
Fergeteges szakmai nap a Csokonaiban 

Önfejlesztő Iskolák Régiónap  

2015.december 12-én az Önfejlesztő Iskolák Egyesület Régióközpontjában, az Újpesti 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban „Mire lehet/ne jó az iskola” 

címmel pedagógiai délelőttöt tartottak. Ezen a szakmai rendezvényen több,mint 60 pedagógus 

tanácskozott.  

Tóthné Nyiszteruk Hilda az iskola igazgatója, dr. Kovács Géza az Önfejlesztő Iskolák 

Egyesület elnöke és Tóth Anett régióvezető köszöntötték a résztvevőket: a kerületi iskolák 

képviselőit, az Önfejlesztő Iskolák Egyesület tagintézményeit, akik Ajkáról, Pécsről, és 

Budaörsről érkeztek, valamint az intézmény tantestületét. 

A rendezvényt megtisztelte Sándorné Bózendort Beáta a IV. kerületi Polgármesteri Hivatal 

Ifjúsági Sport Művelődési és Oktatási Osztály képviselője, valamint Dr.Paál Zsuzsanna a IV. 

kerületi Klebersberg Intézet képviselője. 

A szakmai nap témáját tekintve: a pedagógusokban felmerülő és az oktatás folyamán nap, 

mint, nap jelentkező problémára  keresi a választ. 

A nap előadója: Lénárd Sándor docens, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, igazgató. 

„Az informatikai robbanás új kihívásokat, új iskolai funkciókat, új megoldási javaslatokat 

kíván a mai oktatás területén – indította előadását Lénárd Sándor egyetemi docens. 

 Kiemelte a pedagógusok lehetőségét és felelősségét. 

Az oktatás területén új kihívások jelentkeztek, mint pl. „információrobbanás-gyorsaság, 

hozzáférés, bizonytalanság-kezelésének képessége, a gyermekkor - sokszínűsége, eltérések, 

tananyag-az iskola műveltségközvetítő szerepe megkérdőjelezett, motivációs válság- a diákok 

többségének a hazai iskolarendszer nem jelent valódi csatornát a társadalmi felemelkedésre.” 

„A tanulói teljesítmények alakulására a legnagyobb hatást a tanórai munka minősége 

gyakorolja.” 

Hagyományos és modern értékek vannak jelen az iskola falai között, megjelenik az új tudás a 

tanulásról, a tanulás egyéni jellege, a tanulás kollektív jellege. 

Megoldási javaslatként: az egyéni tanulási utak támogatását, gazdag tevékenységi repertoárt, s 

a közösségépítést hangsúlyozta. Mindezt deregulációban, helyi döntésekben látja. 

A szakmai nap zárasaként az igazgatónő eredményt hirdetett a „Mire lehet/ne jó az iskola” 

makett, rajz és esszé kategóriában. A diákok munkáit  kiállítás keretében nézhették meg a 

jelen lévők.  

 

Tóth Anett Önfejlesztő Iskolák Egyesülete régióvezető 



 

 



 

 

Rajz pályázat I. helyezett: Laskovics Lilla, Borsos Katalin páros 4.a. 

 



 

 

Makett pályázat: I. helyezett 


