
 

Őszi Pedagógiai Napok 2022  

 

Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ 

 

Előadások  

Az online program címe/témája Előadó Rövid tájékoztató a programról 
A program  

időpontja 

Multimédiás tananyagtartal-

mak és a Nemzeti Köznevelési 

Portál 

 

(Elsősorban ajánljuk: általános és 

középiskolai pedagógusoknak.) 

Pintér Gergely, osztály-

vezető (Oktatási Hivatal 

Digitális Tananyagfej-

lesztési Osztálya) 

Ezer szónál is többet mond egy videós tananyag. Szeren-

csére az NKP-n számos tematikus sorozat, megannyi mű-

faj található. Felvillantásra kerülnek speciális nevelésű 

tanulók számára készített kisfilmek, animációs interdisz-

ciplináris tudást nyújtó kisfilmek. Megnézhetők milyen 

filmekért érdemes regisztrálni, milyen izgalmas, nem 

tankönyvekhez köthető tartalmak érhetők el a multimé-

diatárban. 

2022. november 14. 

(hétfő) 

14.00 óra 

„Lélekműhely” mentálhigiénés 

projekt 

 

(Elsősorban ajánljuk: óvodaveze-

tőknek, óvodapedagógusoknak.) 

Toplak Mónika, tanító, 

óvodapedagógus, fej-

lesztőpedagógus, men-

tálhigiénés és szervezet-

fejlesztő szakember, in-

tézményvezető (Pacsai 

Napsugár Óvoda) 

A Lélekműhely mentálhigiénés projekt az intézmény 

mentálhigiénés szemléletmódjának kialakítását célozza 

meg. Alkotó hely, ahol a szakemberek lélekben is talál-

koznak egy közös, új szellemi termék létrehozása érde-

kében. Célja a lelki egészségvédelem, rendszergondolko-

dás, szervezeti kultúra fejlesztése, szemléletformálás, a 

munkahelyi légkör javítása, a kiégés megelőzése.  

2022. november 15. 

(kedd) 

13.00 óra 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/tpn_vas_zala_plen


 

Az online program címe/témája Előadó Rövid tájékoztató a programról 
A program  

időpontja 

Motivációs tudásbázis az osz-

tályfőnöki szerep - és feladatkör 

fejlesztéséhez, támogatásához 

 

(Elsősorban ajánljuk: általános is-

kolai pedagógusoknak és osztály-

főnököknek.) 

Baloghné Lengyel Éva, 

óvodapedagógus, ta-

nító, angol nyelv és iro-

dalom szakos tanár,  

mentorpedagógus (Za-

lakarosi Móra Ferenc 

Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Is-

kola) 

A résztvevők tájékoztatást kapnak a mesterprogram fő 

szakmai tevékenységeiről, melyek célja az osztályfőnöki 

szerepet betöltő pedagógusok szakirodalmi tájékozottsá-

gának és szakmai tudásának folyamatos bővítése mentori 

tevékenységgel; iskolai szintű kutatások, vizsgálatok 

megvalósítása, mások által is adaptálható produktumok 

elkészítése, ötletek megosztása: „Oszifő Hírek” faliújság, 

„Oszifő Mappa”, „Oszifő Műhelymunka”, „Vélemény-

zsák” stb… 

2022. november 16. 

(szerda) 

14.00 óra 

A természettudományok nép-

szerűsítése (fizika, laborgyakor-

latok, élménypedagógia a cir-

kuszban) 

 

(Elsősorban ajánljuk: természettu-

dományos tárgyakat tanító általá-

nos és középiskolai pedagógusok-

nak) 

Sinkó Andrea, matema-

tika és fizika szakos kö-

zépiskolai tanár, 

mentorpedagógus, gya-

korlatvezető mentorta-

nár 

(Szombathelyi Kanizsai 

Dorottya Gimnázium) 

A program fő szakmai célja a természettudományos mo-

tiváció, orientáció; a szórakoztatva tanítás támogatása. A 

fizika mindenütt ott van, fedezzük fel! Az érdeklődők be-

tekintést nyerhetnek a főbb szakmai tevékenységekbe és 

produktumokba: Tudomány a porondon, Cirkuszidő 

módszer; „Csodák folyosója” vándorkiállítás; természet-

tudományos Mozaik labor foglalkozások stb… 

2022. november 16. 

(szerda) 

15.00 óra 

  



 

Az online program címe/témája Előadó Rövid tájékoztató a programról 
A program  

időpontja 

Instant ötletek az eTwinningtől 

 

 

Wölferné Bugovics 

Magdolna, program-

nagykövet, (Oktatási 

Hivatal Köznevelési 

Projektek Szakmai Ko-

ordinációs Osztálya) 

A műhelyfoglalkozás során a résztvevők megismerked-

hetnek az eTwinning programmal és a benne rejlő lehe-

tőségekkel. Ötleteket kaphatnak arra, hogy miként moti-

válhatják diákjaikat egy-egy jól megválasztott applikáci-

óval. Példákat láthatnak olyan alkalmazásokra, melyeket 

bármilyen tantárgyi órán, jelenléti vagy digitális oktatás 

során egyaránt használni tudnak majd. 

2022. november 17. 

(csütörtök) 

14.30 óra 

Tájékoztató előadás a véradás 

jelentőségéről 

Ohnsorge Éva, véradás-

szervező, (Országos 

Vérellátó Szolgálat) 

A véradás egyéni és közösségi felelősségvállalás, az ön-

zetlen segítségnyújtás magától értetődő és természetes le-

hetősége. Az OVSZ és az OH lényegesnek gondolja a pe-

dagógusok tájékoztatását, az ismeretátadást a legfonto-

sabb tudnivalókról. 

2022. november 22. 

(kedd)  

15.30 óra 

 

 

  



 

Mesterpedagógus szaktanácsadóink által megvalósításra kerülő online szakmai programok 

 

Érintettek 

köre 

Az online program címe/té-

mája 

Szaktanácsadó / 

előadó neve 

Az online 

program 

időpontja 

Az online program tartalma 
Max. 

fő 

Bármely sza-

kos pedagógus 

Tehetségdiagnosztika Mógor Anita 2022. 11. 14. 

14.00 óra 

A tehetségek azonosítása, tehetséggondozás. 30 

Óvodapedagó-

gusok 

A logopédus munkája az óvodá-

ban 

Világos Csabáné 2022. 11. 14. 

15.00 óra 

Ki a logopédus, mi a logopédiai ellátás fel-

adata, mely korosztályt érintik a kötelező szű-

rések? Meghívott vendég: Domján Zsófia lo-

gopédus. 

25 

Óvodapedagó-

gusok 

Különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek - Egyéb pszichés fej-

lődési zavar 

Tóthné Garai 

Rita 

2022. 11. 15. 

14.00 óra 

A sajátos nevelési igényű gyermekek közül az 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, fi-

gyelem, magatartásszabályozási) küzdő gyer-

mekek óvodai integrált nevelése.  SNI gyerme-

kek nevelésének óvodai irányelvei, feltételei. 

Együtt nevelés. Gyakorlati útmutató. 

25 

Alsó tagozaton 

tanítók 

Ülj csendben a helyeden! Takács Mária 2022. 11. 15. 

14.00 óra 

Túlmozgékony gyermekek kezelésének lehető-

ségei az osztályban. 

25 

Alsó tagozaton 

tanítók 

A fenntarthatóság pedagógiája, 

környezettudatos szemlélet for-

málás alsó tagozaton 

Havasiné Kiss 

Krisztina és 

Ilauszki Judit  

2022. 11. 15. 

14.30 óra 

Környezeti nevelés megjelenése a pedagógu-

sok oktató-nevelő munkájában, a fenntartható-

ságra nevelés elmélete és gyakorlati megvaló-

sulása. 

20 

Pályaválasztási 

felelősök, 8.-os 

osztályfőnökök 

Pályaorientációs és pályaválasz-

tási tájékoztató 

Hende István és 

Tóthné Nagy 

Emese 

2022. 11. 15. 

15.00 óra 

Pályaválasztási tájékoztató és Pályaorientációs 

Mérő- és Támogatóeszköz (POM). 

25 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/mesterped_szaktanacsadok_programjai_zala


 

Érintettek 

köre 

Az online program címe/té-

mája 

Szaktanácsadó / 

előadó neve 

Az online 

program 

időpontja 

Az online program tartalma 
Max. 

fő 

Német nyelv-

tanárok 

Az önálló nyelvtanulóvá nevelés 

lehetőségei: jeopardy és 

Lernstraße. 

Tolvaj Anita és 

Simon Rita 

2022. 11. 15. 

15.00 óra 

Módszertani együttgondolkodás. 30 

Általános isko-

lai pedagógu-

sok 

Esélyteremtés, hátránykompen-

zálás 

Zanati Margit 2022. 11. 15. 

15.00 óra 

Az iskolai és iskolán kívüli hátránykompenzá-

ciós programok. 

30 

Alsó tagozaton 

tanítók 

SNI-n innen, BTMN-en 

túl…Ötletek, lehetőségek a kü-

lönleges bánásmódot igénylő 

gyermekek támogatásához 

Lőrinczné Vig 

Mónika és 

Szabó Kinga 

2022. 11. 16. 

14.00 óra 

Módszertani javaslatok a tanulási nehézségek-

kel, zavarokkal, magatartásszabályozási, - és 

figyelem problémákkal küzdő gyermekek 

megsegítéséhez. 

25 

Általános és 

középiskolai  

tanárok 

Az iskolai konfliktusok Páli Laura 2022. 11. 17. 

14.30 óra 

Az iskolai konfliktusok megelőzése és a konf-

liktusok kezelésének technikái. 

30 

Testnevelő  

tanárok 

Projekt módszer alkalmazása a 

testnevelés tanításában 

Horváth László 2022. 11. 17. 

14.30 óra 

Projekt módszer alkalmazása a testnevelés ta-

nításában. 

30 

Felső tagoza-

ton tanító taná-

rok 

Tehetségazonosítás, Tehetség-

gondozás, Drámapedagógia, On-

line mérések 

Berke-Vugri-

necz Andrea és  

Németh Ibolya 

Erzsébet 

2022. 11. 17. 

15.00 óra 

A tehetség összetevői. Tehetséggondozás tan-

órákon és szakköri foglalkozásokon. Drámape-

dagógia. A "Dráma és színház" tantárgy taní-

tása. Digitális országos mérések. Tehetségmé-

rés. 

30 

Alsó tagozaton 

tanítók 

"Új NAT - új tantárgy" a digitá-

lis kultúra tanítása az alsó tago-

zaton - TAPASZTALATCSERE 

tanítók között 

Ács Györgyi 2022. 11. 21. 

14.00 óra 

A digitális kultúra tantárgy tanításának tapasz-

talatai, ötletek, hasznos oldalak, felületek 

20 



 

Érintettek 

köre 

Az online program címe/té-

mája 

Szaktanácsadó / 

előadó neve 

Az online 

program 

időpontja 

Az online program tartalma 
Max. 

fő 

Általános és 

középiskolai 

tanárok 

A Nemzeti Köznevelési Portál 

okostankönyveinek és feladatai-

nak használata  

Szerdahelyiné 

Czigler Ágnes 

2022. 11. 21. 

14.00 óra 

A Nemzeti Köznevelési Portál portálfunkciói, 

okostankönyvek, feladatok és feladatgyűjtemé-

nyek használata. 

30 

Bármely sza-

kos pedagógus 

Kiemelt figyelmet igénylő tanu-

lók együttnevelése, oktatása 

Gőczéné 

Pankaczi  

Henriette 

2022. 11. 21. 

14.30 óra 

Törvényi háttér ismertetése; fogalmak; mód-

szerek, javaslatok. 

15 

Digitális kul-

túra tantárgyat  

tanító általános 

és középiskolai 

pedagógusok 

Algoritmizálás tanítása és kódo-

lása programozási nyelvekre 

Herman József 2022. 11. 21. 

15.00 óra 

A Flowgorithm ingyenes program bemutatása, 

kezelése. Programozási tételek megoldása fo-

lyamatábrával, kódolása pszeudokóddá és 

programozási nyelvekre (python, C++). 

30 

Általános és  

középiskolai  

pedagógusok 

Feladataink a lemorzsolódási és 

a hiányzási mutatók kapcsán  

Simon Márta 2022. 11. 21. 

15.00 óra 

Kedvezőtlen helyzetek okainak feltárása, - 

külső tényezők, partnerkapcsolatok, belső erő-

forrás és szervezeti struktúra módszertan. Cé-

lok, tevékenységek, feladatok. 

20 

Intézményve-

zetők, helyette-

sek, ifjúságvé-

delmi felelő-

sök, osztályfő-

nökök, ESL 

munkacsoport 

tagok 

Intézményi tevékenységek a ta-

nulói lemorzsolódás megelőzése 

érdekében  

Pálos Henrietta 2022. 11. 22. 

14.00 óra 

Szervezeti működés, partnerkapcsolatok, mód-

szertani kultúra, fejlesztési területek. 

15 

Általános isko-

lai intézmény-

vezetők 

Felkészülés vezetői és intézmé-

nyi tanfelügyeletre 

Sneffné Ágoston 

Mónika 

2022. 11. 22. 

14.00 óra 

Tapasztalatcsere arról, hogyan készüljön fel az 

intézményvezető a vezetői és intézményi tan-

felügyeletre 

10 



 

Érintettek 

köre 

Az online program címe/té-

mája 

Szaktanácsadó / 

előadó neve 

Az online 

program 

időpontja 

Az online program tartalma 
Max. 

fő 

Alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

Osztályfőnöki munka támoga-

tása alsó tagozaton 

Böjti Angéla 2022. 11. 22. 

14.30 óra 

Alsós osztályfőnök feladatai: Közösségfejlesz-

tés, szülői kapcsolattartás, intézményi felada-

tok, adminisztráció… 

30 

Óvodapedagó-

gusok 

"Lépésről-lépésre " - a szakértői 

vélemények és egyéni fejlesztési 

tervek értelmezése az óvodape-

dagógusok szemszögéből 

Golecz Andrea 

és Csányi  

Andrea 

2022. 11. 23. 

13.00 óra 

Ötletek, javaslatok az egyéni fejlesztési tervek 

és pedagógiai jellemzések formai és tartalmi 

követelményeire. Szakértői vélemények tar-

talmi elemeinek értelmezése az óvodapedagó-

gusok számára lényeges tartalmakról. A SNI 

gyermek dokumentumokban történő megjele-

nésének előírásai. 

20 

Óvodapedagó-

gusok / óvoda-

vezetők 

Kis óvodák a köznevelésben Gálné Hóbor  

Tímea 

2022. 11. 23. 

13.30 óra 

A kis óvodák mindennapi helyzete, aktuális 

feladatai, nehézségei és sikerei. 

10 

Hátrányos 

helyzetű tanu-

lók  

oktatásával,  

nevelésével  

foglalkozó pe-

dagógusok 

A hátrányos helyzetű tanulók 

oktatását, nevelését támogató 

módszerek, gyakorlatok 

Paulovicsné  

Török Cecilia 

2022. 11. 23. 

14.00 óra 

A program résztvevői a hátrányos helyzetűek 

támogatására szolgáló programokat (Komplex 

Alapprogram, Tanítsunk Magyarországért, 

Biztos Kezdet) ismerhetnek meg. 

30 

Pályaválasztási 

felelősök, 8.-os 

osztályfőnökök 

Pályaorientációs és pályaválasz-

tási tájékoztató 

Hende István és 

Tóthné Nagy 

Emese 

2022. 11. 23. 

14.00 óra 

Pályaválasztási tájékoztató és Pályaorientációs 

Mérő- és Támogatóeszköz (POM) 

25 



 

Érintettek 

köre 

Az online program címe/té-

mája 

Szaktanácsadó / 

előadó neve 

Az online 

program 

időpontja 

Az online program tartalma 
Max. 

fő 

Középiskolai 

matematika  

tanárok 

A matematika érettségi dolgoza-

tok pontszámának részletes 

elemzése 2022 

Kovácsné Kiss 

Piroska 

2022. 11. 23. 

14.30 óra 

A 2022 májusi- júniusi vizsgaidőszakban kö-

zép és emelt szinten megírt matematika érett-

ségi dolgozatok elemzése a pontszámok szem-

pontjából. 

15 

Általános isko-

lai biológia és 

5-6. osztályos 

természettudo-

mány tanárok 

"Az őszi erdő kincsei" A termé-

szettudományok összevont, te-

vékenységalapú tanulása 

Molnár Tamás  2022. 11. 23. 

14.30 óra 

Tevékenységközpontú tanulás, a természettu-

dományos oktatás során. Filmre rögzített be-

mutató foglalkozás, majd online szakmai kon-

zultáció. 

30 

Kémia szakos  

általános isko-

lai tanárok 

Fenntarthatóságra nevelés lehe-

tőségei 

Bendéné Zseli 

Cecília 

2022. 11. 23. 

15.00 óra 

Módszertani ötletek, jó gyakorlatok kémia órá-

kon a fenntarthatóságra nevelés témakörében. 

15 

Iskolavezetők, 

pedagógusok 

A Digitális Oktatási Tér gyakor-

lati megvalósítása. Első lépés: 

tervezés. 

Györek László 

Róbert 

2022. 11. 23. 

15.00 óra 

Egy konkrét, jelenleg is futó projekt megvaló-

sulásának bemutatása. A projekt célja, hogy az 

iskolai könyvtárat egységes digitálisan is hasz-

nálható térré bővítsük, ahol lehetőség nyílik a 

csoportos vagy egyéni, akár önálló tanulási 

formákra is. Az átalakulás hosszú folyamat, 

így a következő, tavaszi alkalommal a megva-

lósítás folyamatát és sikerességét is elemezzük 

majd. 

30 

Alsó tagozaton 

tanítók 

A digitális világ veszélyei és 

előnyei Kincskereső keretjáték-

kal 

Nagy Andrea Jo-

lán és Pusztai 

Krisztina 

2022. 11. 23. 

15.00 óra 

A Kincskereső keretjáték bemutatása, amelyet 

a 3-4. osztályos tanulók számára fejlesztettek 

ki. Vendégelőadó: Nagy Imre. 

20 

  



 

Érintettek 

köre 

Az online program címe/té-

mája 

Szaktanácsadó / 

előadó neve 

Az online 

program 

időpontja 

Az online program tartalma 
Max. 

fő 

Művészeti is-

kolák hangsze-

res tanárai 

Önállóság, illetve elsődlegesség 

a hangszertanulás folyamatában 

Bene Krisztina 2022. 11. 24. 

10.00 óra 

Fontos -e az önállóság, illetve hogyan, miben 

érhetjük el. Lehet-e elsődlegességi szemponto-

kat adni a hangszertanulás folyamatában? Szá-

mítok a résztvevők aktív közreműködésére, ta-

pasztalataira és ötleteire. 

15 

Óvodapedagó-

gusok 

Fenntarthatóságra nevelés az 

óvodában 

Joó Lajosné és 

Pálhegyiné 

Pilinszky Zsu-

zsanna 

2022. 11. 24. 

14.00 óra 

Fenntarthatóságra nevelés elméleti, gyakorlati 

lehetőségei, jó gyakorlatok. 

20 

Óvodapedagó-

gusok, általá-

nos iskolai és 

középiskolai 

tanárok 

Hogyan kezeljem hatékonyab-

ban a konfliktusaimat? 

Garamvölgyi 

György 

2022. 11. 24. 

14.00 óra 

Észrevetted, hogy valaki könnyebben, valaki 

nehezebben boldogul kritikus kommunikációs 

szituációkban? 

Hogyan függ ez össze a személyiségemmel? 

Milyen kommunikációs stílusok léteznek, me-

lyek jellemzők rám ezek közül? 

Mik a legfontosabb konfliktuskezelési straté-

giák? 

Milyen előnnyel és hátránnyal járnak ezek? 

Segít-e az önismeret saját problémáim megol-

dásában? 

Milyen kommunikációs technikákat használ-

junk és ne használjunk konfliktus helyzetben? 

Hogyan kommunikáljak a szülőkkel, hogy leg-

alább egyet előbbre lépjünk a kapcsolatunk 

rombolása nélkül? 
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Érintettek 

köre 

Az online program címe/té-

mája 

Szaktanácsadó / 

előadó neve 

Az online 

program 

időpontja 

Az online program tartalma 
Max. 

fő 

Tanítók,  

fejlesztőpeda-

gógusok 

Könyvajánló: dr.Stephens-Sar-

lós Erzsébet: A Stephens-Sarlós-

program - Továbblépés megre-

kedt egészségi, tanulási, viselke-

dési és kommunikációs problé-

mákból 

Batha Ildikó 2022. 11. 24. 

14.00 óra 

A könyv bemutatása, ajánlása a napi pedagó-

giai munkához - Részlet a könyv borítójáról: 

Az eltérő idegrendszeri fejlődés, az "elakadás" 

tünetei rendkívül változatosak, és igencsak 

meg tudják keseríteni a gyermek, majd a fel-

nőtt életét. Ugyanis a szenzomotoros, azaz az 

érzékeléssel és mozgással kapcsolatos fejlő-

désben zavar keletkezik. Ennek a zavarnak a 

tünetei gyakran nagyon hasonlóak - és így 

könnyen összetéveszthetők - bizonyos "címké-

zett" zavarokéval. Ezért azokat a problémákat, 

amiket (néha tévesen) figyelemzavarként, hi-

peraktivitásként, ADHD-ként, autizmus spekt-

rumzavarként, mozgáskoordinációs zavarként, 

diszlexiaként, diszgráfiaként, diszkalkuliaként 

diagnosztizálnak, valójában gyakran a vissza-

maradt csecsemőkori reflexek, az elakadt szen-

zomotoros fejlődés okozzák. Ezekben az ese-

tekben a probléma sokkal egyszerűbben meg-

oldható, mint gondolnánk. A szerző, dr. Step-

hens-Sarlós Erzsébet gyógytestnevelő, szenzo-

motoros terapeuta huszonkét éve foglalkozik 

fejlesztéssel.  

12 

Könyvtárosta-

nárok 

Tanítsunk az Információzz! kö-

tettel 

Gerölyné Köl-

kedi Éva 

2022. 11. 24. 

14.30 óra 

A kísérleti könyvtárhasználati/információhasz-

nálati tankönyv bemutatása, a kipróbálás ered-

ményei. 
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Érintettek 

köre 

Az online program címe/té-

mája 

Szaktanácsadó / 

előadó neve 

Az online 

program 

időpontja 

Az online program tartalma 
Max. 

fő 

Középiskola, 

magyar nyelv 

és irodalom 

Érettségi 2024 Gerencsér  

Magdolna  

Katalin és Nagy 

Attila 

2022. 11. 24. 

15.00 óra 

Az érettségi követelmények változásai és új 

feladattípusok a 2024-es érettségin 

25 

Német nyelvet 

oktató  

pedagógusok 

Tudásmegosztás - lehetséges 

versenyfeladatok 

Szikszainé  

Pallósi Patrícia 

2022. 11. 25. 

14.00 óra 

Közös ötletelés megfelelő versenyfeladatokról, 

kategóriák szerinti lehetőségek. 

10 

Bármely sza-

kos pedagógus 

Pozitív pedagógia, pozitív fe-

gyelmezés kisgyermekkortól 

Kissné Kóti Éva 2022. 11. 25. 

14.30 óra 

A pozitív fegyelmezés módszertana, gyakor-

lata, pedagógiai eszközei kisgyermekkortól. 

Hogyan neveljünk önálló, gondolkodó szociá-

lisan érett gyerekeket. 
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Az Őszi Pedagógiai Napokhoz kapcsolódó bázisintézményi programok elérhetősége: 

November_Bazisintezmenyek_havi_programjai.pdf (oktatas.hu) 
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