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Plenáris előadások  
 

Az online program 

címe/témája 

Előadó neve Rövid tájékoztató a programról Az online program 

időpontja 

„Van kihez fordulnod!” 

Egy program a 

köznevelési 

intézmények 

pedagógusainak 

mentálhigiénés 

támogatására 

Tóthné Dr. Kälbli Katalin 

a Magyar Diáksport 

Szövetség szakértő-

fejlesztője és Sipos Győző 

regionális irodavezető  

A pedagógusokat munkájukhoz kapcsolódóan számtalan 

esetben érheti olyan lelki megterhelés, melynek 

feldolgozásában, a probléma megoldásához vezető út 

megtalálásában segítségre lehet szükségük. A feldolgozatlan 

problémák mindamellett, hogy nagy lelki megterheléssel 

járhatnak az érintett személy számára, a tanulók oktatási, 

nevelési folyamatára is negatív hatást gyakorolhatnak. 

Előadásunkban a köznevelési intézmények pedagógusainak 

mentálhigiénés támogatását célul kitűző „Van kihez 

fordulnod!” alprogramot szeretnénk bemutatni. A résztvevők 

megtudhatják, hogyan vehetik igénybe a program 

térítésmentes szolgáltatásait, illetve, hogy képzett 

szakembereink milyen témában várják a pedagógusok 

jelentkezését. 

2021. november 11. 

(csütörtök)  

 

14.00 óra 

Szubjektív és globális 

jóllét elérése a pozitív 

pedagógián keresztül 

Dr. Szarka Emese  

a Pozitív Pedagógia 

Program szakmai 

koordinátora 

A segítő szakmákban dolgozók, mint például a pedagógusok, 

trénerek, mentorok és egészségügyi dolgozók vállára kreatív 

és kihívásokkal teli súlyok nehezednek, amely súlyokat le 

lehet tenni, át lehet alakítani, ha tudjuk az ehhez vezető 

technikákat és ismerjük a lehetőségeink tárházát. Hogyan 

érhetjük el a szubjektív jóllétünkön át vezető globális jóllétet, 

és miként tudjuk ebben a gyerekeket is támogatni a pozitív 

pedagógia segítségével? Az előadásban ezen kérdések 

megválaszolását járjuk körbe. 

2021. november 12. 

(péntek)  

 

14.00 óra 



Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ 

Őszi Pedagógiai Napok 2021  

 
Az online program 

címe/témája 

Előadó neve Rövid tájékoztató a programról Az online program 

időpontja 

A Nemzeti Köznevelési 

Portál felhasználási 

lehetőségei 

Pintér Gergely, az Oktatási 

Hivatal Digitális 

Tananyagfejlesztési 

Osztályának 

osztályvezetője 

Az NKP új portálja biztonságos digitális tér a diákok és a 

tanárok számára. Aki regisztrál, saját profilhoz, tartalomtárhoz 

jut, nyomon követheti a tennivalóit, közösséget alkothat más, 

regisztrált felhasználókkal, pedagógiai célokhoz igazítva 

átszerkesztheti az okostankönyveket, és megoszthatja őket 

regisztrált diákjaival. A felület kínál jó gyakorlatokat, 

innovatív pedagógusok által megosztott módszereket, 

tapasztalatokat; ellenőrzött minőségű feladatokat, videókat, 

animációkat és linkeket a tanuláshoz - tanításhoz. A 

résztvevők a portál sokrétű használatához kapnak támogatást. 

2021. november 17. 

(szerda)  

 

14.00 óra 

Fenntarthatóság 

pedagógiája: jó 

gyakorlatok, gyakorlati 

megoldások. Környezeti 

szemléletformálás 

Bohiconban 

Dr. Kúti Zsuzsanna 

kutatótanár 

Az előadás célja valós gyakorlati programok, ötletek átadása 

az érdeklődő pedagógusok számára: 

Környezeti neveléshez, fenntarthatósághoz kapcsolódó 

konkrét gyakorlatok, feladatok bemutatása/leírása akár 

témahetekhez, projektnapokhoz, erdei iskolákhoz 

kapcsolódóan.  

Az új fenntarthatósági tantárgy tankönyvének bemutatása.  

Egy 2021. szeptemberében megvalósult, afrikai, 4 hetes 

környezeti szemléletformálás bemutatása az alábbi négy 

témakörben: víz, szelektív hulladékgyűjtés, megújuló 

energiaforrások, környezetvédelem. 

2021. november 18. 

(csütörtök)  

 

15.00 óra 
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Az online program 

címe/témája 

Előadó neve Rövid tájékoztató a programról Az online program 

időpontja 

A Népmesekincstár 

mesepedagógia eszközei 

és módszerei a 

hétköznapok pedagógiai 

gyakorlatában 

 

Bajzáth Mária  

a Népmesekincstár 

Mesepedagógia Műhely 

vezetője 

Hogyan nevelhetünk népmesével? A népmese szerepe a 

tudásátadásban. Mesélni mindenki tud? Mesehallgató alfa és Z 

generáció. A Népmesekincstár mesepedagógia online és 

offline is használható eszközei és módszerei. A mesélő 

pedagógus. Rituális és spontán mesélés. 

A program célcsoportja: óvodapedagógusok és tanítók 

2021. november 22. 

(hétfő)  

 

14.00 óra 

Átlátható keretek, 

biztonságos környezet - 

a gyermekvédelmi 

irányelv működése a 

gyakorlatban 

Vaskuti Gergely 

pszichológus, 

kriminológus, a 

Hintalovon Gyermekjogi 

Alapítvány NEMECSEK 

Programjának szakmai 

vezetője 

Gyerekként és gyerekekkel foglalkozó szakemberként 

egyaránt rengeteg kérdés és dilemma merül fel a 

közösségekben. Hol húzódik a határ csíny és bántalmazás 

között? Mit tegyek, ha engem bántanak? Mit tehetek, ha mást 

bántanak? Mikor és kitől tudok segítséget kérni? Hogyan 

tudom megelőzni a bántalmazást? Kiért és meddig vagyok 

felelős az intézményben? 

Ezekre a kérdésekre ad választ egy gyermekvédelmi irányelv, 

amely a bántalmazás megelőzése, kezelése és utánkövetése 

számára ad átlátható, a mindennapokban valóban érvényesülő 

kereteket 

2021. november 24. 

(szerda)  

 

14.30 óra 

 

 


