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Egy tartalmas szakmai napot sikerült tartani az intézmény pedagógusai számára. 

Jeles vendégek színesítették a tartalmas előadásokat. A meghívott vendégek között 

szerepelt Lázár Péter, Bordács Margó, Szabóné Balogh Etelka, Fatér Noémi és Mári 

Noémi.  

Lázár Péter és Bordács Margó házaspár előadása, interaktív foglalkozása a család és 

iskola közötti hídépítés fortélyairól beszélt. Cigány dalok tanulásával, videó 

bejátszással színesítették előadásukat. Nagy hangsúlyt fektettek az egymástól való 

tanulásra, melyet egy interaktív játék során kipróbálhattak a pedagógusok is. 

Elmesélték a családi napok fontosságát, ezek hagyományainak a kialakítását, 

tartalmát.  

A pedagógusoknak lehetősége volt beszélgetésre, mindennapi problémáiknak az 

elmesélésére. Megerősítést kaptak abban, hogy nem lehet célravezető az, hogy amit 

mi elvárunk a családoktól, azt azok a családok, akik érintettek is szintén 

természetesnek veszik. Meg kell tanulnunk kicsit az ő fejükkel gondolkodnunk, meg 

kell tanulnunk az ő helyzetükbe beleélni magunkat, és ha ez megtörtént konkrét 

segítséget nyújtani a számukra, megmutatni, hogyan is kellene tenniük, mi az, amit 

elvárunk tőlük. „ Le kell ereszkedni az ő szintjükre” segíteni számukra, hogy 

boldoguljanak. Ha érzik a támogatást, megértést törekedni fognak az elvárásaink 

teljesítésére. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Szabóné Balogh Etelka előadásának címe: „ Te sem vagy több, ő sem kevesebb” 

azaz Beszéljünk az esélyegyenlőségről másképpen! Gondolatébresztő mondatai 

valóban kicsit másképpen közelítették meg az esélyegyenlőség tartalmát. Kicsit 

elgondolkodtatták a hallgatóságot a témát illetően. Előadását a törvényi háttér 

ismertetésével kezdte. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy nem szabad 

megfeledkeznie a pedagógusoknak arról, hogy mindenki tehetséges valamiben. Ezt 

sokszor szem elől tévesztik a kollégák. Még most is visszacsengnek Etelka szavai, 

amelyek arra hívják fel a figyelmet: „ Tiszteletben tartom a jogaid, elvárom, hogy Te 

is ezt tedd! „ Milyen igaz, ha ezt mindenki betartaná nem is lenne semmi dolgunk. 

Etelka az esélyegyenlőséget társadalmi sikertörténetnek nevezte. Boncolgatta az 

egyenlőség, másság, egyenjogúság fogalmakat. 

Össztársadalmi szülői, pedagógusi nézeteket ismerhettünk meg ezek után a 

gyerekekről, tanulókról. Gondolatokat hallhattunk a másságról és a mis-másságról. 

Az előadó a gondolatait Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben című versével zárta.  

A pedagógusok a hallottak alapján elgondolkodtak a témát illetően. Véleményeiket, 

érzéseiket megosztották az előadóval. 

Fatér Noémi a két tantestületet ismertette a Hejőkeresztúri hospitálás 

tapasztalatairól. Annak is okán, hogy intézményeinkben meg kell találni a módját a 

táblás játékok jó gyakorlatának a bevezetésére, eddigi kezdeményezésekre. 

Megosztotta azoknak a pedagógusoknak a tapasztalatait, akik részt vettek a 

hospitáláson és kipróbálták a tanult játékokat. 

Előadását színes PowerPoint bemutatóval tette élvezetessé. Itt láthatták a kollégák a 

tanult játékokat, megismerhették a játékszabályokat, meghallgathatták a 

tapasztalatokat. Rövid elméleti oktatást is kaptak arról miért hasznos ezeknek a 

táblás játékoknak az alkalmazása, milyen készségeket, képességeket fejleszt, mi az 

alkalmazásuknak a célja, milyen jellemzői vannak ezeknek a játékoknak és milyen 

lehetőségek vannak a bevezetést illetően. Ezek után a két tantestület döntést hozott 

a táblás játékok bevezetését illetően. A döntés a következő: A táblás játékok 

bevezetése az intézményeinkben korrepetálás, tehetséggondozás és szakkör ideje 

alatt valósul meg. A tanítási órákra is bevihetők ezek a játékok, de a helyi tantervben 

plusz órát nem iktatnak be erre a célra. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Mári Noémi előadása sokakat foglalkoztató tanfelügyeleti ellenőrzés és minősítésről 

szólt. Hasznos tudnivalókat ismertetett a pedagógusokkal. A törvényi változásokra 

hívta fel a figyelmet, melyet folyamatosan vizsgálni kell, hiszen gyakran változnak. 

Információkat kaptak a kollégák a pedagógusok, intézményvezetők, intézmények 

ellenőrzésével kapcsolatosan. Tudatosította a kollégákban, hogy nem kell ettől félni, 

aki tisztességesen rendszeresen felkészülve végzi,  a munkáját az nem kerülhet 

bajba, de vegye komolyan az ehhez kapcsolódó elvárásokat és feladatokat.   Képet 

kaptak a pedagógusok arról is, hogy az elkövetkező időszakban ki kell dolgozni az 

intézményi önértékelés rendszerét, hangsúlyozni és gyakorolni kell a belső 

ellenőrzéseket, ezzel is segítve a pedagógusok erősségeinek, gyengeségeinek a 

meghatározását. A minősítés szintén nagy hangsúlyt kapott az előadásban. 

Bemutatta a pedagógusoknak a minősítéshez kapcsolódó törvényi előírásokat, 

minősítő eljárásra jelentkezés feltételeit, miniszter keretszámát, és a minősítési 

eljárás rendszerét. Hasznos információkat osztott meg azokról a segédanyagokról, 

amelyeket felhasználhatnak a pedagógusok a felkészülés során. Ismertette az 

Útmutatót, kitért annak a változásaira, értékelés, minősítés módjára, tartalmára. A 

pedagógusok bátran feltehették a kérdéseiket a témát illetően, ez jól bizonyította 

mennyire foglalkoztatja őket a szóban forgó téma.  
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