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Tisztelt Intézményvezetők! 
Kedves Pedagógus Kollégák! 

 
A koronavírus-járvány okozta helyzet a 2020/2021. tanévben újra nehéz helyzetbe hozta a köznevelési 

intézményeket, a pedagógusoknak fel kellett készülni a tantermen kívüli, digitális munkarendre, illetve online 

kapcsolattartásra.  A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása ilyen 

körülmények között különösen nehéz feladat. Ezért invitáljuk most Önöket a Tavaszi Pedagógiai Napok online 

programjaival - a digitális oktatás és az együttnevelés témakörében - módszertani megújulást, szemléletváltást segítő 

előadásokra és programokra.   

 
A programok összeállításában és megvalósításában részt vállaló valamennyi pedagógus és intézmény munkáját 
köszönöm, a megvalósításhoz sok sikert kívánok. 

 

  Szabó Róza  
 POK vezető 

 

 
„Mi emberek különbözőek vagyunk, de emberi minőségünkben egyenlőek." 

(Illyés Sándor) 

„A tanulók közti különbségeket a tanulást segítő tényezőnek tekintjük, és nem legyőzendő problémának.”  

(ISKOLA) 
 

 

Tavaszi Pedagógiai Napok 
 

2021. április 19-23. 

Fókuszban a digitális pedagógiai módszertár gazdagítását támogató programok, valamint  

az integrációt és inklúziót segítő oktatási, nevelési módszerek 
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Kiemelt programok 

 

Dátum Időpont Program Előadó, intézmény neve 
Munka-
forma 

Célcsoport 
Online 

platform 
Jelentkezés módja 

Kapcsolattartó 

neve, 
telefonszáma 

Jelentkezési 
határidő 

2021. 04. 19. 14:00-15:00 

Információbiztonság a pedagógusok mindennapi 
munkájában 
Az előadás az adatvédelem, a biztonságos eszközhasználat és 
online kapcsolattartás kérdéseire fókuszál az informatikai 
biztonság szemszögéből: Hogyan védhetjük meg adatainkat? 
Hogyan osszuk meg másokkal biztonságosan? Milyen a jó jelszó? 
Miért van szükség titkosításra, többfaktoros azonosításra? Mit 
tehetünk a mobiltelefonjaink biztonsága érdekében? Hogyan 
védjük meg a gyerekeket az internet káros hatásaitól? 

dr. Pataki Máté 
információbiztonsági vezető, 
Oktatási Hivatal 
 

online 
előadás és 

konzultáció 

óvodapedagógusok, 
tanítók, általános és 

középiskolai 
tanárok 

Microsoft 

Teams 

https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Oleár Lászlóné 

96/613-402 

2021.04.16. 

12:00 óráig 

2021. 04. 20. 13:30-14:30 

Az óvoda feladatai az integrált óvodai nevelés 
megvalósításában, az inkluzív nevelés gyakorlati kérdései 
Az előadás a sajátos nevelési igényű óvodás gyermekekkel 
kapcsolatos sérülésspecifikus feladatokba nyújt betekintést. 
Ajánlásokat, módszertani javaslatokat mutat az ép és a sérült 
gyermekek óvodai együttneveléséhez. Az inkluzív nevelés 
megvalósításának lehetőségeit es nehézségeit a gyakorlat 
oldaláról tekinti át az előadó. 

Ferenczné Teleky Éva 
közoktatási szakértő 
 

online 
előadás és 

konzultáció 
óvodapedagógusok 

Microsoft 

Teams 

https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Oleár Lászlóné 

96/613-402 

2021.04.19. 

12:00 óráig 

2021. 04. 21. 14:00-15:00 

A diverzitás mint érték - Ki a nem "más"? 
Az előadás célja a szemléletformálás. Az előadó rámutat, hogy 
mindenki másmilyen, amit a differenciált bánásmóddal lehet 
valóságossá  tenni. Ez  a kiindulás adja az inklúzió élő, tényleges 
lehetőségeit, együttműködve a szakemberekkel és a szülőkkel. A 
program során szóba kerülnek a markánsabban "más" gyerekek 
is, akiknek integrált nevelése  az inklúzió részeként értelmezhető. 

dr. Bakonyi Anna pedagógiai 
szakértő, címzetes főiskolai 
docens 
 

online 
előadás és 

konzultáció 

óvodapedagógusok, 
tanítók 

Microsoft 

Teams 

https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Oleár Lászlóné 

96/613-402 

2021.04.20. 

12:00 óráig 

2021. 04. 21. 14:00-14:45 

Az SNI tanulók integrált környezetben is használható 
taneszközei – szakmai tankönyvbemutató 
Az előadás során megismerhetjük az Oktatási Hivatal által a 
tanulásban akadályozott, enyhe és középsúlyos értelmi 
fogyatékkal élő gyerekek speciális kerettantervéhez fejlesztett 
taneszközöket. 

Kóródi Bence 
főosztályvezető, Oktatási 
Hivatal Tananyagfejlesztési 
Főosztály 
 

online 
előadás és 

konzultáció 

gyógypedagógusok, 
intézményvezetők  

Microsoft 

Teams 

https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Oleár Lászlóné 

96/613-402 

2021.04.20. 

12:00 óráig 

2021. 04. 21. 15:00-16:30 

A Nemzeti Köznevelési Portál alkalmazási lehetőségei, 
feladatok és feladatsorok készítése a Nemzeti Köznevelési 
Portálon 
Az előadás során a Nemzeti Köznevelési Portál funkciói, 
tartalmai, szolgáltatásai kerülnek bemutatásra. Bárki számára 
elérhető és használható feladatok szerepelnek a programban, 
multimédiás tartalmak, tanulási útvonalak és az ingyenes 
regisztráció után elérhető szolgáltatások. 

Pintér Gergely osztályvezető, 
Oktatási Hivatal Digitális 
Tananyagfejlesztési Osztály 
 

online 
előadás és 

konzultáció 

5-12. évfolyamon 
tanító pedagógusok 

Microsoft 

Teams 

https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Oleár Lászlóné 

96/613-402 

2021.04.20. 

12:00 óráig 

2021. 04. 22. 14:00-15:00 

Hatékony digitális tanítás 10 lépésben 
Prievara Tibor több országos szakmai díjjal kitüntetett 
gimnáziumi nyelvtanár,  több kiadvány szerzője, a TanárBlog 
egyik alapítója, aki közel 15 éve dolgozik az IKT eszközök 
iskolai használatának terjesztésén. Az előadó saját tapasztalatait 
mutatja be.  
 

Prievara Tibor középiskolai 
tanár 
 

online 
előadás és 

konzultáció 

általános és 
középiskolai 

tanárok 

Microsoft 

Teams 

https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Oleár Lászlóné 

96/613-402 

2021.04.21. 

12:00 óráig 

 



Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/ 

 

 

 

Alapfokú művészeti iskolák pedagógusai számára ajánlott programok 

 

 

Dátum Időpont Program Előadó, intézmény neve 
Munka-
forma 

Célcsoport 
Online 

platform 
Jelentkezés módja 

Kapcsolattartó 
neve, 

telefonszáma 

Jelentkezési 

határidő 

2021. 04. 21. 9:00-11:00 

 
 
Szolfézsóra digitális köntösben 
Műhelymunka keretében szeretnénk bemutatni mindazokat a 
digitális programokat, amelyekkel a szolfézsórák tapasztalataink 
szerint élményszerűbbé, gazdagabbá tehetőek. Interaktív módon 
vonnánk be a résztvevőket a programok kipróbálásába. 
 
 

Bukor Erzsébet szolfézstanár, 
Szolnoki Bartók Béla 
Alapfokú Művészeti Iskola, 
az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye 

online 
műhely-
munka 

zenetanárok, 
szolfézstanárok és 
ének-zenetanárok 

részére 

Microsoft 

Teams 
bbzenesuli@gmail.com 

Abonyi Katalin 

20/554-4924 
2021. 04. 16. 

2021. 04. 21. 14:00-15:00 

 
 
Szolfézs bemutató óra 
45 perces szolfézs bemutató órát tekinthetnek meg a résztvevők 
a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Albertirsai 
Tagintézményéből, melynek témája a megújult Dobszay: A 
hangok világa szerint átalakított újabb szolfézs tanítási módszer. 
 
 
 

Bogdány Aliz  tagintézmény-
vezető, 
Ceglédi Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola, 
az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye 

online 
videófilm 

és 
konzultáció 

zenetanárok, szülők 
Microsoft 

Teams 

solymosisebestyen@erkel-

cegled.edu.hu 

Solymosi Sebestyén 

30/320-5234 
2021. 04. 15. 

 


