
 

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 
 
 

Őszi Pedagógiai Napok 
2020. november 9-13. 

 

Kiemelt programok 

 

Dátum Időpont Program 
Előadó, intézmény 

neve 
Munkaforma Célcsoport 

Online 
platform 

Jelentkezés módja 
Kapcsolattartó 

neve, 
telefonszáma 

Jelentkezési  
határidő 

2020.11.12. 14:30-15:30 A felsőoktatási felvételi eljárás aktualitásai 

Dr. Vanó Renáta                                        
felsőoktatásért felelős 
elnökhelyettes 
Oktatási Hivatal 
 

online előadás 
és konzultáció 

A téma iránt 
érdeklődő 

pedagógusok, 
osztályfőnökök, 

intézményvezetők 

Microsoft 

Teams 

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

szolnok/szolnok_hirek 

Oleár Lászlóné 

96/613-402 

 

a programot 

megelőző nap 

12:00-ig 

2020.11.10. 14:30-15:30 

A könyvtárhasználat tanításának 
folyamatalapú megközelítése, avagy hogyan 
lehet az új NAT-ot a gyakorlatba átültetni     
A műhely alatt bemutatásra kerül a megközelítés 
módszertani alapja és kipróbálási lehetőséget 
nyújtunk az ilyen szempontú tervezési munkában. 

Dömsödy Andrea                               
iskolai könyvtári 
referens 
Oktatási Hivatal 
Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum 
 

online 
műhelymunka 

könyvtáros-tanárok 
Microsoft 

Teams 

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

szolnok/szolnok_hirek 

Oleár Lászlóné 

96/613-402 

a programot 

megelőző nap 

12:00-ig 

2020.11.10. 15:00-16:00 

Élmény és digitalizáció a 21. századi 
iskolában A gyakorlatorientált elődásban 
nemcsak a megváltozott Z- és Alfa-generáció 
sajátosságaihoz alkalmazkodó megváltozott 
pedagógusszerepekről lesz szó, hanem számos 
ötletet, módszert és könnyen kipróbálható 
digitális eszközt is bemutatunk. Az előadás 
egyfajta módszertani svédasztal, ahonnan 
reményeink szerint mindenki tud majd valamit 
eltenni magának. 

Fegyverneki Gergő 
magyar - 
mozgóképkultúra és 
médiaismeret szakos 
tanár, egyetemi oktató, 
tréner, 
digitálispedagógia-
szakértő, a debreceni 
Bűvösvölgy oktatója 

online előadás 
és konzultáció 

általános- és 
középiskolai tanárok 

Microsoft 

Teams 

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

szolnok/szolnok_hirek 

Oleár Lászlóné 

96/613-402 

a programot 

megelőző nap 

12:00-ig 

2020.11.11. 14:00-15:00 

Pedagógiai könyvtári szolgáltatások gyakorló 
pedagógusoknak Az előadás bemutatja, hogy az 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
(OPKM) milyen tartalmakkal és szolgáltatásokkal 
támogatja a gyakorló pedagógusok mindennapi 
munkáját, portfóliókészítését, továbbtanulását, 
önképzését. 
 
 

Dömsödy Andrea                               
iskolai könyvtári 
referens 
Oktatási Hivatal 
Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum 
 

online előadás 
és konzultáció 

pedagógusok 
Microsoft 

Teams 

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

szolnok/szolnok_hirek 

Oleár Lászlóné 

96/613-402 

a programot 

megelőző nap 

12:00-ig 
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Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 
 
 

Általános iskolák pedagógusai számára ajánlott programok 

 

Dátum Időpont Program 
Előadó, 

intézmény neve 
Munkaforma Célcsoport 

Online 
platform 

Jelentkezés módja 
Kapcsolattart

ó neve, 
telefonszáma 

Jelentkezési  
határidő 

2020.11.09. 14:00-15:30 

Zöld szemmel - Ökoiskolai tevékenységeink 
bemutatása Tanulóink környezeti nevelését 
kiemelt feladatnak tekintjük, úgy véljük, hogy a 
környezettudatos szemléletformálást egészen 
kisgyermek korban kell elkezdeni. Az előadás 
során az ÖKO-iskola programban alkalmazott 
tevékenységeinket mutatjuk be.  

Mészárosné Suba 
Judit tanító 
Szent István Sport 
Általános Iskola és 
Gimnázium 
A Szolnoki 
Pedagógiai Oktatási 
Központ 
Bázisintézménye 

online előadás és 
konzultáció 

Ökoiskola  
működése iránt 

érdeklődő általános 
iskolai pedagógusok 

Google Meet szent.istvan.jaszbereny@gmail.com 
Pomázi Imréné 

30/297-9783 
2020.11.05. 

2020.11.09. 14:15-15:30 

Humor a történelemben - a történelem 
humora A Kádár-korszak válsága, a 80-as évek, 
egybeesik a magyar kabaré fénykorával. Az 
évtized egyik legünnepeltebb művésze volt Hofi 
Géza. A humorista kabaréjának egy részletével 
lehetőség adódik a történelem 
kulcskompetenciáinak fejlesztésére.  

Gulyás Zoltán                                                    
vezető szaktanácsadó 
Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ 

online 
műhelymunka 

általános iskolai 8. és 
középiskolák végzős 
osztályaiban tanító 
történelem szakos 

kollégák 

Microsoft 

Teams 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szo

lnok/szolnok_hirek 

Major Gabriella 

96/613-407 

2020.11.06. 

12:00 óráig 

2020.11.10. 14:00-15:30 

A matematikai kompetenciafejlesztés 
lehetőségei és módjai alsó tagozaton, 
különösen a 4. évfolyamon A képességek, 
különösen a gondolkodási műveletek 
fejlesztésére, valamint az egyes tananyagrészek 
tevékenységközpontú megközelítésére alkalmas 
gyakorlat megosztása. 

Bíró Istvánné                                      
szaktanácsadó 
Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ  

online előadás és 
konzultáció 

tanítók - általános 
iskola alsó tagozat 

Microsoft 

Teams 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szo

lnok/szolnok_hirek 

Major Gabriella 

96/613-407 

a programot 

megelőző nap 

12:00-ig 

2020.11.10. 14:30-16:00 

Digitális DIY - Hogy csinálod otthonról? 
Tantermen kívüli és tantermi oktatásban is jól 
használható új, vagy kevésbé ismert digitális 
alkalmazások használatának bemutatása (pl. 
Gennially, Sutori, iSLCollective). 

Kis Olga  
Kassai Úti Magyar-
Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános 
Iskola  
A Szolnoki 
Pedagógiai Oktatási 
Központ 
Bázisintézménye 

online videófilm 
és konzultáció 

angolul tanító 
pedagógusok 

Zoom 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szo

lnok/szolnok_hirek 

Oleár Lászlóné 

96/613-402 

a programot 

megelőző nap 

12:00-ig 
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Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 
 
 

Dátum Időpont Program 
Előadó, intézmény 

neve 
Munkaforma Célcsoport 

Online 
platform 

Jelentkezés módja 
Kapcsolattartó 

neve, 
telefonszáma 

Jelentkezési  
határidő 

2020.11.11. 13:30-15:00 

Lőrincz-féle komplex tantermi játékok - 
játék az iskolában A játékrendszer eszköz 
nélküli és eszközös játékokat tartalmaz, mely 
alkalmas a kognitív képességek 
kibontakoztatására, a logikus összefüggéseket 
felfedeztető gondolkodásra, a közösségépítésre, 
a társas kapcsolatok megsegítésére is.  

Rátkainé Hegedűs Ilona, 
Szalainé Tóth Ibolya 
Szandaszőlősi Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola  
A Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ 
Bázisintézménye 

online előadás 
és konzultáció 

tanítók, 
gyógypedagóguso

k, fejlesztő-
pedagógusok 

Microsoft Teams szandaszolos.iskola@gmail.com 
Szántó Piroska 

20/5570141 
2020.11.06 

2020.11.11. 14:00-15:00 

Táplálkozz színesen! Jó gyakorlat 
bemutatása A játékos, interaktív foglalkozás 
célja, hogy rávezessük a gyerekeket arra, hogy a 
táplálkozás életmódunk egyik nagyon fontos 
összetevője, különösen az egészségünk és 
boldogságunk szempontjából. 

Szabó Lászlóné                                   
tanító, szaktanácsadó 
Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ 

online előadás 
és konzultáció 

tanítók - általános 
iskola alsó tagozat 

Microsoft Teams 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/

szolnok/szolnok_hirek 

Major Gabriella 

96/613-407 

a programot 

megelőző nap 

12:00-ig 

2020.11.11. 14:00-15:30 

"Zöld" háziversenyek szervezése A 
háziverseny szervezésével minél szélesebb 
körben szólítjuk meg a tehetséges vagy akár 
„csak” a téma iránt érdeklődő tanulókat.  

Jakkel Imre tanár 
Szent István Sport 
Általános Iskola és 
Gimnázium  
A Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ 
Bázisintézménye 

online előadás 
és konzultáció 

Ökoiskola  
működése iránt 

érdeklődő 
általános iskolai 
pedagógusok 

Google Meet szent.istvan.jaszbereny@gmail.com 
Pomázi Imréné 

30/2979783 
2020.11.09. 

2020.11.11. 9:00-10:00 

Játékok, játékos tevékenységek a tanórán.  
Négy olyan játékos tevékenység kerül 
bemutatásra, amelyek alkalmazása lehetővé teszi 
a tananyag könnyebb elsajátítását, fejleszti a 
gyerekek anyanyelvi képességeit.  

Pintérné Zsemle 
Zsuzsanna, tanító 
Tápiószőlős-Újszilvás 
Református Általános 
Iskola és Óvoda                                                      
A Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ 
Bázisintézménye 

online videófilm 
és konzultáció 

alsós tanítók Google Meet tapiorefisk@gmail.com 
Tanács Edit 

53/585-538 
2020.11.09. 

2020.11.11. 9:00-10:00 

Arany János Képmutogató balladájának 
színpadra állítása A balladák dramatizálása 
mindig hálás feladat - ki lehet ragadni 
részleteket, egy-egy erkölcsi kérdés megvitatását 
lehet vele színesíteni, vagy oldani a kezdeti 
elfogódottságot, illetve illusztrálni lehet vele a 
ballada műfaji jellegzetességeit is. A jó gyakorlat 
elérhető: http://www.varga-
szolnok.sulinet.hu/?page_id=3741   
 

Kovácsné Boross 
Zsuzsanna 
Varga Katalin Gimnázium  
A Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ 
Bázisintézménye 

jó gyakorlat 
leírásának 

közzététele és 
konzultáció 

általános és 
középiskolai 

magyartanárok és 
osztályfőnökök 

Let's meet szabo.anita@vargaszolnok.hu 

Kovácsné Boross 

Zsuzsanna 

30/579-7160 

2020.11.10. 
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Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 
 
 

Dátum Időpont Program 
Előadó, intézmény 

neve 
Munkaforma Célcsoport 

Online 
platform 

Jelentkezés módja 
Kapcsolattartó 

neve, 
telefonszáma 

Jelentkezési  
határidő 

2020.11.12. 14:00-15:30 

Online tanulási eszközök a hatékonyabb 
és szórakoztatóbb tanulásért  Az előadás 
keretében egyéni és csoportban is jól 
használható eszközök kerülnek bemutatásra 
(Wordwall, Quizlet, Quiziz). Részletesebben: 
https://tinyurl.hu/fxIm/ 
 

Tusorné Fekete Éva                                   
digitális szaktanácsadó 
Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ 
 

online előadás és 
konzultáció 

pedagógusok Microsoft Teams 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/

szolnok/szolnok_hirek 

Major Gabriella 

96/613-407 

a programot 

megelőző nap 

12:00-ig 

2020.11.12. 14:00-15:30 

Az eDia platform bemutatása az online 
diagnosztikus képességvizsgáló 
rendszer és a Tanári tesztek modul 
működése kapcsán - a differenciált 
fejlesztés lehetőségeinek bemutatása az 
eDia rendszer Tanári tesztek moduljának 
feladatbankja segítségével.  

Százmán Ildikó                                        
pedagógiai mérés-
értékelési szaktanácsadó 
Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ 

online előadás és 
konzultáció 

általános iskolai 
tanítók, tanárok 

(magyar, 
matematika, 
természet-

tudomány szak) 

Microsoft Teams 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/

szolnok/szolnok_hirek 

Major Gabriella 

96/613-407 

a programot 

megelőző nap 

12:00-ig 

2020.11.12. 14:30-15:30 

Közlekedési szakkör A program célja, hogy  
a gyerekek megszeressék  a gyalogos és 
kerékpáros közlekedést, biztonságosan 
használják azt a mindennapokban. Tanuljanak 
meg odafigyelni önmagukra és másokra. 

Pap Judit gyógypedagógus 
Dalmady Győző Óvoda, 
Általános Iskola és 
Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény  
A Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ 
Bázisintézménye 

online előadás és 
konzultáció 

általános iskolák 
pedagógusai, 

gyógy-
pedagógusok, 

fejlesztőpedagóg
usok 

Zoom dalmady2004@gmail.com 
Pap Judit 

30/927-0540 
2020.11.06. 

2020.11.12. 15:00-16:00 

A gamification elemeinek alkalmazása a 
motiváció erősítésében A játékosítás 
elméleti hátterének és - bizonyos elemek- 
gyakorlati megvalósításának bemutatása, 
módszertani ajánlásokkal, saját 
tapasztalatokkal, magyar nyelv és irodalomhoz 
kapcsolódó példákkal . 
 

Vántusné Gulyás Mónika 
tanár, magyar nyelv és 
irodalom szakos 
szaktanácsadó 
Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ 

online előadás és 
konzultáció 

általános iskolai 
tanárok 

Microsoft Teams 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/

szolnok/szolnok_hirek 

Major Gabriella 

96/613-407 

a programot 

megelőző nap 

12:00-ig 

2020.11.13. 12:35-13:35 

Banánmúmia-készítés A jó gyakorlat célja 
az ókori keleti rítus, a mumifikálás 
folyamatának megismerése, kézzel foghatóvá 
tétele, szaktudás megalapozása, érdeklődés 
felkeltése. Online video és leírás a 
műhelymunkáról megtekinthető a honlapon 
november 9-től. 
http://www.dagim.hu/iskolank/bazisintezme
ny 
 

Péntekné Hegedűs Rita 
Dabasi Táncsics Mihály 
Gimnázium                                                      
A Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ 
Bázisintézménye 

online videófilm és 
konzultáció 

történelem-
tanárok 

Google Meet pentekne.hegedus.rita@dagimedu.com 

Péntekné 

Hegedűs Rita 

30/578-1466 

2020.11.11 
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Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 
 
 

Dátum Időpont Program 
Előadó, intézmény 

neve 
Munkaforma Célcsoport 

Online 
platform 

Jelentkezés módja 
Kapcsolattartó 

neve, 
telefonszáma 

Jelentkezési  
határidő 

2020.11.13. 14:00-14:45 

Iskolai angol tankönyv tananyagának 
feldolgozása digitális alkalmazások 
segítségével Olyan alkalmazások bemutatása, 
melyek hatékonyabbá teszik a tankönyv 
tananyagának elsajátítását, és amelyek 
segítségével a diákok játszva gyakorolják, 
tanulják a tananyagot. 

Páll Katalin  
Széchenyi Körúti 
Sportiskolai Általános 
Iskola és AMI  
A Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ 
Bázisintézménye 

jó gyakorlat 
leírásának 

megküldése és 
konzultáció 

(Get) To The 
Top tananyaggal 
dolgozó általános 

iskolai, 
középiskolai 

angol tanárok 

Google Drive, 

Google Meet 
info@szechenyipiros.net 

Kovácsné Pesti 

Andrea 

20/528-6424 

2020.11.09. 

2020.11.13. 8:00-10:00 

A továbbtanulás érdekében: Szociális 
kompetenciák fejlesztése 5-8. évfolyamon  
Bemutatjuk, hogyan lehet ötvözni az életpálya-
építést és az életvezetési ismereteket 
elsősorban az osztályfőnöki órákon. A "Jó 
gyakorlat" anyagát emailen eljuttatjuk a 
programunkra regisztráló iskoláknak. 

Kállai Katalin 
osztályfőnök 
Maglódi Vermesy Péter 
Általános Iskola és AMI  
A Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ 
Bázisintézménye 

jó gyakorlat 
leírásának 

megküldése és 
konzultáció 

felső tagozatos 
tanárok, 

osztályfőnökök 

Microsoft Teams maglodis@gmail.com 

Szabó Hortenzia 

iskolatitkár és 

Kállai Katalin 

tanárnő 29/325-

102 

2020.11.12. 

2020.11.13. 8:00-10:00 

Szabadulószoba - kincskereső játék a 
digitális kompetenciák fejlesztésére Az 
érdeklődő iskoláknak egy lépésről-lépésre 
kidolgozott kincskereső játékot kínálunk 
átadásra. Rejtvények, feladványok, tantárgyi 
feladatok helyes megoldásával juthatnak hozzá  
a 4-5 fős 5-8. évfolyamos csapatok azokhoz a 
„térképrészletekhez”, amelyeket összerakva 
megtalálhatják a "kincset".  A "Jó gyakorlat" 
anyagát emailen eljuttatjuk a programunkra 
regisztráló iskoláknak.  
 

Marosi Éva matematika, 
fizika, informatika szakos 
tanár 
Maglódi Vermesy Péter 
Általános Iskola és AMI  
A Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ 
Bázisintézménye 

jó gyakorlat 
leírásának 

megküldése és 
konzultáció 

felső tagozatos 
tanárok 

Microsoft Teams maglodis@gmail.com 

Szabó Hortenzia 

iskolatitkár és 

Kállai Katalin 

tanárnő 

29/325-102 

2020.11.12. 

2020.11.13. 8:00-10:00 

Radosza gyűrű - egy fejlesztőeszköz, mely 
bármely tanítási órán jól alkalmazható, jól 
támogatja a tanulási tevékenységet, jó 
motivációs eszköz. A számológyűrű 
lehetőséget nyújt műveletek értelmezésére, 
műveletek végzésére, összehasonlítására. Az 
írógyűrű segítségével lehet a helyesírást 
fejleszteni, de lehetőség van versek 
kiegészítésére, vagy akár mondatfajták 
felismerésére is. A "Jó gyakorlat" anyagát 
emailen eljuttatjuk a programunkra regisztráló 
iskoláknak.  
 
 

Margruberné Barna Ildikó 
Maglódi Vermesy Péter 
Általános Iskola és AMI  
A Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ 
Bázisintézménye 

jó gyakorlat 
leírásának 

megküldése és 
konzultáció 

alsó tagozatos 
tanítók, fejlesztő-

pedagógusok 

Microsoft Teams maglodis@gmail.com 

Szabó Hortenzia 

iskolatitkár és 

Kállai Katalin 

tanárnő 

29/325-102 

2020.11.12. 
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