
Tavaszi Pedagógiai Napok 2022  

 

Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ 
 

 

Plenáris előadások  
 

 

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

időpontja 

 

Felkészülés a digitális eszközök, 

felületek tanórai használatára 

 

Bognár Amália 

pedagógus, gyógypeda-

gógus,  

a MOBILITY - GYŐR 

Digitális Élményköz-

pont szakmai vezetője 

 

Készítsük el közösen saját ellenőrzőlistánkat, amelynek segít-

ségével könnyedén felkészülhetünk a digitális eszközök, web-

oldalak, applikációk tanórai felhasználására! Az előadás a kö-

vetkező kérdésekre keresi a választ: Milyen felkészülési fo-

lyamatot vár el a digitális eszközök használata a pedagógusok 

részéről? Milyen weboldalak, applikációk segítségével tehet-

jük hatékonyabbá a tananyagtartalom elsajátítását, rendszere-

zését? Hogyan segíthetnek a különböző digitális felületek az 

eltérő képességű gyermekek fejlesztésében?  Milyen egyéb 

módszerekkel kapcsolhatjuk össze a digitális eszközöket?  

Hogyan segítsük elő a csoportok együttműködését? Hogyan 

értékeljük a digitális feladatok, alkotások végrehajtását? 

 

Március 28. 

(hétfő) 

 

17.00 óra 

 



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

időpontja 

 

Az Oktatási Hivatal taneszköz-

fejlesztései a sajátos nevelési 

igényű tanulók számára 

 

 

SNI tanulók megsegítése a digi-

tális térben 

 

Kóródi Bence  

főosztályvezető,  

Oktatási Hivatal - Tan-

anyagfejlesztési Főosz-

tály 

Pintér Gergely 

osztályvezető,  

Oktatási Hivatal - Digi-

tális Tananyagfejlesz-

tési Osztály 

 

Az előadások témája a sajátos nevelési igényű tanulók kü-

lön- vagy együttnevelésében részt vevő intézmények, peda-

gógusok, gyógypedagógusok, utazó gyógypedagógusok szá-

mára kíván gyakorlatban hasznosítható támogatást nyújtani a 

Nemzeti Köznevelési Portál, a digitális technológia és peda-

gógia kínálta számtalan megoldással, eszközzel, tarta-

lomajánlással. 

 

A két előadás egy online program keretében, egymást köve-

tően valósul meg! 

 

2022. április 11. 

(hétfő) 

 

14.00 órától 

 

 

 

  



Mesterpedagógus szaktanácsadóink által megvalósításra kerülő online szakmai programok 
 

 

 

 

Érintettek köre Az online program címe/té-

mája 

Szaktanácsadó/elő-

adó neve 
Az online prog-

ram időpontja 

Az online program tartalma Max. 

fő 

Óvodavezetők, 

óvodapedagógu-

sok 

Az intézményi intézkedési terv 

elkészítését, felülvizsgálatát 

segítő szaktanácsadás 

Balassáné Nagy  

Andrea, 

Ganzerné Dávid  

Gabriella 

2022. április 5.  

8.00 óra 

Az intézményi önértékelés eredmé-

nyeinek feldolgozása. Az intézke-

dési terv készítésének gyakorlata. 
10 

Óvodavezetők, 

óvodapedagógu-

sok 

Az intézményvezetés támoga-

tása az önértékelés eredménye-

ire épülő fejlesztések megter-

vezésében és végrehajtásában 

Balassáné Nagy  

Andrea, 

Ganzerné Dávid  

Gabriella 

2022. április 12.  

8.00 óra 

Az önértékelés eredményeinek hasz-

nosítása. Fejlesztési lehetőségek az 

óvodában. 
10 

Óvodapedagó-

gusok 

A beszédhibák korai felisme-

rése, fejlesztési lehetőségei 

Dr. Gárdosné Román 

Bernadett 

2022. március 31.  

14.00 óra 

Előadás, majd ezt követően konzul-

táció, beszélgetés a témáról. 15 

Óvodapedagó-

gusok 

BTMN-nel küzdő gyermekek 

az óvodában 
Gálné Hóbor Tímea 

2022. április 11.  

13.30 óra 

A BTMN jelei az óvodában okai, 

vizsgálata, diagnózis, fejlesztés le-

hetőségek. 

10 

Óvodapedagó-

gusok 

Előadássorozat (1. rész): 

"MáSnak leNnI"-párbeszéd az 

óvodai inkluzív nevelés lehető-

ségeiről  

Szabó Kinga 
2022. március 30. 

13.00 óra 

Sajátos nevelési igényű, beilleszke-

dési, tanulási, magatartási nehézség-

gel küzdő gyermekek az óvodában. 

Változások, nehézségek a jelenben. 

Jogszabályi tartalmak, szakértői vé-

lemények értelmezése, egyéni fej-

lesztési tervek, pedagógiai jellemzé-

sek készítése. 

30 

  



Érintettek köre Az online program címe/té-

mája 

Szaktanácsadó/elő-

adó neve 
Az online prog-

ram időpontja 

Az online program tartalma Max. 

fő 

Óvodapedagó-

gusok 

Előadássorozat (2. rész):  

"MáSnak leNnI"-párbeszéd az 

óvodai inkluzív nevelés lehető-

ségeiről  

Lőrinczné Vig  

Mónika 

2022. április 1.  

13.00 óra 

Módszertani javaslatok a megkésett 

beszédfejlődésű, értelmi elmaradás-

sal küzdő, kevert specifikus fejlő-

dési zavarral élő gyermekek fejlesz-

téséhez az óvodai nevelési program 

területei mentén. 

30 

Óvodapedagó-

gusok 

Előadássorozat (3. rész): 

"MáSnak leNnI"-párbeszéd az 

óvodai inkluzív nevelés lehető-

ségeiről  

Golecz Andrea 
2022. április 8. 

13.00 óra 

Módszertani javaslatok a figyelem-

zavarral küzdő, ADHD-s és autiz-

mus spektrumzavarral élő gyerme-

kek fejlesztéséhez az óvodai neve-

lési program területein /mentén. 

30 

Óvodapedagó-

gusok 
Mérés - értékelés az óvodában 

Kovácsné Horváth  

Ildikó 

2022. április 12.  

9.00 óra 

Gyermekek nyomonkövetése, törvé-

nyi szabályzók.  25 

Óvodapedagó-

gusok 

Irányított mozgásos tevékeny-

ségek - kooperatív mozgásos 

játékok 

Tóthné Garai Rita 
2022. március 31.  

14.00 óra 

Az óvodai mozgás tevékenységek 

korszerű megközelítése. Mozgás te-

vékenység iránti pozitív érzelmi vi-

szony kialakítása. Fejlődésközpontú 

játékok. Kooperatív mozgásos játé-

kok az óvodai mozgástevékenysé-

gekben. 

20 

Óvodapedagó-

gusok 
Bőröndmesék Világos Csabáné 

2022. április 06. 

9.00 óra 

Bőröndmese elméletben és gyakor-

latban. 20 

Általános iskolai 

és  

óvodapedagógu-

sok 

Az eDia mérési rendszer be-

mutatása 

Gőczéné Pankaczi 

Henriette 

2022. március 28.  

15.00 óra 

Iskolakezdő és tantárgyi (olvasás, 

matematika, természettudomány) 

mérések digitális platformon. Az 

eDia mérőeszközök bemutatása, a 

megvalósulás folyamata. A vissza-

csatolások felhasználása a fejlesztés-

ben. 

10 



Érintettek köre Az online program címe/té-

mája 

Szaktanácsadó/elő-

adó neve 
Az online prog-

ram időpontja 

Az online program tartalma Max. 

fő 

Tanítók 
Intézményi jó gyakorlat bemu-

tatása 
Batha Ildikó 

2022. március 30. 

14.00 óra 

Kistérségi tanulmányi verseny fel-

adatai, lebonyolítása. 8 

Tanítók 

Fenntarthatóság pedagógiája, 

környezettudatos szemléletfor-

málás alsó tagozaton 

Havasiné Kiss  

Krisztina 

2022. március 30.  

14.00 óra 

A környezeti nevelés megjelenése a 

pedagógusok munkájában. Fenntart-

hatósági nevelés gyakorlati megva-

lósulása alsó tagozatban tanórai és 

tanórán kívüli tevékenységekben.  

20 

Tanítók 
Tanulásmódszertan – a tanulás 

tanítása 

Ilauszki Judit, 

Pusztai Krisztina 

2022. április 5. 

14.00 óra 

A tanulásmódszertan célja, hatékony 

tanulás feltételei, tanulási stílusok, 

technikák. 

15 

Tanítók 

GYIK (gyakran ismételt kérdé-

sek) a tantárgygondozói láto-

gatások alkalmával 

Nagy Andrea Jolán, 

Venczli Miklósné 

2022. március 31.  

14.30 óra 

A tantárgygondozói látogatásokon 

leggyakrabban felmerülő problé-

mák, kérdésfelvetések elemzése. 

15 

Tanítók 

"Járuljunk hozzá egy élhető vi-

lág megteremtéséhez!" Kör-

nyezettudatos szemléletformá-

lás a fenntarthatóság jegyében 

alsó tagozaton 

Böjti Angéla 
2022. március 31.  

15.00 óra 

A fenntarthatóság értelmezése. A 

fenntarthatóságra nevelés lehetősé-

geinek ismertetése alsó tagozaton: 

tanórán, tanórán kívül. A fenntartha-

tósági témahét. 

30 

Tanítók 

Kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek együttnevelése tan-

órán 

Böjti Angéla,  

Takács Mária 

2022. április 5.  

15.00 óra 

A kiemelt figyelmet igénylő gyere-

kek rendszerbe sorolása - fogalmi is-

meretek. SNI tanuló, BTMN tanuló, 

tehetséges gyermek fejlesztése, ne-

velése tanórai keretek között. 

ADHD tanuló tanórai fejlesztésének 

praktikái. 

30 

  



Érintettek köre Az online program címe/té-

mája 

Szaktanácsadó/elő-

adó neve 
Az online prog-

ram időpontja 

Az online program tartalma Max. 

fő 

Tanítók 
Életünk része az új kompeten-

cia 

Ács Györgyi, 

Varga Ferencné 

2022. április 4. 

15.00 óra 

Fenntarthatóságra nevelés, 

avagy a hetedik kompetencia mé-

lyebb megismerése. 

Oktatás/ nevelés a fenntartható fej-

lődés szolgálatában. Mit tehetünk 

(iskola, pedagógus, gyerek, szülő, 

település stb.) a fenntarthatóság ér-

dekében? 

20 

Alsó tagozaton 

ének -zenét  

tanító  

pedagógusok 

Hogyan? Másképp? Módszer-

tani megújulás 

Gulyásné Németh 

Eszter, 

Pilnay Sándorné 

2022. március 29. 

15.30 óra 

1-4 osztályban több az ének-zene 

óra, mint az azt követő években. A 

heti két óra lehetőségei határtalanok 

a zenei készségfejlesztésben. 

30 

Általános iskolai 

tanítók, tanárok 

Tehetségazonosítás, tehetség-

gondozás, online mérések 

Berke-Vugrinecz 

Andrea 

2022. március 31.  

14.30 óra 

Mi a tehetség? Ki a tehetséges gyer-

mek? Hogyan építhetjük be a tehet-

séggondozást tanóráinkba és szak-

köri foglalkozásba? Online mérések 

(Tehetségazonosító mérés, Gondol-

kodási képességek mérése -eDia, 

Digitális országos mérés). 

20 

Általános iskola 

kémia szakos ta-

nárok 

Felkészülés a kompetenciamé-

résekre - kémia 
Bendéné Zseli Cecília 

2022. április 12.  

14.30 óra 

Az Országos Kompetenciamérés ki-

egészül természettudományos terü-

lettel. A mérés előkészítése, és a fel-

készítés folyamatának segítése. 

15 

Általános iskolai 

természettudo-

mányt és bioló-

giát tanító taná-

rok 

Környezeti nevelés, és fenn-

tarthatóságra nevelés a gyakor-

latban 

Molnár Tamás 
2022. április 6. 

14.30 óra 

Tantermi, és tantermen kívüli jó 

gyakorlatok bemutatása a környezeti 

nevelés, és a fenntarthatóságra neve-

lés területén. 

30 



Érintettek köre Az online program címe/té-

mája 

Szaktanácsadó/elő-

adó neve 
Az online prog-

ram időpontja 

Az online program tartalma Max. 

fő 

Magyar nyelv és 

irodalom szakos 

általános iskolai 

tanárok 

Játékosítás irodalom órákon 
Németh Ibolya, 

előadó: Márffy Bence 

2022. március 30.  

15.00 óra 

A magyar irodalom tanítása során 

használható játékos lehetőségek is-

mertetése a kollégákkal. Előadó: 

Márffy Bence, a Sárvári Nádasdy 

Tamás Általános Iskola pedagógusa. 

20 

Általános iskolai 

némettanárok 
Grammatik etwas anders Simon Rita 

2022. március 29.  

15.00 óra 

A német nyelvtan tanításának alter-

natívái. 30 

Földrajz szakos 

tanárok 

Hastag.school tanítást és tanu-

lást segítő platform használata  

Vilits Katalin, 

előadó: Némethné 

Mizda Szilvia 

2022. március 29.  

15.00 óra 

A Hashtag.school egy valós pedagó-

giai igényekre támaszkodó, (hiszen 

pedagógus az alapító) digitális, sze-

mélyre szabott gamifikált tanulást és 

tanítást segítő platform, mellyel az 

oktatás és a tanulás is egyaránt 

örömteli élmény. 

30 

Általános iskolai 

pedagógusok 

BTMN-nel küzdő tanulók ok-

tatásának, nevelésének lehető-

ségei 

Béresné Simon Eszter 
2022. március 28.  

14.30 óra 

Általános összefoglaló a BTMN-ről, 

kialakulásának okai, fejlesztési lehe-

tőségek, módszerek ajánlása, peda-

gógusi szerep, tanulást segítő techni-

kák. 

30 

Általános iskola, 

középiskola 

Asszertív jogaink és kötelessé-

geink a kommunikációban 
Garamvölgyi György 

2022. március 30.  

14.00 óra 

Mit értünk asszertív kommunikáció 

alatt? Milyen jogaink és kötelezett-

ségeink vannak, ha így kívánunk 

kommunikálni? Mit jelent ez a peda-

gógiai gyakorlatban? 

30 

Általános és  

középiskolai  

tanárok 

Digitális kompetenciamérés Májer Anita 
2022. április 1.  

14.00 óra 

A tehetsegkapu.hu felülete, a digitá-

lis felületen megvalósuló mérések 

lebonyolítási tudnivalói, tantárgy-

specifikusságok. 

15 



Érintettek köre Az online program címe/té-

mája 

Szaktanácsadó/elő-

adó neve 
Az online prog-

ram időpontja 

Az online program tartalma Max. 

fő 

Felső tagozaton 

és gimnázium-

ban ének-zenét 

tanító pedagógu-

sok 

Az új követelményrendszer be-

vezetésének problémái 

Gulyásné Németh 

Eszter, 

Pilnay Sándorné 

2022. április 5.  

15.30 óra 

A NAT kihívásai a kimeneti köve-

telmények tükrében. 

30 

Középiskolai 

magyartanárok 

Az élményközpontú irodalom-

tanítás 

Nagy Attila, 

Gerencsér Katalin 

2022. március 29.  

14.30 óra 

Dilemmák az élményközpontú iro-

dalomtanítással kapcsolatban. 15 

Könyvtárostaná-

rok Vas és Zala 

megye 

A könyvtárhasználati tananyag 

tartalma - egy tanfolyam lehet-

séges hozadékai az iskolai 

könyvtárban 

Gerölyné Kölkedi Éva 
2022. április 6.  

14.30 óra 

Az OSZK Könyvtári Intézet tovább-

képzéséből kiindulva a lehetséges, a 

könyvtárhasználat tanítását segítő 

megoldások összegyűjtése, a tanfo-

lyam tanulságai, vélemények, ta-

pasztalatok megosztása a témában. 

Aktualitások, problémafelvetések is-

kolai könyvtári területen 2022 tava-

szán (esetleges konzultáció). 

30 

Művészeti isko-

lák hangszeres 

tanárai 

Közös tanszaki órák a zeneok-

tatásban 
Bene Krisztina 

2022. április 11.  

9.30 óra 

Ötletek a növendékekkel való közös 

foglalkozásra, ami az egyéni órákba 

nem fér bele, illetve közösségben 

jobban megvalósíthatóak. 

30 

Pedagógusok 
Stressz, stresszkezelés az in-

tézményekben 
Kissné Kóti Éva 

2022. április 1.  

14.00 óra  

Napjaink nehézségei által kialakult 

stresszhelyzetek csökkentésének, 

kezelésének lehetőségei különböző 

korosztályoknál, intézményi környe-

zetben és otthon is. 

20 

  



Érintettek köre Az online program címe/té-

mája 

Szaktanácsadó/elő-

adó neve 
Az online prog-

ram időpontja 

Az online program tartalma Max. 

fő 

Pedagógusok 
Stressz, stresszkezelés az in-

tézményekben 
Kissné Kóti Éva 

2022. április 8.  

14.00 óra 

Napjaink nehézségei által kialakult 

stresszhelyzetek csökkentésének, 

kezelésének lehetőségei különböző 

korosztályoknál, intézményi környe-

zetben és otthon is. 

20 

Pedagógusok 
A tehetséggondozás folyamata 

és eszközei 
Baranyai József 

2022. április 12. 

14.30 óra 

Tehetségfejlesztés: tájékoztató a te-

hetséggondozás folyamatáról, esz-

közeiről. 

30 

 

 

 

A Tavaszi Pedagógiai Napokhoz kapcsolódó bázisintézményi programok  
 

 

A programok és a jelentkezési felület elérhetősége: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/zalaegerszeg/zalaegerszeg_bazisintezmenyek felületen 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/zalaegerszeg/zalaegerszeg_bazisintezmenyek

