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

 

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 
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Általános 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. 19. 14:00-15:00 

Hogyan alakítsunk ki befogadóbb környezetet? 
Mit jelent iskolánkban az inklúzió? Mennyire befogadó az iskola? 
Az online műhelymunka bemutatja az inklúzió fejlesztési 
lehetőségét egy osztályban, a kapcsolódó osztályfőnöki óra egy 
részletének bemutatásával videófelvételről.  A konzultáció során 
alakalom nyílik az alkalmazott módszertan megbeszélésére, az 
inklúziós index mérésének kipróbálására és a tapasztalatok  
megbeszélésére. 
 

Sallai Andrásné  
munkaközösségvezető, 
szaktanácsadó, 
Maglódi Vermesy Péter 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, az Oktatási 
Hivatal bázisintézménye 

online 
műhely-
munka 

tanítók, tanárok, 
osztályfőnökök, 

egyéni, 
kiscsoportos 
fejlesztéssel 
foglalkozó 

szakemberek 

Microsoft 

Teams 
maglodis@gmail.com 

Kállai Katalin 

29/325-102 
2021. 04. 16. 

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

Digitális módszertan hatékony felhasználása a tanári 
munkában 
Iskolai szintű, a tanulást támogató rendszer alkalmazásának 
lehetőségei (Microsoft Teams). A tantermen kívüli, digitális 
oktatásban használt programok, alkalmazások bemutatása, 
amelyek használhatóak a jelenléti oktatásban is (Mozabook, 
Okostankönyv, Redmenta, Learning Apps, MS Forms). 
 

Marosi Éva matematika, 
fizika, informatika szakos 
tanár, 
Maglódi Vermesy Péter 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, az Oktatási 
Hivatal bázisintézménye 

online 
előadás és 

konzultáció 
tanítók, tanárok 

Microsoft 

Teams 
maglodis@gmail.com 

Kállai Katalin 

29/325-102 
2021. 04. 16. 

2021. 04. 19. 14:00-15:30 

Híd - utak másokhoz és saját magunkhoz 
Egy film (Híd Terabithia földjére 2007.) segítségével az 5. 
évfolyamos korosztályt érintő néhány problémakör (barátság, 
család, másság, fantázia) feldolgozása. A foglalkozás előtt 
ajánljuk a film megtekintését  a videa nyilvános videómegosztó 
webhelyen. 

Darabontné Juhász 
Zsuzsanna magyar nyelvtan 
és irodalom és rajz szakos 
általános iskolai tanár, 
drámapedagógus, 
Kassai Úti Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola, Szolnok, az Oktatási 
Hivatal bázisintézménye 

online 
videófilm 

és 
konzultáció 

felsőtagozatos 
osztályfőnökök, 
magyartanárok, 
drámatanárok 

Google 

Meet 

https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Váradi Éva 

20/577-8090 

2021.04.16. 

12:00 óráig 

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

Digitális Alprogrami foglalkozás bemutatása a 3. 
évfolyamon 
Online bemutatásra kerülő, digitális alprogrami foglalkozást 
tekinthetnek meg a Komplex Alapprogram elemeivel támogatott 
foglalkozáson, melyet a foglalkozás megbeszélése követ. A 
digitális alapú alprogramban nagy hangsúlyt kap a felfedezéses, 
tevékenységekbe ágyazott tanulás módszere és az élményszerű 
tanulási folyamat. 
 

Varga-Német Erika, 
Mátray Gábor Általános 
Iskola, Nagykáta, az Oktatási 
Hivatal bázisintézménye 

online 
bemutató 

foglalkozás 
és 

konzultáció 

tanítók 
Google 

Meet 
szervezesmatray@gmail.com 

Török Katalin, 

intézményvezető 

30/540-8650 

2021. 04. 16. 

2021. 04. 19. 14:00-15:30 

LEGO eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai 
módszerek a matematika oktatásában 
A foglalkozáson szó lesz a XXI. század aktuális pedagógiai 
problémáiról, a napjainkban elvárt képességekről, a modern 
pedagógus ismérveiről.  A továbbiakban a MoreToMath 
program bemutatására kerül sor, mely érinti a program célját, 
célcsoportját, alkalmazási lehetőségeit a képességfejlesztésében. 
 

Bátorfiné Vízvári Ágnes 
tagozatvezető, 
Gyömrői Weöres Sándor 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, az Oktatási 
Hivatal bázisintézménye 

online 
előadás és 

konzultáció 
tanítók 

Microsoft 

Teams 
kajli.edit@gmail.com 

Kajli Edit 

06 20 9470 772 
2021. 04. 18. 
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Dátum Időpont Program Előadó, intézmény neve 
Munka-
forma 

Célcsoport 
Online 

platform 
Jelentkezés módja 

Kapcsolattartó 

neve, 

telefonszáma 

Jelentkezési 

határidő 

2021. 04. 19. 17:00-19:00 

Játszva tanít a Genially 
A videófilm bemutatja a Genially-t, mint online, a digitális 
oktatáshoz igazodó platform mibenlétét, alkalmazását, 
kapcsolódó és beágyazható felületek megjelenítését a Genially 
feladatokban (pl.: Wordwall, Learning Apps, Quizlet). 
 

Szilvásiné Kálmán Szilvia, 
tanító angol műveltségterület, 
Tiszatenyői Szent István 
Általános Iskola 

online 
videófilm 

és 
konzultáció 

általános iskola 
tanítók, tanárok 

Youtube, 

Google 

Meet 

szilbee@gmail.com 

Szilvásiné Kálmán 

Szilvia 

56/335-003 

2021. 04. 16. 

2021. 04. 20. 9:00-10:00 

"ÉLMÉNYSULI" lettünk… - ÚT AZ ÉLMÉNYSULIBA 
Az online műhelymunka alkalmával  megismerhetik a résztvevők 
az "ÉLMÉNYSULI" Komplex Alapprogram intézményi 
bevezetését, annak sajátosságait, lehetőségeit. Betekintést kapnak 
a logikai alprogram lehetséges  tartalmába, felépítésébe, 
módszertanába a 3-4. osztályosok körében. 
 

Fodor Istvánné, 
Pusztavacsi Általános Iskola 

online 
műhely-
munka 

tanítók, 
intézményvezetők 

Microsoft 

Teams 
fodorne1957@gmail.com 

Fodor Istvánné 

30/973-4095 
2021. 04. 15. 

2021. 04. 20. 14:00-15:30 

Forog velem a világ! 
Az online bemutató foglalkozás rámutat az egyén szerepére a 
közösségben, az egyéni felelősségvállalás tudatosítására a 
közösség céljainak elérésében. A foglalkozás példát ad a tanulók 
kommunikációs és együttműködési készségének fejlesztésére a 
bemutatott gyakorlatok, játékok során. A témáról történő 
beszélgetéssel tudatosítják a játékok során szerzett 
tapasztalatokat, közben a tanulók megtapasztalják, hogy a helyes 
kommunikáció megkönnyíti a közösen végrehajtandó feladatok 
megoldását. 

Munkácsy-Ragó Csilla 
osztályfőnöki 
munkaközösség-vezető, 
szaktanácsadó, 
Szandaszőlősi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye 

online 
bemutató 

foglalkozás 
és 

konzultáció 

osztályfőnökök 
Microsoft 

Teams 
szandaszolos.iskola@gmail.com 

Szántó Piroska 

56/420-524 
2021. 04. 15. 

2021. 04. 20. 14:00-15:00 

A tízesátlépés gyakorlása - matematika tanóra Komplex 
Instrukciós Programmal az 1. osztályban 
Az online bemutatásra kerülő, digitális elemekkel támogatott 
matematika tanóra a Differenciált Fejlesztés Heterogén 
Tanulócsoportokban (DFHT) - Komplex Instrukciós 
Program (KIP) módszerek alkalmazására épül. A bemutatót 
követő beszélgetésen a résztvevők választ kaphatnak a felmerülő 
kérdéseikre. 

Tóth Ivett Zsanett, 
Mátray Gábor Általános 
Iskola, Nagykáta, az Oktatási 
Hivatal bázisintézménye 

online 
bemutató 

óra és 
konzultáció 

tanítók 
Google 

Meet 
szervezesmatray@gmail.com 

Török Katalin, 

intézményvezető 

30/540-8650 

2021. 04. 16. 

2021. 04. 20. 14:00-15:30 

Gyakorlati tanítási módszerek a kérdéskockától a 
mentimeterig… 
A műhelyfoglalkozás rövid, de nélkülözhetetlen elméleti 
bevezető után a konkrét módszertani megosztás célját szolgálja: 
a mindennapi tanítási gyakorlatban jól hasznosítható, 
tevékenységközpontú, játékos és IKT módszereket mutat be. 

Oláh Marianna 
igazgatóhelyettes, 
Gyömrői Weöres Sándor 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, az Oktatási 
Hivatal bázisintézménye 

online 
műhely-
munka 

tanítók, tanárok  
3-8. évfolyamon 

Google 

Meet 
kajli.edit@gmail.com 

Kajli Edit 

06 20 9470 772 
2021. 04. 18. 

2021. 04. 20. 15:00-16:00 

Web 2.0-ás alkalmazások a tanórán és az eTwinning 
projektekben 
A résztvevők megismerkedhetnek néhány könnyen elsajátítható, 
az oktatásban jól használható Web 2.0-ás alkalmazással. 
Megtanulhatják, hogyan működnek ezek az alkalmazások, 
hogyan illeszthetők a tanulási-tanítási folyamatba, hogyan segítik 
elő a tanulói kooperációt, és példákat láthatunk arra, hogyan 
használhatók kreatív módon tanórai keretek között a 
nyelvoktatásban. Hogyan léphetünk kapcsolatba külföldi 
iskolákkal? Hogyan dolgozzunk együtt tanórán más országok 
diákjaival? Mi is az az eTwinning? Ezekre és ehhez hasonló 
kérdésekre kapnak választ a workshop résztvevői. 
 

Németh Zoltánné eTwinning 
Nagykövet 

online 
előadás és 

konzultáció 

tanítók, általános és 
középiskolai 

tanárok 

Microsoft 

Teams 

https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Németh Zoltánné 

20/320-0660 

2021.04.19. 

12:00 óráig 
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Dátum Időpont Program Előadó, intézmény neve 
Munka-
forma 

Célcsoport 
Online 

platform 
Jelentkezés módja 

Kapcsolattartó 
neve, 

telefonszáma 

Jelentkezési 
határidő 

2021. 04. 21. 9:00-10:00 

Drónok használata alsó tagozaton 
Az online bemutató órán a résztvevők megismerhetik, hogyan 
lehet a drónokat az oktatásba beintegrálni, akár már alsó 
tagozaton. A bemutatót követő beszélgetésen pedig a résztvevők 
választ kaphatnak a felmerülő kérdéseikre, valamint 
megtudhatják, hogyan lehet nem csak informatika, hanem más 
tanórákon is hasznát venni ennek az eszköznek. 
 

Tamás Roland 
intézményvezető, 
Dabasi Kossuth Lajos 
Általános Iskola 

online 
bemutató 

óra és 
konzultáció 

tanítók, általános 
iskolai tanárok 

Youtube, 

Google 

Meet 

https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Tamás Roland 

70/490-4511 
2021. 04. 20. 

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

Integrált nevelés a gyakorlatban, egyéni fejlesztési 
lehetőségek többségi tanórákon 
A résztvevők betekintést nyerhetnek az intézményünk 
integrációs tevékenységébe. Bemutatjuk azokat a lehetőségeket, 
amelyekkel személyre szabottan segíthetjük az SNI és BTMN 
diagnózissal rendelkező tanulókat az ismeretelsajátításban 
többségi tanórákon. 
 

Hajnal Anikó 
gyógypedagógus, 
pszichológus, 
Szent István Sport Általános 
Iskola és Gimnázium, 
Jászberény, az Oktatási 
Hivatal bázisintézménye 

online 
előadás és 

konzultáció 

általános iskolában 
és középiskolában 

tanító többségi 
pedagógusok 

Google 

Meet 
szent.istvan.jaszbereny@gmail.com 

Pomázi Imréné 

30/297-9783 
2021. 04. 16. 

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

Hogyan lettünk Hipersuli? 
Az előadás bemutatja a Telenor Hipersuli programját és a 
Google G Suite for Education-höz  való csatlakozás (saját 
iskolánk tanulói és oktatói számára Google fiókok létrehozása) 
folyamatát. 

Tóth Éva intézményvezető, 
Tiszatenyői Szent István 
Általános Iskola 

online 
előadás és 

konzultáció 

intézményvezetők, 
tagintézmény-

vezetők 

Google 

Meet 
toth.eva.5000@gmail.com 

Tóth Éva 

56/335-003 
2021. 04. 16. 

2021. 04. 21. 14:00-15:30 
Better together 
Egy 4. osztályos angol óra bemutatása az inkluzív nevelés 
jegyében a Kassaiban. 

Pomáziné Bertalan Beáta, 
Kassai Úti Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola, Szolnok, az Oktatási 
Hivatal bázisintézménye 

online 
videófilm 

és 
konzultáció 

tanítók, 
angoltanárok 

Google 

Meet 

https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Váradi Éva 

20/577-8090 

2021.04.20. 

12:00 óráig 

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

Fecskét látok 
A bemutató foglalkozás énekes, mondókás népi 
gyermekjátékokat,  játékfűzéseket jelenít meg első és második 
osztályos tanulók számára az udvaron és a tantermi 
foglalkozásokon. 

Bathó Rita táncpedagógus, 
Szandaszőlősi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye 

online 
bemutató 

foglalkozás 
és 

konzultáció 

általános iskolai 
tanítók, éneket 

tanítók 

Microsoft 

Teams 
szandaszolos.iskola@gmail.com 

Bathó Rita 

30/179-9922 
2021. 04. 15. 

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

Roma Projekt - jó gyakorlat 
Intézményünk jó gyakorlatát kívánjuk bemutatni, ami elsősorban 
a magyar nyelvű cigány nemzetiségi oktatást és az inkluzív 
nevelés fontosságát, kulturális sokszínűségét helyezi fókuszba. 
Olyan intézmények pedagógusai számára ajánljuk, ahol a tanulói 
összetétel indokolja a nyitást a magyar nyelvű cigány nemzetiségi 
oktatás felé, továbbá, akik érdekeltek az inkluzív szemlélet, a 
roma hagyományok közösségépítő, szemléletformáló 
befogadására,  továbbvitelére saját intézményükben. 
 

Szentesiné Nánási Tünde 
intézményvezető, 
Karcagi Arany János 
Általános Iskola 

online 
előadás és 

konzultáció 

általános iskola 
tanítók, tanárok 

Microsoft 

Teams 

https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Szentesiné Nánási 

Tünde 

30/220-1160 

2021.04.20. 

12:00 óráig 
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Dátum Időpont Program Előadó, intézmény neve 
Munka-
forma 

Célcsoport 
Online 

platform 
Jelentkezés módja 

Kapcsolattartó 

neve, 

telefonszáma 

Jelentkezési 

határidő 

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

Logikaalapú Alprogrami foglalkozás bemutatása a 6. 
évfolyamon 
Az online bemutatásra kerülő, Komplex Alapprogram elemeivel 
támogatott, logikaalapú alprogrami foglalkozáson játékos, 
élményszerű módszerek bemutatására kerül sor, melyek 
segítségével a gyerekek logikai, gondolkodási és 
problémamegoldó képessége fejleszthető. A foglalkozás 
megtekintését követően az érdeklődők választ kaphatnak 
kérdéseikre. 

Jámbor Judit, 
Mátray Gábor Általános 
Iskola, Nagykáta, az Oktatási 
Hivatal bázisintézménye 

online 
bemutató 

foglalkozás 
és 

konzultáció 

általános iskolai 
tanítók, tanárok 

Google 

Meet 
szervezesmatray@gmail.com 

Török Katalin, 

intézményvezető 

30/540-8650 

2021. 04. 16. 

2021. 04. 21. 15:00-17:00 

Az ADHD-s gyermekek az óvodában, iskolában 
Az előadás célja, hogy egy a mindennapi gyakorlatban is 
használható útmutatóhoz  juttassuk az óvodák, iskolák 
pedagógusait az ADHD-val küzdő gyermekekkel kapcsolatosan. 

Magyarországi Református 
Egyház Bethesda Gyermek-
kórháza szakemberei, 
Tápiószőlős-Újszilvás 
Református Általános Iskola 
és Óvoda, az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye 

online 
előadás és 

konzultáció 

óvodapedagógusok, 
tanítók, tanárok 

GSuite 
https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Tanács Edit 

53/585-538 

2021.04.20. 

12:00 óráig 

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

Digitális segédanyagok használata a rajztanításban 
A lépésről-lépésre animációk segítségével minden tanuló a saját 
munkatempójában haladhat az iskola által biztosított tableten 
vagy épp a saját okoseszközén. Ha mégis elakadna, kérdése 
merülne fel, akkor becsatlakozhat a közös munkába, ami 
kivetítve zajlik tanári magyarázattal karöltve. Ezek a tananyagok 
ráadásul bárki számára elérhetőek így otthon is elővehetők, 
újrarajzolhatók. 

Kádár-Csomor Gábor tanár 
Széchenyi Körúti Sportiskolai 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, Szolnok, az 
Oktatási Hivatal 
bázisintézménye 

online 
előadás és 

konzultáció 
rajzpedagógusok 

Google 

Meet 
kadarcsomor@szechenyipiros.net 

Kádár-Csomor 

Gábor 

30/550-8476 

2021. 04. 15. 

2021. 04. 22. 9:00-10:45 

Békés Iskola program bemutatása 
Az előadás tartalmazza a Békés Iskola program bemutatását, a 
kötelező részeit, a békítő team fontosságát, működési folyamatát. 
A foglalkozás második részében az erre épülő, gyermekeknek 
szóló tréning egyik alkalmát ismerhetik meg a résztvevők. 
 

Horváthné Gyurcsán Erika  
pedagógus, Hangyál Nikolett 
szociális munkás, 
Vecsési Andrássy Gyula 
Általános Iskola 

online 
előadás és 

konzultáció 

tanítók, tanárok, 
intézményvezetők, 

iskola-
pszcihológusok 

Google 

Meet 
analap.iskola@gmail.com 

Horváthné 

Gyurcsán Erika 

20/550-9893 

2021. 04. 15. 

2021. 04. 22. 9:00-9:40 

"ÉLMÉNYSULI" - TEQASZTAL lehetőségeinek 
bemutatása testmozgás alapú alprogrami foglalkozásokon  
A videófilm bemutatja a TEQASZTAL használatát a tanítási, 
tanulási folyamat során, valamint kiscsoportos felhasználási 
lehetőségeket az 1-8. évfolyamosok körében. 
 

Kiss Csaba, 
Pusztavacsi Általános Iskola 

online 
videófilm 

és 
konzultáció 

testnevelést tanító 
pedagógusok 

Zoom kisscsaba1981@gmail.com 
Kiss Csaba 

20/509-5065 
2021. 04. 16. 

2021. 04. 22. 11:00-13:00 

"Disz-Pintyek" - a másság kezelése az iskolában 
A 2020 januárjában készült Disz-Pintyek című diákszínpadi 
darab megtekintése, beszélgetés a tanulási nehézségek, 
spektrumzavarok lehetséges iskolai kezeléséről. 
 

Pádár Zsolt középiskolai 
tanár, 
Szolnoki Széchenyi István 
Gimnázium, az Oktatási 
Hivatal bázisintézménye 

online 
videófilm 

és 
konzultáció 

általános és 
középiskolai 

tanárok, iskola-
pszichológusok 

Google 

Meet 

https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Pádár Zsolt 

70/397-4042 

2021.04.21. 

12:00 óráig 

2021. 04. 22. 13:00-14:00 

Digitális rajztábla nem (csak) rajzórán 
Az előadás bemutatja a digitális rajztábla felhasználási ötleteit, 
lehetőségeit tanórán és online oktatás során. 
 

Mészáros Gábor 
szaktanácsadó 
Szolnoki Pedagógiai Oktatási 
Központ 

online 
előadás és 

konzultáció 

általános iskola 
felső tagozatán 
tanító tanárok 

Microsoft 

Teams 

https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Mészáros Gábor 

30/792-1704 

2021.04.21. 

12:00 óráig 

2021. 04. 22. 13:00-14:00 

A gyermeki személyiség kibontakoztatása ének-zene 
órákon zeneterápiás módszerekkel 
A program célja bemutatni a harmonikus személyiség 
kialakítását, élmény átadását, örömszerzést zeneterápiával, 
miközben a gyermek számára szinte észrevétlenül fejlesztünk 
különböző területeket. 
 

Ábrahám Tünde pedagógus, 
Tápiószőlős-Újszilvás 
Református Általános Iskola 
és Óvoda, az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye 

online 
előadás és 

konzultáció 

óvodapedagógusok, 
tanítók, tanárok 

GSuite 
https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Tanács Edit 

53/585-538 

2021.04.21. 

12:00 óráig 
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Dátum Időpont Program Előadó, intézmény neve 
Munka-
forma 

Célcsoport 
Online 

platform 
Jelentkezés módja 

Kapcsolattartó 
neve, 

telefonszáma 

Jelentkezési 
határidő 

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

A szövegalkotási készség fejlesztése felső tagozaton, 
kiemelten a BTMN-el küzdö gyerekeknél 
Kreatív ötletek a mindennapokra, amikkel hatékonyan 
fejleszthetjük a gyerekek szóbeli és írásbeli szövegalkotási 
készségét. 
 

Vántusné Gulyás Mónika 
szaktanácsadó, 
Szolnoki Pedagógiai Oktatási 
Központ 

online 
előadás és 

konzultáció 

felső tagozatos 
tanárok 

Microsoft 

Teams 

https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Vántusné Gulyás 

Mónika 

20/996-8987 

2021.04.20. 

12:00 óráig 

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

Digitális tartalmak beépítésének lehetőségei a tanítási 
órákba 
A program célja hagyományos és digitális tartalmakat tartalmazó 
óratervek megosztása, tapasztalatok átadása. 

Zákány Barbara Mária tanító, 
matematika, testnevelés 
műveltségterület, 
Tiszatenyői Szent István 
Általános Iskola 

jó gyakorlat 
leírásának 

meg-
küldése és 

konzultáció 

általános iskola 
tanítók, tanárok 

Google 

Meet 
barbarazakany@gmail.com 

Zákány Barbara 

56/335-003 
2021. 04. 16. 

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

A szövegközpontú műelemzés támogatása mozgóképi 
eszközökkel 
Az általános iskolai tananyagban szereplő irodalmi művek egy 
része napjainkban már nehezen befogadható és értelmezhető a 
tanulók számára (például Arany János, Ady Endre életműve). A 
mozgókép és médiaismeret műfajai közül (reklám, videoklip stb.) 
azonban sokat szeretnek és ismernek a gyerekek. Esetenként 
ezek egyes elemeit önálló, kreatív alkotásokban is felhasználják. 
A két „világ” közötti hasonló eszközhasználat (jelképek, 
párhuzamok stb.) segíthetnek a műértésben, az aktív befogadóvá 
nevelésben. 
 

Paróczai Norbert tanár, 
Széchenyi Körúti Sportiskolai 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, Szolnok, az 
Oktatási Hivatal 
bázisintézménye 

jó gyakorlat 
leírásának 

meg-
küldése és 

konzultáció 

általános iskolai 
magyartanárok 

Google 

Meet 
paroczainorbert@szechenyipiros.net 

Paróczai Norbert 

30/160-0526 
2021. 04. 13. 

2021. 04. 22. 15:30-16:30 

Robotok és a digitális kultúra tantárgy 
A 2020-as NAT-ban erőteljesen megjelenik a robotika terület. 
Az online előadás keretében egy megoldási lehetőséget mutatok 
be: a Scratch-től a Lego robotokon át a MicroBit-es robotokig. A 
résztvevők megismerhetik egy tanulói projekt forgatókönyvét is, 
amelyet 7-8. osztályban bonyolítottak le. Ezenkívül az előadó 
bemutat néhány olyan online eszközt, amelyek jelenléti vagy akár 
digitális oktatásban is jól használhatók. 
 

Tusorné Fekete Éva vezető 
szaktanácsadó, 
Szolnoki Pedagógiai Oktatási 
Központ 

online 
előadás és 

konzultáció 

általános iskolai 
informatika tanárok 

Microsoft 

Teams 

https://www.oktatas.hu/kozneveles

/pok/szolnok/szolnok_hirek 

Tusorné Fekete 

Éva 

70/323-8380 

2021. 04. 21. 

12:00 óráig 

2021. 04. 23. 17:00-19:00 

Tanórák színesítése a Quizizz alkalmazással és 
dolgozatkészítés a Redmentával 
A Quizizz  egy online kvízkészítő applikáció, ami könnyen 
szerkeszthető és látványos. Élvezetessé tehetjük vele a 
tanóráinkat. Ingyenes és futtatható asztali számítógépen, tableten 
és más mobileszközön is. A gyerekeknek nem kell regisztrálni a 
használathoz. A Redmenta egy feladatlapkészítő alkalmazás, 
amely jól használható gyors számonkérésre a tanórákon, mivel 
kezelése gyors és egyszerű. 
 

Szekeres Andrea magyar 
szakos tanár, 
Tiszatenyői Szent István 
Általános Iskola 

online 
videófilm 

és 
konzultáció 

általános iskolai 
tanárok 

Youtube, 

Google 

Meet 

andrea.szekeres@szisuli.hu 
Szekeres Andrea 

56/335-003 
2021. 04. 20. 

 


