technika és tervezés tankönyvcsalád új tagjai: 
Épített környezet-Háztartás-Kertészet-Modellezés 

2022.10.20. 14.00-14.45 ONLINE előadás – Microsoft Teams platform 

Célcsoport: Általános iskolai pedagógusok részére 

Közreműködik: Fodorné Magyar Ágnes, Karsai Zsuzsanna tananyagfejlesztők 

Résztvevők száma: 17 fő 

Az előadáson elhangzott, szinte mottónak is tekinthető kérdésre: 

„Tananyagot holnapra vagy értéket egy életre?” a választ az előadás 

címe is megadja. Ehhez járul hozzá, hogy a tananyagot a NAT 2020 

nevelési céljai és a kulcskompetenciák mentén készítették. 

Fodorné Magyar Ágnes és Karsai Zsuzsanna tananyagfejlesztők a 

Technika és tervezés tantárgy 5-7. évfolyam modularitásának bemu-

tatására helyezték a hangsúlyt az előadásuk során. A modulok egy-

mással egyenértékűek, ugyanazt a Nemzeti Alaptantervben leírt fej-

lesztést célozzák más-más tartalommal. A régi kerettanterv ismeret-

anyagát négy nagy témakör mentén csoportosították. Ez biztosítja a 

tananyag csökkentését, és azt, hogy jobban alkalmazkodjon a helyi 

igényekhez, lehetőségekhez, támogassa a pályaválasztást, bizto-

sítsa az esélyegyenlőséget. Olyan választható modulokat kínálnak, 

amelynek alapján az iskola a helyi tanterv fő tartalmait ki tudja alakí-

tani. A helyi tanterv készítésénél az iskola választ tanulói számára 

modult. Egy adott osztályhoz/csoporthoz a szaktanár választja ki a helyi tantervből a tanítandó modult 

5. osztály elején, és azt viszi végig egészen a 7. évfolyam végéig. 

Az „A” jelzetű, Épített környezet – tárgyalkotás technológiái modult azok az iskolák is eredményesen 

alkalmazhatják, ahol nem áll rendelkezésre technika szaktanterem, mert egyszerű szerszámokkal, a 

legváltozatosabb anyagokból teljesíthetők a kerettantervben meghatározott modellezési és makett-

építési feladatok. Középpontjában az embert körülvevő mesterséges környezet, az épített tér áll. 

A „B” jelzetű, Háztartásökonómia – életvitel technológiái modul választásának feltétele a háztartástan 

szaktanterem kialakítása, mely ételkészítési lehetőséget is biztosít 4 db 3-4 fős tanulócsoport szá-

mára. Fókuszában a család áll. 

A „C” jelzetű, Kertészeti technológiák modul tantervi követelményei teljesítésének elengedhetetlen 

feltétele az iskolakert. Középpontjában az egészséges élelmiszerek termesztése áll. 

A „D” jelzetű, Modellezés – tárgyalkotás technológiái modul tevékenységeinek megvalósításához 

megfelelően felszerelt technika műhelyterem és folyamatos anyagellátás szükséges. Fókuszában a 

környezet anyagainak megismerése és felhasználása áll. 

A tankönyvek tartalma és szemléletmódja korszerű, megfelel a 21. század kihívásának. A tankönyvi 

leckék olvasmányosak, alkalmasak az önálló ismeretszerzésre, ami lehetővé teszi, hogy a tanórákon 

több idő maradjon a munkálkodásra. Az információk megértését képek, folyamatábrák, infógrafikák 

segítik. 

Az előadók kiemelték, hogy a tankönyvek nem tananyagot, hanem ismereteket tartalmaznak. Felhív-

ták a figyelmet, hogy a Technika és tervezés órákon nincs elég idő ezek teljes terjedelemben való 

olvasására, ezért fontos, hogy minden tanulónak legyen saját tankönyve, amit nem csak a tanterem-

ben, hanem otthon is elő tud venni, vagy lehetőségeihez mérten elektronikus formában megjeleníteni. 

Ehhez nyújt segítséget a www.tankonyvkatalogus.hu oldal, ahonnan ingyen megnyithatók, letölthetők 

ezek a tankönyvek. 

forrás: www.tankonyvkatalogus.hu 

http://www.tankonyvkatalogus.hu/
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Fontos, hogy a tanárok ne az eddigi rutinjukhoz próbálják illeszteni az új kerettantervet, hanem azt 

vizsgálják, hogy milyen módon tudják a saját lehetőségeiket és tanulóik képességét, érdeklődését 

figyelembe véve megvalósítani azt, mint ahogy a tankönyvekbe is újra gondolva, átdolgozva kerültek 

be még a régi tartalmak is. Minden, a tárgyat tanító pedagógus figyelmébe ajánlják az Útmutatót, ami 

a következő linkről érhető el: a https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato-a-

technika-es-tervezes-tantargy-tanitasahoz.pdf  

Végül azt a célt, illetve ideális helyzetet fogalmazták meg, hogy ha minden iskolában, mindegyik mo-

dulhoz adottak lennének a tárgyi feltételek, akkor a szaktanár az adott tanulócsoporthoz választhatna 

modult, esetleg a tanuló dönthetné el, hogy melyik modullal foglalkozik szívesen. 

Tóth Beáta munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

7. Értékmegőrzés és újszerűségek a készségtárgyakban alsó tagozaton 

2022.10.24. 14.00-14.20 ONLINE előadás – Microsoft Teams platform 

Célcsoport: Általános iskolai tanítók részére 

Közreműködik: Vitéz Annamária szerkesztő, Oktatási Hivatal Tananyagfejlesztési Főosztály 

Résztvevők száma: 35 fő 

Vitéz Annamária előadásának első harmadában a NAT 2020 Környezetismeret című tantárgyra 

gyakorolt hatásáról beszélt. Összefoglalóan a fizika egyik leghíresebb mondatának analógiájára azt 

mondhatjuk, hogy a tantárgy az 1. és a 2. osztályban nem veszett el, csak beépült; kiemelten a Ma-

gyar nyelv és irodalom, a Matematika, a Vizuális kultúra, az Etika, valamint a Technika és tervezés 

tárgyakba. 3. osztályban már egy tankönyv, és a szorosan hozzá kapcsolódó munkafüzet segíti a 

gyerekek felkészülését, amelyek az Új generációs tankönyvek és munkafüzetek átdolgozásával jöttek 

létre úgy, hogy megőrizték annak értékeit, bevált módszereit. Jellemző a frissített, egységes tipográ-

fia; a változatos munkaformák, érdekességek, sok rajz és fotó, kiegészítő tananyag; sok kísérlet, 

megfigyelési gyakorlat, önálló kutatás, internetes feladatok. 

Az előadás második harmada a Technika és tervezés című tárgy megújult tankönyveivel foglalkozott. 

Ezek az Apáczai kiadó technikakönyveinek átdolgozásával jöttek létre, úgy, hogy annak értékeit meg-

őrizték. Itt is jellemző az egységes, új tipográfia, a friss megjelenés, rajzok, fotók, tananyagtartalmak. 

Új témakörökkel is találkozhatunk a hangsúlyosabb környezeti nevelés, természettudományos kom-

petenciafejlesztés érdekében, pl. Zöld napok fejezet. 

Az előadás utolsó harmadában a Digitális kultúra 3. tankönyv bemutatására került sor, amelyet gya-

korló informatikaoktatók és informatikatanítók hoztak létre, teljesen új tartalommal, a belépő új tan-

tárgy kerettantervére igazítva. A korosztályhoz közelálló témák, feladatok, grafikák találhatók benne, 

a robotika fejezet nagy hangsúlyt kapott. A tanév projektfeladattal zárul. 

Egy lendületes, nagy érdeklődésre számot tartó előadásnak lehettünk részesei. 

Tóth Beáta munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

  

https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato-a-technika-es-tervezes-tantargy-tanitasahoz.pdf
https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato-a-technika-es-tervezes-tantargy-tanitasahoz.pdf
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8. Szakmai Teaház 

2022.10.25. 09.00-16.00 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye 
konzultáció - bázisintézményi program 

Célcsoport: Óvodapedagógusok, általános iskolai pedagógusok, középiskolában tanító pe-
dagógusok részére 

Közreműködik: Diósi László intézményvezető, Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balas-
sagyarmati Tagintézménye és a tagintézmény munkatársai 

Résztvevők száma: 56 fő 

A Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye is bekapcsolódott 

a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatába. 

Az Oktatási Hivatal bázisintézménye vagyunk, ezért úgy gondoltuk, fontos lehetőséget biztosítani a 

környék pedagógusainak a szakmai találkozásra. 

2022 tavaszán fogalmazódott meg bennünk, hogy kötetlenebb formában is szükség van a környék 

pedagógusaival való találkozásra, ahol bátran kérdezhetnek, beszélhetnek nehézségeikről, örömeik-

ről, sikereikről, aktuális problémáikról.  

„Szakmai Teaház” címmel hirdettük meg a konzultációs programunkat. "Nehézségeim a pedagógiai 

munkámban" témakörben vártunk minden érdeklődő óvodapedagógust, tanítót, tanárt kötetlen be-

szélgetésre, konzultációra. A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai – pszichológusok, gyógypeda-

gógusok, logopédusok, fejlesztő pedagógusok, gyógytestnevelők, tehetséggondozó koordinátorok – 

fogadták az érdeklődőket. 

Finom teakülönlegességekkel és a kollégák által készített süteményekkel készültünk. 

Őszi dekorációval díszítettük az asztalokat, gyermekrajzok tették még színesebbé a rendezvényt. 

Óvodapedagógusok, alsó és felső tagozatban tanító pedagógusok, kollégiumi nevelőtanár, fejlesztő 

pedagógusok kerestek kérdéseikkel bennünket. Konkrét problémákkal is érkeztek a kollégák, de vol-

tak olyan pedagógusok is, akik szerettek volna minket és intézményünket megismerni. Nemcsak a 

mi vonzáskörzetünkből, hanem a járáson kívüli intézményből is látogatást tettek nálunk.  

Diósi László az intézmény vezetője bemutatta a munkatársakat a jelenlévőknek, így személyesen is 

megismerhettek minket, s ez segítséget jelentett abban, hogy a szakmai kérdéseikkel kihez fordul-

hatnak.  

11 órától, külön teremben "quillény és kőfestés” technikát próbálhattak ki a vállalkozó kedvű kollégák, 

és az elkészített remekműveket haza is vihették magukkal. Közben szakmai kérdéseiket is feltehették 

a foglalkozást vezető gyógypedagógus és logopédus kolléganőknek.  

13 órától a „Mozgáskotta” módszerét mutatta be Trollné Babka Zsuzsanna gyógypedagógus. Elő-

adása után több kérdés elhangzott a módszerrel kapcsolatban, kipróbálásra is volt lehetőség. 

Szeptemberben rajzpályázatot hirdettünk BTMN-s tanulók számára, „Az én legkedvesebb népme-

sém” címmel. Óvodás, 1-2. osztályos, 3-4. osztályos és felső tagozatos korcsoportban. Több pálya-

munka is érkezett, a kollégák szavaztak, döntöttek az eredményről. Ezen a napon 14 órától adtuk át 

a díjazottaknak az ajándékokat. „Aranyalma”, „Ezüstalma” és „Bronzalma”, a különdíj a „Gyémánt-

alma” elnevezést kapta. A díjakról a munkatársak gondoskodtak. 

Egész nap fogadtuk a kollégákat, folyamatosan érkeztek az érdeklődők. 40 pedagógust fogadott a 

jelenlevő 16 fős szakszolgálati kollektíva. Jó volt látni, hogy a szakmánkra, a hivatásunkra, a mun-

kánkra ennyien kíváncsiak, mi pedig lelkesen igyekeztünk válaszolni minden kérdésre. Úgy érezzük, 

szükség van a szakmai találkozásokra, egymás megismerésére, a szakmaközi kapcsolatok ápolá-

sára. „Jó volt itt!”, „Jöhetünk máskor is?” „Köszönjük a lehetőséget!” – hallottuk a biztató szavakat. A 

szakmai tudásunkkal és kompetenciáinkkal, további nyílt napokkal szeretnénk segítséget nyújtani a 

pedagógusok hétköznapjaihoz, hivatásuk végzéséhez.  

Diósi László intézményvezető 

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye 
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9. A 9-12. évfolyamok matematika tankönyvei – sorozatok és módszertanok 

2022.10.25. 14.00-15.00 ONLINE előadás – Microsoft Teams platform 

Célcsoport: Középiskolai matematika tanárok részére 

Közreműködik: Csapodi Csaba tananyagfejlesztő 

Résztvevők száma: 4 fő 

Csapodi Csaba előadását a matematika fontosságával és kiemelkedő szerepével vezette be. A 

2020-as NAT, a 2024-es érettségi követelmények és a 9-12. évfolyamok matematika tankönyveinek 

kialakításáról beszélt. Elmondta, hogy a tananyag változtatása egy kérdőíves felméréssel is megtá-

mogatott, gondos tervezés eredménye. 

A NAT követelményei a kötelező minimumra vonatkoznak, amelyben az alapkészségek megerősí-

tése, a felfedeztetés, a tevékenykedtetés, a megértés segítése, az ismeretek mélyítése és alkalma-

zása, valamint a problémamegoldó képesség fejlesztése kapott hangsúlyt. Ezt követően az egyes 

évfolyamok tananyagából kimaradó és újként felvett témakörökről beszélt, amelyből a matematika 

gyakorlatiasabb, a mindennapi életben használhatóbb volta körvonalazódott. 

A 2024. évi érettségi követelményekkel folytatta előadását, amelyből kiderült, hogy elsősorban a vizs-

gakövetelmények változtak, a vizsga leírása alig. Az átstrukturálásnál próbálták a középszintű és 

emeltszintű követelmények „távolságát” megtartani. Módszertani javaslat, hogy lehetőség szerint az 

emeltszintű érettségire való felkészítés külön csoportban történjen, akár több osztályból összevonva, 

a lehető legtöbb matematikaóra felhasználásával. 

A 2020-as NAT és kerettanterv, valamint a 2024-től új érettségi követelmények figyelembevételével 

készült a két tankönyvcsalád. Közös jellemzőjük, hogy több feladatot tartalmaznak a korábbi kompe-

tenciamérésekből és érettségi feladatsorokból. Az „A” jelzetű tankönyveket azoknak ajánlják, akinek 

fontos a középszintű ismeretek biztos elsajátítása, a gyakorlás és a gyakorlati irányból való megkö-

zelítés, valamint a vizualitás. A „B” jelzetű tankönyvek azoknak készültek, akik emelt szintű érettségire 

készülnek, többet akarnak megtanulni matematikából, mint amennyit a kerettanterv tartalmaz, és fo-

gékonyak az új fogalmak, tételek matematikai megközelítéssel történő befogadására. 

Mondandóját a két tankönyvcsaládhoz készült, az emelt érettségire felkészítő kiegészítő gyűjtemé-

nyek ismertetésével zárta. 

Tóth Beáta munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

10. Szakszolgálati terefere 

2022.10.25. 14.00-15.30 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 
konzultáció - bázisintézményi program 

Célcsoport: A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekeket ellátó in-
tézmények vezetői, pedagógusai, óvodapedagógusai részére 

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

Résztvevők száma: 39 fő 

A Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok keretében 2022. október 25-én szakmai találkozásra invitáltuk 

az óvodapedagógusokat és tanítókat. Szakszolgálati terefere címmel valósult meg programunk, ame-

lyet 39 résztvevővel tartottunk meg. 
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Az intézmény vezetője, Tőkeiné Kiss Mariann, a vendégek kö-

szöntése után bemutatta a szakszolgálatok működését általá-

nosan, valamint a Pásztói Tagintézmény szakterületeit részle-

tezte. Ezt követően a második téma, az iskolába lépési fejlett-

ség és tankötelezettség eljárásrendjének ismertetése volt, il-

letve az éretlen iskolakezdés óvodát és iskolát meghatározó 

problémáinak körét tártuk fel, meghallgatva az óvónők, tanítók 

véleményét. A program hátralévő részében az előkészített pe-

dagógiai és pszichológiai diagnosztikai vizsgálóeljárásokba, 

tesztekbe nyerhettek részletes betekintést, akik azt választot-

ták, míg mások az intézmény fejlesztő-, illetve vizsgáló helyisé-

geibe pillanthattak be. Többen kisebb csoportokba rendeződve 

folytatták a beszélgetést. Teával és aprósüteménnyel kínáltuk a 

kollégákat. 

Az azonnali visszajelzések alapján hasznos információkkal távoztak vendégeink jelezve, hogy szíve-

sen részt vennének hasonló programokon. 

Tőkeiné Kiss Marianna tagintézmény-vezető, Kardos Zsuzsanna tagintézményvezető-helyettes 

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

11. Az 5-8. évfolyamok matematika tankönyvei – sorozatok és módszertanok 

2022.10.25. 14.00-15.00 ONLINE előadás – Microsoft Teams platform 

Célcsoport: Általános iskolai matematika tanárok részére 

Közreműködik: Wintsche Gergely szerkesztő, Oktatási Hivatal Tananyagfejlesztési Főosztály 

Résztvevők száma: 13 fő 

A Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok rendezvényei között online for-

mában megtartott, új, az Oktatási Hivatal gondozásában megjelenő tan-

könyvcsalád felső tagozatos tanulóknak szóló matematika sorozatát Dr. 

Wintsche Gergely szerkesztő, az Oktatási Hivatal Tankönyvfejlesztési 

Főosztályának munkatársa mutatta be az érdeklődő pedagógusoknak. 

A tájékoztatón szó esett a tankönyvcsalád eddig elkészült tagjairól, a 

hozzá kapcsolódó feladatgyűjteményekről és azokról a fejlesztésekről, 

amelyek a még megjelenésre váró tankönyveket érintik. Az előadó be-

mutatta azokat a módszertani és szerkesztési elveket, amelyek a fej-

lesztés során biztosítják azt, hogy modern, a XXI. század és a NAT2020 

követelményeinek mindenben megfelelő eszközök kerülhessenek az ál-

talános iskolai tanulók és tanáraik kezébe. Az előadó prezentációjában 

olyan típusfeladatokat is bemutatott, amelyek jól illusztrálják mindeze-

ket. 

Az ismertető után sor kerülhetett a hallgatóság tagjaiban megfogalmazódott kérdések megbeszélé-

sére. 

Az Oktatási Hivatal tananyagai, a tankönyvek, a munkafüzetek, a feladatgyűjtemények és megoldá-

saik, a hozzájuk kapcsolódó tanmenetek megtalálhatók és elektronikus formában letölthetők a Tan-

könyvkatalógusból (www.tankonyvkatalogus.hu) és interaktív feldolgozási formában is elérhetők a 

Nemzeti Köznevelési Portálon (www.nkp.hu). 

Racskó Péter munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

forrás: www.tankonyvkatalogus.hu 

forrás: saját fotó 

http://www.tankonyvkatalogus.hu/
http://www.nkp.hu/
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12. Építsük fel! – Egy értékőrző matematika tankönyv új kiadása 

2022.10.25. 15.00-16.00 ONLINE előadás – Microsoft Teams platform 

Célcsoport: Általános iskolai tanítók részére 

Közreműködik: Móricz Márk tananyagfejlesztő 

Résztvevők száma: 15 fő 

Az Építsük fel! könyvcsalád egy régi múlttal rendelkező szakmai-

lag gondosan elkészített matematika oktatási anyag, mely alkalmas az 

1-4. osztályos tananyag teljes körű elsajátítására. A könyvcsaládhoz 

készült tanmenetjavaslat és segítő honlap is. A honlap még fejlesztés 

alatt áll, de rajta keresztül kapcsolatba lehet lépni a szerzőkkel, infor-

málódni lehet a tanfolyamokról. 

A könyvcsalád a Varga Tamási alapelvek és gondolatok szerint precí-

zen építi a tananyagot, a matematikát komplexen szemléli és széleskö-

rűen alapozza, a feladatok aprólékosan tervezettek. 

Nagy hangsúlyt fektet a cselekvő tapasztalatszerzésre, az örömteli, já-

tékos légkör megteremtésére, a tévedés és vita szabadságára. Ezáltal 

a tanulók kompetensnek érezhetik magukat a saját tudásuk alakításá-

ban, és egymást tanítva tanulnak.  

A könyvekből történő sikeres tanuláshoz szükséges, hogy egy alkotó 

tanító vezesse végig a gyerekeket az ismereteken és tevékenysége-

ken, aki tevékenyen részt vesz a tanulási folyamatok előkészítésében és irányításában. A tanító által 

befektetett plusz energiák viszont értelmet nyernek a gyerekektől kapott visszajelzésekben. 

A könyvek elkészülését az Oktatási Hivatal tette lehetővé, illetve a hivatal gondozásában érhetők el 

a kiadványok a Tankönyvkatalóguson keresztül nyomtatott és online formában 

Móricz Márk tankönyvfejlesztő 

13. Drámajáték eszközei, módszerei a fejlesztésben 

2022.10.26. 09.00-12.00 Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde 
bemutató, műhelymunka - bázisintézményi program 

Célcsoport: Óvodapedagógusok részére 

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

Résztvevők száma: 8 fő 

„Legyen mássá, hogy aztán teljesebb önmagává lehessen!” 

(Vekerdy Tamás) 

A 2022. évi Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok szakmai eseményei között ismét lehetőséget kapott 

óvodánk, hogy bemutathassuk a drámajáték eszközeinek, módszereinek alkalmazását az óvodai éle-

tünk hétköznapjaiban.  

A „Drámajáték eszközei, módszerei a fejlesztésben” című szakmai műhelymunka délelőttjére öt óvo-

dából érkeztek az érdeklődő óvodapedagógusok. Bázisintézményi programunk jelenléti formában va-

lósult meg. Napindítónak az ismerkedéshez és az adott téma bevezetéséhez, és az egymásra han-

golódást segítve a dramatikus tevékenységi formák közül a gyakorlatokból és a játékokból alkalmaz-

tam néhányat. Ezután a bemutató tevékenység videófelvételének megtekintése következett, ezzel 

forrás: www.tankonyvkatalogus.hu 



OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 05/2022. HÍRLEVÉL 

12 
 

egy kis kedvcsinálót adhattunk a drámajáték, a drámapedagógia gyakorlatban történő alkalmazásá-

nak és megvalósulásának módszereiből. A drámajáték tevékenységet a Micimackó (nagy) csoport 

gyermekeivel mutattam be. Egy mesés történetet dolgoztunk fel közösen, az őszi évszak témakörét 

is beleszőve. Címe: A Varázserdő meséje (hogyan segítsük Bikmakkot az erdei manót a helyes útra?) 

A mesés történet eseményeinek aktív résztvevői és mozgatói voltak a gyerekek. Fantáziájukra és 

egyéni megnyilvánulásaikra épülve zajlott a tevékenység, a „mintha” élmény szolgált alapul, ami a 

drámajáték sikeres megvalósulásához szükséges. Pedagógiai célként a tolerancia, a másság elfoga-

dása, a befogadás, a segítőkészség, az együttműködés erősítése, az őszinteség, az igazmondás 

került előtérbe. Az őszi évszak jellemzőiről és az őszi erdő színeiről is beszélgettünk. Arra törekedtem, 

hogy minél színesebben és tartalmasabban váljon láthatóvá a dramatikus tevékenységi formák közül 

az „A” típusú: a gyakorlatok és játékok, valamint a „B” típusú: a dramatikus játékforma, és a kettő 

összefonódása. Fejlesztendő területekként az érzékelés, figyelem, fegyelem, verbális emlékezet, 

koncentráció, szem-kéz koordináció, képzelet, fantázia, beszédkészség fejlesztés került előtérbe. A 

gyerekek élvezettel játszották végig a mesés történetet az elejétől a végéig, beleélve magukat az 

események és történések folyamatába. Igyekeztem minél több lehetőséget megragadni a tevékeny-

ség felépítése során, hogy jól láthatóak legyenek a drámajáték nyújtotta módszerek és eszközök a 

megvalósulási folyamat során.  

A délelőtt második felében az elmélet és gyakorlat váltotta egymást. Megbeszéltük a látottakat, a 

kolléganők elmondták észrevételeiket, gondolataikat. Prezentációs formában feldolgozva mutattam 

be azt, hogy milyen szerepe van a drámapedagógiának és a drámajátéknak az óvodai élet minden-

napjaiban. Kitűzött céljaim voltak a tudásmegosztás, az ismeretek átadása, az együtt játszás örömé-

nek megtapasztalása, az új információk és módszerek átadása. Igyekeztem minél több játékot meg-

ismertetni és természetesen közösen eljátszani a kolléganőkkel, hiszen a játékos megtapasztaláson 

keresztül lehet a legkönnyebben tanulni.  

Szakirodalom ajánlásával is igyekeztem segítséget adni, hogy minél jobban megismerhessék ennek 

a mondhatni reformpedagógiának a fontosságát az óvodapedagógusi munkánk segítéseként. Azt, 

hogy ennek a nevelési módszernek a segítségével színesebb, tartalmasabb, és változatosabb for-

mában tudjuk a gyermekek napjait szebbé és maradandóbbá tenni. Hiszen a drámapedagógia egye-

disége a közösségépítő erejében rejlik, valamint az eszköztelenségben, mert szinte semmi másra 

nincs szükség a tevékenység során csak a gyermekre és a játékot irányító, gyermekekkel együtt 

játszó pedagógusra.  

A mai világunkban nagy szükség van olyan pedagógiai eszközökre, melyek a közvetlen emberi kom-

munikációt és a nevelést segítik elő játékos módszerekkel. A drámapedagógia segít a morális prob-

lémák eligazodásában, fejleszti a kommunikációs készséget, segít a beilleszkedési problémákkal 

küzdő gyermekekhez való közelkerülésben. Hatékony módszere lehet a konfliktusok feloldásának, 

felszabadítja a kreatív energiákat, segít az érzelmi élet gazdagításában. 

Azt gondolom, hogy egy tartalmas délelőttöt tudhatunk magunk mögött, ahol a játszva tanulás pozitív 

hatása mutatkozott meg a résztvevőkön. 

„Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.” 

(Lev Tolsztoj) 

Ostoróczki Józsefné óvodapedagógus, szaktanácsadó 

Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde 
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14. A felsőoktatási felvételi változásai és szabályai az idei és a következő tanévben 
jelentkezők tekintetében 

2022.10.26. 14.30-15.30 ONLINE előadás – Microsoft Teams platform 

Célcsoport: A téma iránt érdeklődő középiskolai tanárok, osztályfőnökök, intézményveze-
tők részére 

Közreműködik: Pethő Judit főosztályvezető, Oktatási Hivatal Felsőoktatási Felvételi Főosztály 

Résztvevők száma: 28 fő 

A Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok keretében 2022. október 26-án került sor online formában „A 

felsőoktatási felvételi változásai és szabályai az idei és a következő tanévben jelentkezők tekinteté-

ben” című előadásra. Az intézményvezetők, osztályfőnökök és pedagógusok az Oktatási Hivatal Fel-

sőoktatási Felvételi Főosztályának főosztályvezetőjétől Pethő Judittól kaptak információt a változá-

sokról. Főosztályvezető asszony előadása alapján az átalakítás célja, hogy ötvözze az eddigi előnyö-

ket, nagyobb döntési szabadságot adjon a felsőoktatási intézményeknek, illetve a jelentkezők szá-

mára több lehetőséget nyújtson. Hangsúlyozta az eljárási szabályok keretében az E-felvételi jelentő-

ségét, majd pedig kitért a pontszámítás 2023-as és a 2024-es szabályozására. Kiemelte, hogy a 

2023 szeptemberében induló képzések felvételi eljárásában a pontszámítás a jelentkezők számára 

kedvezően változik meg: 

- Alapképzésre és osztatlan képzésekre jelentkezőknek – általános felvételi követelményként 

– nem kötelező legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tenniük. 

- Az érettségi követelmények esetében adott szakoknál az intézmények a már megjelentekhez 

képest elfogadhatnak középszintű érettségit is az emelt szintű helyett. 

- Megszűnik a jogszabályi minimumponthatár (eddig alapképzésen és osztatlan képzésen 280, 

felsőoktatási szakképzésen 240 és mesterképzésen 50 pont volt). 

A 2024-ben induló felsőoktatási képzésekre jelentkezők több, új pontszámítási szabályra készülhet-

nek.  

Összefoglalva: a változásokkal az egyetemek és főiskolák nagyobb szabadságot kapnak a felvételi 

követelmények meghatározásában s bár az emelt szintű érettségi nem kötelező, jelentősége válto-

zatlan. 

Erősné Liptai Csilla munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

15. Márton napi vendégeskedés 

2022.10.27. 13.30-14.45 ONLINE előadás – Google Meet platform 
bázisintézményi program 

Célcsoport: Óvodapedagógusok részére 

Közreműködik: Jamriskáné Muladi Andrea óvodavezető, szaktanácsadó - Bujáki Cseperedő 
Óvoda 

Résztvevők száma: 23 fő 

A Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozat keretén belül mutattuk be „Márton napi 

vendégeskedés - Az értékorientált közösségi nevelés megvalósítása a helyi élő hagyomány elemein 

keresztül” elnevezésű jó gyakorlatunkat.  

Immár harmadik alakommal valósítottuk meg az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésével 

vállalt feladatunkat. 

 A korábbi években a pandémia helyzet miatt nem tudtuk személyes jelenléttel megszervezni ezt a 

programunkat. Akkor a Google Meet felület alkalmazásával jó tapasztalatokat szereztünk az online 

találkozó lehetőségéről, így most is ezen az online felületen mutattuk be a tevékenységet. 
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A megye 13 intézményéből 23 óvodapedagógus és 2 általános iskolai pedagógus örvendeztetett meg 

bennünket érdeklődésével.  

Bázisintézményi feladatkörömben prezentációval támogatott előadás keretében mutattam be az in-

tézményben több éve megvalósításra kerülő „jógyakorlat” elméleti hátterét. A témához kapcsolódóan 

olyan fogalmak kerültek meghatározásra, mint az érték, a népszokás tartalma. 

A jelenlévők megismerkedhettek a „Nógrádikum – díjas” bujáki Szent Márton kultusz elemeivel. Az 

előadásban hallhattak arról is, hogy mindennapi pedagógiai tevékenységünk során hogyan történik a 

népszokások megismertetésének metodikája.  

A vendégséghez kapcsolódó ráhangoló-, a gyermekek számára saját élményt, tapasztalatszerzést 

biztosító tevékenységeket fényképekkel illusztrálva mutattam be, a szemléletesség érdekében. A ko-

rábbi évek Márton napi vendégségeibe videó részletek segítségével kaphattak bepillantást az online 

műhely résztvevői. 

Szakirodalom ajánlás zárta az előadást. 

Örömmel töltötte el közösségünket az érdeklődők nagy száma! Azt gondoljuk, érdemes kiaknázni és 

felhasználni a szakmai tartalmak online tudásmegosztásában rejlő lehetőségét!  

Jamriskáné Muladi Andrea óvodavezető, szaktanácsadó 

Bujáki Cseperedő Óvoda 

16. Sakkpalota játékok - Online bemutató tanítás: 3. osztály 

2022.10.27. 14.30-15.30 ONLINE bemutató óra – Google Meet platform 
bázisintézményi program 

Célcsoport: Általános iskolai tanítók, tanárok részére 

Közreműködik: Szegner Sarolta tanító, Nőtincsi Általános Iskola 

Résztvevők száma: 11 fő 

A Nógrádi Pedagógiai Napok immár hagyományosnak 

nevezhető eseménye az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Peda-

gógiai Központ bázisiskolájának, a Nőtincsi Általános Iskolá-

nak Sakkpalota program bemutatója, amelyre ezúttal is szép-

számú érdeklődő pedagógus jelentkezett. 

A bemutatóra idén is on-line formában került sor, amely tartal-

mazott egy előzetes feladatot, ugyanis az intézmény pedagó-

gusai az előre felvett órarészleteket az interneten megtekint-

hető formában bocsátották a jelentkezők rendelkezésére 

(https://www.youtube.com/watch?v=534qL-4L6I0). A bemu-

tató órát Szegner Sarolta, a Nőtincsi Általános Iskola pedagó-

gusa tartotta 3. osztályban, és olyan játékos feladatok feldol-

gozására került sor, amely a Sakkpalota elemeinek alkalma-

zásával teszi lehetővé a gyermekek különböző (logikai, szövegértési, számolási) képességeinek fej-

lesztését. 

A pedagógusoknak tartott online foglalkozáson az intézmény munkatársai, a tanórát tartó pedagógus 

és az intézmény vezetői összefoglalták a Sakkpalota rendszer használatával kapcsolatos legfonto-

sabb tudnivalókat az előzetesen megtekintett órarészlet elemzésének segítségével. A tanórán bemu-

tatott játékos feladatok alkalmat adtak arra, hogy a résztvevő pedagógusok megoszthassák tapasz-

talataikat, ötleteiket egymással, amelyek nem csak a Sakkpalota rendszer, hanem más, kreatív meg-

oldások használatával is megvalósíthatók. 

forrás: https://altisk-notincs.edu.hu/index.php/sakk-

palota 

https://www.youtube.com/watch?v=534qL-4L6I0
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Így a foglalkozás nem pusztán bemutató, hanem a jelen levő tanítók, tanárok közös együtt gondolko-

dása, inspiráló beszélgetése lett, amelyért köszönet illeti a bemutatót tartó bázisintézmény és az ah-

hoz csatlakozó pedagógusokat egyaránt! 

Racskó Péter munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

17. Az irodalomról másképp 

2022.10.27. 14.00-15.30 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium - előadás 
bázisintézményi program 

Célcsoport: Általános és középiskolai magyartanárok, felső tagozatos és középiskolás ta-
nulók részére 

Közreműködik: Milbacher Róbert egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem 

Résztvevők száma: 12 fő pedagógus, 130 fő diák 

Napjainkban gyakran halljuk, mondjuk, hogy a mai fiatalok nem 

olvasnak, nem érdeklődnek a szépirodalom iránt, nehéz felkelteni 

érdeklődésüket a szépírók alkotásai iránt. Nos, erre cáfolt rá gimná-

ziumunk magyar munkaközössége által szervezett irodalmi Bolyai 

kör, melynek előadója Milbacher Róbert volt. Azzal a céllal hívtuk 

meg a Pécsi Tudományegyetem oktatóját, hogy mutassa be Legen-

dahántás című könyvét, célközönségként pedig a magyartanárokat 

és a diákságot szólítottuk meg. Örömünkre közel másfél százan jöt-

tek el rendezvényünkre, egyik tanítványunk úgy fogalmazott, hogy 

az életben ilyenre csak egyszer van lehetőség, tehát élni kell vele.  
A szerző 2021-ben megjelent könyvének alcíme 50 + 1 tévhit a ma-

gyar irodalomban, vagyis a szakirodalom megállapításait, egy-egy 

érdekes, olykor már titokzatos rejtélyét járja körül, s hozza közelebb 

az olvasóhoz a XIX. század alkotóit.  

Az előadó ez alkalommal nemcsak a könyvéről beszélt, hanem fő 

témája a Petőfi-kultusz volt, ami a költő születésének 200. évfordulójához közeledve egyre aktuáli-

sabb. Milbacher Róbert közvetlen, megnyerő egyénisége, olykor humorral átszőtt előadásmódja 

mindjárt megfogta a hallgatóságot. A Petőfi Irodalmi Múzeum egyik kiadványából vett képek bemu-

tatására fűzte fel gondolatait az előadó, melyek segítségével bemutatta Petőfi több arcát, életútját, a 

gimnázium aulájába varázsolta a XIX. század hangulatát. Társított Petőfihez kevésbé megszokott 

jelzőket: az első irodalmi celeb, radikális forradalmár, normaszegő; a XIX. század atmoszférájába 

pedig könnyen beleélhette magát a hallgató, hiszen volt szó többek között az akkori útviszonyokról, 

vándorszínészetről, névváltásról, cenzúráról, házasságkötésről, az özvegy helyzetéről. 

Az előadás végén Milbacher Róbert válaszolt a résztvevők kérdéseire, majd dedikálta könyveit is, az 

érdeklődők megtekinthették a szerző több könyvét egy rögtönzött standon, melyek közt regényt és 

mesekönyvet is kiállítottunk. 

Gimnáziumunk aulája megtelt ezen az őszi délutánon az irodalom iránt érdeklődő pedagógusokkal, 

diákokkal, s az előadás újabb megvilágításba helyezte és emberközelibbé tette a XIX. század költőjét, 

Petőfi Sándort. 

Lékóné Lantos Zsuzsanna középiskolai tanár, szaktanácsadó 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

  

forrás: saját fotó 
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