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Oktatási Hivatal Kaposvári 
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“Jó kertész, aki igazán nevel, tudja, hogy a magban minden benne van.” 
                                                                                                       (Müller Péter) 

 
 
 
Kedves Pedagógusok! 
 
A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ szeretettel hívja és várja Önöket 2021. 
október 12. és november 26. közötti Őszi Pedagógiai Napok programjaira. A 
rendezvénysorozat célja az együttnevelést támogató pedagógiai módszerek, 
eszközök, jógyakorlatok megismertetése online és személyes jelenlétet igénylő 
műhelyeken, bemutató órákon keresztül. 
 
Az idei ősz kiemelt témájaként a Kéklevél fókusznapot ajánljuk szíves figyelmükbe, 
mely a programsorozat megnyitójaként plenáris előadásokat és változatos szekciókat 
kínál az érdeklődő, tanulni vágyó kollégák számára. A regisztráció - külön program 
alapján - itt érhető el. 
 
Idén először mutatkoznak be – szaktanácsadói ajánlásra – azok a fiatal kollégák, akik 
alkalmazott módszereikkel példaként állíthatók a pályájuk elején járó tanítók, tanárok 
elé.  
 
A programokon való részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A 
honlapunkon elérhető regisztrációs felületen – érdeklődésüknek megfelelően – több 
program is választható. A jelentkezéseket a létszámkorlátok figyelembe vételével, 
beérkezésük sorrendjében tudjuk fogadni a megjelölt határidőn belül. Online 
műhelyek esetén a programvezető a jelentkezéskor megadott email-címre fogja 
küldeni a csatlakozáshoz szükséges linket. 
 
Köszönjük a közreműködő intézmények vezetőinek, vezető szaktanácsadóknak, 
szaktanácsadóknak, bázisintézményeknek, pedagógusoknak, hogy munkájukkal 
hozzájárulnak az eseménysorozat eredményes megvalósításához. 
 
A 2021. évi Őszi Pedagógiai Napok rendezvényeire itt regisztrálhat. 
 
Kérdés, kérés esetén készséggel állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken. 
 
 
 Gobolos.Izolda.Edit@oh.gov.hu 
 +36 1 477 3105 
 Kisasszondi.Katalin@oh.gov.hu 
 +36 70 684 5842 
 
 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/aktualitasok_szakmai_programok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/aktualitasok_szakmai_programok
mailto:Gobolos.Izolda.Edit@oh.gov.hu
mailto:Kisasszondi.Katalin@oh.gov.hu


Célcsoportok 
 

Óvoda 

Általános iskola 
alsó tagozat 

Általános iskola 
felső tagozat 

Középiskola 

Kollégium 

 

Programjaink 
 

Cím/programvezető Rövid tartalom Forma/helyszín Időpont Célcsoport Jelentkezés módja 

Bemutató órával egybekö-
tött szakmai konzultáció 
 
Programvezető:  
Koczor Andrásné 
 
Az órát tartó pedagógus: 
Nyerges Beáta 
 

A bemutató óra témája: a tanulók 
együttműködési készségének, szó-
kincsének fejlesztése online és off-
line módszerekkel jelenléti oktatás 
során. Az óra után kötetlen szakmai 
beszélgetés, tapasztalatcsere. 
 

Jelenléti 
 
Nagybajomi Csoko-
nai Vitéz Mihály Ál-
talános Iskola és 
Kollégium 
Nagybajom, Kossuth 
u. 10. 

október 14. 
12:00 – 14:00 

Általános iskola 
alsó tagozat 

 
Általános iskola 

felső tagozat 
 
angoltanárok és 
nyelvtanítók 

Jelentkezési határidő:  
október 11. 
Jelentkezés 
Létszámkorlát: 10 fő 

Kollégiumi hagyományok, 
arculatépítés, közösség-
formálás – intézményi jó 
gyakorlatok bemutatása 
 
Programvezető:  
Kovács Attila 
 

A kollégium saját arculatának kiala-
kítása a közösségformálás jegyében 
– jó gyakorlatok bemutatása. 

Online október 14. 
14:00 – 15:30 

Kollégium 
 

Jelentkezési határidő:  
október 12. 
Jelentkezés 
Létszámkorlát: 10 fő 
 

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


Cím/programvezető Rövid tartalom Forma/helyszín Időpont Célcsoport Jelentkezés módja 

Bázisintézményi jógyakorlat 
 
Érzékenyítés 
drámajátékokkal 
 
Programvezető: Hefner Edit 
 

Figyelemfelhívás a fogyatékossággal 
élőkre. A kölcsönös kötelesség- és 
segítségvállalás érzésének felerősí-
tése, a befogadás,szemléletváltozás 
elősegítése. 

Játékleírás és okta-
tóvideó letöltése az 
iskola honlapjáról: 
www.garayami.hu  
 

október 15. – 
november 15. 

Általános iskola 
alsó tagozat 

 
Általános iskola 

felső tagozat 
 

Jelentkezés nem szükséges 
Információ kérhető:  
Retkes Anett 
anettretkes@gmail.com 
Tel.: 06-74-511-450 
 

A német nyelv oktatása 
kisiskolás korban/alsó 
tagozatban 
 
Programvezető:  
Hirsch Judit 

A motiváció felkeltése kisiskolás 
korban a német nyelv tanítása 
során. Hogyan tudjuk megszerettet-
ni az idegen nyelv tanulását? 
Módszerek, jó gyakorlatok átadása, 
tapasztalatcsere, kötetlen szakmai 
beszélgetés a műhelymunka során. 
 

Online  október 15.  
14:30 – 16:00 

Általános iskola 
alsó tagozat 

 
Általános iskola 

felső tagozat 
 
némettanárok és 
nyelvtanítók 
 

Jelentkezési határidő:  
október 12. 
Jelentkezés 
Létszámkorlát: 10 fő  

Bázisintézményi jógyakorlat 
 
Cigány hagyományok 
ápolása 
 
Programvezető:  
Kreizerné Bankics Anita 
 

A roma/ cigány gyerekek szokásai, 
hagyományaik megélése, a szemé-
lyiségükbe épülő értékek, s a folya-
mathoz tartozó dokumentációs 
rendszer bemutatása. 

Jelenléti 
 
Büssüi Tarkabarka 
Óvoda 
Büssü, Kossuth Lajos 
u. 11. 
 

október 18. 
13:00 – 15:00 

Óvoda 
 
 

Jelentkezési határidő:  
október 14. 
Jelentkezés: 
bussuiovi@gmail.com  
Kapcsolattartó:  
Kreizerné Bankics Anita  
06-30-245-5115 
Létszámkorlát: 15 fő 
 

Szöveges feladatok vizua-
lizációja – azaz – Ábrákkal 
segített példamegoldások 
(matematika)   
 
Programvezető:  
Dr. Ságodi Ibolya 

A diákok számára a matematikában 
az egyik legnagyobb nehézséget a 
szöveges feladatok megoldása je-
lenti. Minden tanár törekszik arra, 
hogy többféle módon, változatos 
szemléltetéssel segítse a tanulók 
számára az efféle feladatok meg-
oldásának megértését. A műhely-
munka célja, hogy ezt a módszerta-

Online október 18. 
15:00 – 16:30 

Általános iskola 
felső tagozat 

 
Középiskola 

 
matematika 
tanárok 

Jelentkezési határidő: 
október 13. 
Jelentkezés 
Létszámkorlát: 20 fő 

http://www.garayami.hu/
mailto:anettretkes@gmail.com
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/aktualitasok_szakmai_programok
mailto:bussuiovi@gmail.com
mailto:bussuiovi@gmail.com
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/aktualitasok_szakmai_programok


Cím/programvezető Rövid tartalom Forma/helyszín Időpont Célcsoport Jelentkezés módja 

ni segédeszköz készletet segítse mi-
nél gazdagabbá tenni a rajzos szem-
léltetési lehetőségek széles spektru-
mának bemutatásával. 
 

Módszertani ötletek a hal-
lásértés és beszédkészség 
fejlesztésére angol szakos 
tanárok részére 
 
Programvezető:  
Horváth Edit 
 

Differenciálást lehetővé tevő, 
csoportban és egyénileg végezhető 
online és offline is használható fela-
datok gyűjteménye, amelyek az új-
szerű, adaptív jellegű mérésekhez is 
segítséget adnak az angol nyelvet 
tanítóknak. 
 

Online október 19.   
14:30 – 16:00 

Általános iskola 
felső tagozat 

 
angoltanárok 

Jelentkezési határidő:  
október 14. 
Jelentkezés 
Létszámkorlát:15 fő 

Mentális egészségünk vé-
delme az angol nyelvórán 
 
Programvezető: 
Gyallai Katalin 
 

Az öt tanórára épülő témafeldolgo-
zás digitális anyagok felhasználásá-
val, a négy nyelvi készség fejleszté-
sével, hozzárendelt nyelvtani szer-
kezetek elmélyítésével járul hozzá a 
tanulók nyelvi ismereteinek bővíté-
hez. A témához illeszkedő külön-
böző típusú, egymásra épülő fela-
datok bemutatása (előadás), kipró-
bálása (műhelymunka). 
 

Jelenléti 
 
Kaposvári Munkácsy 
Mihály Gimnázium 
Kaposvár, Kossuth L. 
u. 48. 
 
 

október 19. 
15:00 – 16:30 
 

Középiskola 
 
angoltanárok 

Jelentkezési határidő: 
október 14. 
Jelentkezés 
Létszámkorlát: 15 fő 
 

Bázisintézményi jógyakorlat 
 
Tartásjavító tornafoglalko-
záson – az együttnevelési 
stratégiák alkalmazása, le-
hetőségei, az inkluzív neve-
lést támogató attitűd 
tekintetében  
 
Programvezető:  

A test tartó izmainak erősítése, 
nyújjtása, mobilizálása, a helyes 
testtartáshoz szükséges izomegyen-
súly kialakítása. A tartásjavító foglal-
kozások felépítésének gyakorlatai 
egyéni differenciálással. 
 

Jelenléti 
 
Kaposvári Petőfi Sán-
dor Központi Óvoda 
Kaposvár, Petőfi u. 
20. 
 

október 20. 
08:45 – 11:45 

Óvoda Jelentkezési határidő:  
október 18. 
Jelentkezés: 
petofi.ovoda20@gmail.com  
Kapcsolattartó:  
Papp Ildikó 
cica.ildiko@gmail.com 
Létszámkorlát:  
22 fő 
 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/aktualitasok_szakmai_programok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/aktualitasok_szakmai_programok
mailto:petofi.ovoda20@gmail.com
mailto:cica.ildiko@gmail.com


Cím/programvezető Rövid tartalom Forma/helyszín Időpont Célcsoport Jelentkezés módja 

Nyulas Anita 
 

Bázisintézményi jógyakorlat 
 
Szakértői vélemények 
értelmezése 
 
Programvezetők:  
Balázs Lívia, 
Soós Andrásné 
 

A szakértői vélemények megállapí-
tásainak, javaslatainak értelmezése. 
Gyakorlati példák fejlesztési terüle-
tekhez. 

Online október 20. 
09:00 – 11:00 

Általános iskola 
alsó tagozat 

 
Általános iskola 

felső tagozat 
 
tanítók, tanárok, 
gyógypedagógusok 
 

Jelentkezési határidő:  
október 18. 
Jelentkezés: 
balazslivia.hetszinvirag 
@gmail.com 
Kapcsolattartó:  
Balázs Lívia 
 

Bázisintézményi jógyakorlat 
 
Újszerű tanulási módszerek 
az óvodában 
 
Programvezető:  
Salamonné Kiss Andrea 
 

Kooperatív technikák alkalmazása 
nagycsoportos óvodások körében. 

Jelenléti  
 
Balatonszemesi Nyit-
nikék Óvoda és Mini 
Bölcsőde 
Balatonszemes, 
Szabadság utca 54. 
 
 

október 20. 
10:00 – 12:00 

Óvoda 
 

Általános iskola 
alsó tagozat 

 
 

Jelentkezési határidő:  
október18. 
Jelentkezés: 
nikekovi@t-online.hu 
ovoda@balatonszemes.hu 
Kapcsolattartó:  
Vargáné Paulusz Edit 
06-30-543-6098 

Bázisintézményi jógyakorlat 
 
„Hatan vannak…” 
 
Programvezető:  
Perger Tünde 

Mozgásfejlesztés énekes gyermek-
játékokkal. 

Jelenléti 
 
Nagydorogi Szivár-
vány Óvoda, Mini 
Bölcsőde és Konyha 
Nagydorog, Görgey 
u. 9. 
 

október 20. 
09:00 – 11:30 

Óvoda 
 
 

Jelentkezési határidő: 
október 18. 
Jelentkezés: 
dorogovi@gmail.com 
Kapcsolattartó:  
Herczeg Károlyné 
Létszámkorlát: 12 fő 
 

"Közeledés a versekhez az 
alkotás okozta sikerélmény 
segítségével" 
 
Programvezető:  

Ötletek, kreatív feladatok, tanulói 
példák bemutatása a felső tagoza-
ton és a középiskolában tanító ma-
gyar szakos kollégáknak, melyek se-
gítségével tanulóik közelebb kerül-
hetnek a versekhez. Egyszerű, szinte 

Online október 21. 
14:30 – 16:00 

Általános iskola 
felső tagozat 

 
Középiskola 

 
magyartanárok 

Jelentkezési határidő: 
október 18. 
Jelentkezés 
Létszámkorlát: 20 fő 

mailto:balazslivia.hetszinvirag@gmail.com
mailto:balazslivia.hetszinvirag@gmail.com
mailto:nikekovi@t-online.hu
mailto:ovoda@balatonszemes.hu
mailto:dorogovi@gmail.com
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/aktualitasok_szakmai_programok


Cím/programvezető Rövid tartalom Forma/helyszín Időpont Célcsoport Jelentkezés módja 

Kovács Jánosné Lengyel 
Ilona Helga 

minden korcsoportban, vegyes 
összetételű osztályokban alkalmaz-
ható kreatív feladatok, elemi szintű 
versírási gyakorlatok, melyek a tan-
óra minden szakaszában, de akár 
házi feladatként is adhatók.  
 

Bázisintézményi jógyakorlat 
 
Drámajáték az óvodában 
 
Programvezetők: 
Pallós Katalin,  
Kissné Spengler Judit 
 

Az óvodában használható játékok 
tanítása – saját élményű tréning. 
 

Jelenléti 
 
Dombóvári Szivár-
vány Óvoda 
Dombóvár, Zrínyi 
utca 10. 

október 26. 
09:00 – 11:00 

Óvoda 
 
 

Jelentkezési határidő: 
október 22. 
Jelentkezés: 
kollaragnes2@gmail.com 
Kapcsolattartó:  
Kovácsné Kollár Ágnes 
Létszámkorlát: 25 fő 
 

Bázisintézményi jógyakorlat 
 
A Mozgáskotta módszer 
alkalmazásának lehetősé-
gei az óvodai élet 
egészében 
 
Programvezető: 
Berényi Bernadett 
 

A módszer alkalmazásának elméleti 
alapjai, gyakorlati megvalósításának 
beépítése az óvodai nevelés egészé-
be, az eszközkészlet megismerése, 
kipróbálása. 

Jelenléti 
 
Nagybajomi 
Mesevár Óvoda és 
Bölcsőde 
Nagybajom, Fő utca 
48. 

október 26. 
09:00 – 14:00 

Óvoda 
 

Általános iskola 
alsó tagozat 

 
Általános iskola 

felső tagozat 
 
gyógypedagógusok 
is 

Jelentkezési határidő:  
október 22. 
Jelentkezés: 
mesevar@nagybajom.hu 
Kapcsolattartó:  
Törő Krisztina 
Létszámkorlát: 35 fő 
 

Grafikai szoftverek a 
nevelő-oktató munkában 
 
Programvezető:  
Pánczél István 
 

A Paint és Paint 3D programok alap-
jainak megismerése, használata. 

Online október 26. 
14:00 – 16:00 

Általános iskola 
alsó tagozat 

 
Általános iskola 

felső tagozat 
 
nem informatika 
szakos tanárok 
 

Jelentkezési határidő: 
október 21. 
Jelentkezés 
Létszámkorlát: 15 fő 

mailto:kollaragnes2@gmail.com
mailto:mesevar@nagybajom.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/aktualitasok_szakmai_programok


Cím/programvezető Rövid tartalom Forma/helyszín Időpont Célcsoport Jelentkezés módja 

Táblázatkezelés 
mindenkinek 
 
Programvezető:  
Pánczél István 
 

A Microsoft Excel 365 program 
használata, egyszerű függvények. 

Online október 28. 
14:00 – 17:00 

Óvoda 
 

Általános iskola 
alsó tagozat 

 
Általános iskola 

felső tagozat 
 
nem informatika 
szakos tanárok 
 

Jelentkezési határidő: 
október 25. 
Jelentkezés 
Létszámkorlát: 15 fő 
 

Érzékenyítő program az 
integrált nevelés-oktatás-
ban résztvevő intézmény 
pedagógusai számára 
 
Programvezető:  
Balázs Lívia 

Az érdeklődő pedagógusok a fog-
lalkozás során olyan érzékenyítő és 
szimulációs gyakorlatokon vehet-
nek részt, amelynek célja a tanulási 
zavar és tanulásban akadályozott-
ság személyes megtapasztalása. A 
pedagógusok különböző gyakorla-
tok során saját tapasztaláson ke-
resztül élhetik át a tanulók tanítási-
tanulási folyamatában megélt ne-
hézségeit, majd közös elemzés, be-
szélgetés során a tanulási nehéz-
ségek által megélt élethelyzetekkel 
ismerkedhetnek meg. 
 

Jelenléti  
 
Marcali Noszlopy 
Gáspár Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola  
Marcali, Széchenyi u. 
60.  
 

november 02. 
14:00 – 16:30 

Általános iskola 
alsó tagozat 

 
Általános iskola 

felső tagozat 
 
 

Jelentkezési határidő: 
október 27. 
Jelentkezés 
Létszámkorlát: 20 fő 

Digitális országos mérés 
2022 – matematikai 
eszközhasználat, 
természettudomány 
 
Programvezető: 
Molnár Anna 
 

Mi várható, hogyan készüljünk a 
2022-es országos mérésre a reál-
tantárgyakból? Műhelymunka. 

Online november 02. 
14:30 – 16:00  

Általános iskola 
felső tagozat 

 
Középiskola 

 
5-10. évfolyam 
matematika tanárai 

Jelentkezési határidő: 
október26. 
Jelentkezés 
Létszámkorlát: 12 fő 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/aktualitasok_szakmai_programok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/aktualitasok_szakmai_programok
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Cím/programvezető Rövid tartalom Forma/helyszín Időpont Célcsoport Jelentkezés módja 

Matanda – játékos 
matematika 
 
Programvezető:  
Péterné Németh Beáta 

A korongos abakusz, a Matanda ta-
nulói eszköz használata a matema-
tika tanításában. A Matanda hidat 
képez a tárgyi világ és az elvont ma-
tematikai fogalmak között. A gyere-
kek könnyen motiválhatóak a mani-
pulációt igénylő eszközzel. Ismerke-
dés az eszközzel, a használatával. A 
Matanda alkalmazása a matemati-
kai feladatmegoldások menetében. 
A matandával végezhető feladatok, 
feladattípusok ismertetése. 
 

Jelenléti 
 
Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola, Sportisko-
la és Zeneiskola – 
Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény 
Nagyatád, Baross G. 
u. 4. 
 

november 04. 
14:00 – 16:00 

Általános iskola 
alsó tagozat 

 
elsősorban 1., 2. 
évfolyamon 
matematikát 
tanítók 

Jelentkezési határidő:  
október 29. 
Jelentkezés 
Létszámkorlát: 15 fő 

Bázisintézményi jógyakorlat 
 
A 8. évfolyamosok pálya-
választásának segítése  
 
Programvezető: 
Gálovics Edit, 
Tóthné Berzsán Gabriella 
 

A„POM” pályaorientációs mérőesz-
köz bemutatása, és önismereti vo-
natkozása. „AJTP” szerepe az iskola-
választásban.  

Online 
 

november 04.    
14:00 – 16:00 

Általános iskola 
felső tagozat 

 
 

Jelentkezési határidő: 
november 02. 
Jelentkezés 
Kapcsolattartó: 
Szende Gabriella 
szende.gabriella@oh.gov.hu 
Létszámkorlát nincs 

 

Bázisintézményi jógyakorlat 
 
Sakkpalota „live” – sakk 
logika tanítása az 1. 
osztályban 
 
Programvezető:  
Csermann Sándor 
 

A tanulók fokozatosan elsajátítják a 
sakkjáték alapjait, szabályait, képes-
sé válnak összefüggések, elvek al-
kalmazására, mely által fejlődik a 
tanulók logikus gondolkodása, krea-
tivitása, képzelőereje, érzelmi in-
telligenciája, kitartása, együttműkö-
dési képessége, toleranciája. 
 

Jelenléti 
 
Kaposmérői Hunyadi 
Általános Iskola 
Kaposmérő, Hunyadi 
u. 9. 
 
 

november 08. 
8:45 – 11:00  
(2. tanóra és 
szakmai 
konzultáció) 
 

Általános iskola 
alsó tagozat 

 
 

Jelentkezési határidő:  
november 4. 
Jelentkezés: 
deszak71@gmail.com 
Kapcsolattartó:  
Dénesné Szak Andrea 
Létszámkorlát: 12 fő 
 

Háromszögek tanítása az 
általános iskola felső 
tagozatán 

A háromszögekről tanultak kon-
centrikus felépítése az általános 

Online november 09. 
15:00 – 16:30 
 

Általános iskola 
felső tagozat 

 

Jelentkezési határidő: 
november 04. 
Jelentkezés 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/aktualitasok_szakmai_programok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/aktualitasok_szakmai_programok
mailto:szende.gabriella@oh.gov.hu
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Cím/programvezető Rövid tartalom Forma/helyszín Időpont Célcsoport Jelentkezés módja 

 
Programvezető: 
Velnerné Stark Rózsa 
 

iskola felső tagozatának négy évé-
ben. 

matematika 
tanárok 
 

Létszámkorlát: 20 fő 

Az önértékelés folyamata, 
jelentősége a gimnáziu-
mokban  
 
Programvezető:  
Hegedüs Beáta 

Az önértékelés folyamatának átte-
kintése a hatályos jogszabályok a-
lapján; hogyan alakítsunk ki hatéko-
nyan működő önértékelési rend-
szert az intézményünkben; fórum-
beszélgetés az előzetesen beküldött 
kérdések alapján. (Megjegyzés: a 
programra jelentkezőknek lehető-
ségük van előzetesen eljuttatni a 
témával kapcsolatos kérdéseiket az 
előadónak.)  
 

Online november 10. 
14:30 – 16:30 

Középiskola 
 
gimnáziumi intéz-
ményvezetők, 
helyettesek, az 
önértékelési cso-
port tagjai 

Jelentkezési határidő: 
november 03. 
Jelentkezés 
Létszámkorlát: 15 fő 

Osztályfőnöki szerepek a 
középiskolában 
 
Programvezető: 
Gyallai Katalin 
 

Az osztályfőnöki tevékenységtípu-
sok bemutatása, részletezése. A 
közösségformálás lehetőségei, 
kommunikációs stratégiák, kon-
fliktuskezelési technikák bemutatá-
sa. 
 

Jelenléti 
 
Kaposvári Munkácsy 
Mihály Gimnázium  
Kaposvár, Kossuth L. 
u. 56. 
 

november 10. 
15:00 – 16:30 
 

Középiskola 
 
osztályfőnökök  
 

Jelentkezési határidő: 
november 08. 
Jelentkezés 
Létszámkorlát: 15 fő 
 

Pályakezdők bemutatko-
zása az alsó tagozaton 
 
Programvezető: 
Kálmán Erika 
 

Bunovácz-Kutfej Klaudia (mate-
matika); Szabó Dániel (ének) 

Jelenléti  
 
Igali Batthyány Ká-
roly Általános Iskola 
Igal, Farkas János u. 
2. 

november 11. 
8:45 – 12:30  
(2. és 3. 
tanóra és 
szakmai 
konzultáció) 
 

Általános iskola 
alsó tagozat 

 
 

Jelentkezési határidő:  
november 05. 
Jelentkezés 
Kapcsolattartó:  
Kálmán Erika 
kalman.erika@oh.gov.hu 
Létszámkorlát: 15 fő 
 

Az óvoda-iskola átmenet 
módszertani kérdései 
 

Hol kezdődik az óvoda-iskola átme-
net és hol ér véget? Mit tehet az 
óvoda és mit az iskola? Az érintett 

Online november 11. 
14:30 – 16:00 

Óvoda 
 

Jelentkezési határidő: 
november 08. 
Jelentkezés 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/aktualitasok_szakmai_programok
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Cím/programvezető Rövid tartalom Forma/helyszín Időpont Célcsoport Jelentkezés módja 

Programvezető:  
Szabó Tamásné 
 

témák: A gyermek fejlődési szaka-
szai. Az iskolaérettség és a fejlesz-
tés lehetőségei. Az átmenet fajtái. 
Jogszabályok, tankötelezettség. Az 
átmeneti időszak sajátosságai. Segí-
tő ötletek: Óvoda, Iskola, „Iskola-
kezdő anamnézis”,Jógyakorlatok. 
  

Általános iskola 
alsó tagozat 

 
 

Létszámkorlát: 20 fő 

A pedagógiai asszisztens 
helye a közoktatási intéz-
ményekben 
 
Programvezetők: 
Hirsch Judit,  
Hirschné Póda Anikó 
 

Érintett témák: a pedagógiai 
asszisztensek alkalmazásának jogi 
háttere; a feladat elvégzéséhez 
szükséges tulajdonságok és kompe-
tenciák; a pedagógiai asszisztens 
feladatai. 

Online  november 15. 
14:30 – 16:30 

Általános iskola 
alsó tagozat 

 
Általános iskola 

felső tagozat 
 

Középiskola 
 
pedagógiai 
asszisztensek, 
intézményvezetők 
 

Jelentkezési határidő: 
november 10. 
Jelentkezés 
Létszámkorlát: 20 fő 

Olvasóvá nevelés és könyv-
tárhasználat lehetőségei az 
új NAT alapján az iskolai 
könyvtárban 
 
Programvezető:  
Gyermánné Huga Ibolya 
 

Az új NAT alapján kapcsolódási le-
hetőségek az iskolai könyvtárak és a 
szaktanárok pedagógiai tevékenysé-
gei között. 

Online november 15. 
15:00 – 16:00 

Általános iskola 
alsó tagozat 

 
Általános iskola 

felső tagozat 
 

Középiskola 
 

Kollégium 
 
iskolai könyvtáro-
sok, könyvtáros-
tanárok, szaktaná-
rok 

Jelentkezési határidő:  
november 10. 
Jelentkezés 
Kapcsolattartó: 
Huszárné Szabó Mária 
huszarne.maria@oh.gov.hu 
Létszámkorlát nincs 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/aktualitasok_szakmai_programok
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Cím/programvezető Rövid tartalom Forma/helyszín Időpont Célcsoport Jelentkezés módja 

 

Felsőoktatási tájékoztató 
fórum 
 
Programvezető: 
Oktatási Hivatal 
Felsőoktatási Főosztály 
munkatársa 
 
 
 

A felsőoktatási felvételi eljárás me-
nete. A DPR középiskolásokra vonat-
kozó információi. 

Online november 17. 
(pontos 
időpont 
egyeztetés 
alatt) 

Középiskola 
 
 

Jelentkzési határidő: 
november 12. 
Jelentkezés 
Kapcsolattartó: 
Szende Gabriella 
szende.gabriella@oh.gov.hu 
Létszámkorlát nincs 
 
 

DÖK a színfalak mögött 
 
Programvezető:  
Szende Gabriella 
 

DÖK-öt segítő pedagógusok munká-
ja, lehetőségei. Érdekképviselet a 
DÖK-ön belül. 

Jelenléti  
 
OH Kaposvári POK 
Kaposvár, Szántó u. 
19. 
 

november 18. 
15:00 – 16:30 

Általános iskola 
felső tagozat 

 
 

Jelentkezési határidő: 
november 15. 
Jelentkezés 
Kapcsolattartó: 
Szende Gabriella 
szende.gabriella@oh.gov.hu 
Létszámkorlát: 15 fő 
 

Együtt a hatékony iskolai 
könyvtárakért – jó 
gyakorlat Heves megyéből 
 
Programvezetők:  
Tőzsér Istvánné Gézczi 
Andrea, 
Katonáné Hajdu Ilona 

Az indító előadásban Tőzsér István-
né Géczi Andrea, a Bródy S. Könyv-
tár igazgatója mutatja be 2017-ben 
indult projektjüket, melynek célja a 
hatékony és minőségi könyvtári el-
látás. Majd Katonáné Hajdu Ilona 
könyvtárostanár osztja meg tapasz-
talatait, milyen hatása van az e-
gyüttműködésnek az iskola diákjaira 
és az iskolai könyvtárra. Ezután 
szakmai beszélgetésre kerül sor a 
résztvevők kérdései alapján. 
 

Online  november 26. 
12:00 – 13:00 

Általános iskola 
alsó tagozat 

 
Általános iskola 

felső tagozat 
 

Középiskola 
 

Kollégium 
 
iskolai  
könyvtárosok, 
könyvtárostanárok 
 

Jelentkezési határidő: 
november 22. 
Jelentkezés 
Kapcsolattartó:  
Huszárné Szabó Mária 
huszarne.maria@oh.gov.hu 
Létszámkorlát nincs 
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* A járványügyi helyzet alakulásától függően a részvételi feltételek és programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ 
Cím: 7400 Kaposvár, Szántó utca 19. 

+36 1 374 2147 
POKkaposvar@oh.gov.hu 

Honlap: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/ 
Főosztályvezető: Dr. Kis Szilvia Zsuzsanna 
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