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Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Központjának aktualitásai 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Minősítés, 

tanfelügyelet: 

 

A pedagógusok, a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak, illetve 

szakképzési és felsőoktatási intézményben dolgozó oktatók 2021. március 31-éig adhatják le a 2022. évi minősítési eljárásra 

vonatkozó jelentkezési lapjukat az őket foglalkoztató intézmény vezetőjének. A jelentkezési lap, a pedagógiai-szakmai 

ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői, illetve a szaktanácsadói feladatok ellátásához szükséges pályázaton való részvétel 

feltételei, a hiányterületekre vonatkozó információk és keretszámok az alábbi linkről érhetőek el: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2022_evi_minositesek_tajekoztatas/   

 

 

A 2022. évi minősítési eljárásra jelentkezéseket, továbbá a Gyakornok besorolású pedagógusok számára kötelező, Pedagógus I. 

fokozat elérését célzó minősítő vizsga kötelezettségét az intézmények vezetőinek legkésőbb 2021. április 15-ig van lehetőségük 

rögzíteni a www.oktatas.hu oldalra bejelentkezve a Saját oldal / Intézmény menüpontjában a Jelentkeztetés minősítési eljárásra, 

eljárások adatainak megtekintése (2018-tól) ikonon keresztül. 

 

 

A járványügyi helyzet alakulásának figyelembevételével az emberi erőforrások minisztere a 2021. évi országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzések (tanfelügyeletek) legkorábbi időpontjának és az időpontok nyilvánosságra hozásának halasztásáról döntött: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/2021_pedagogiai_szakmai_ellenorzesek_halasztasa 

 

Szaktanácsadás: 

 

A mesterpedagógus szaktanácsadóink által megtartandó programok (csoportos szaktanácsadás, Tavaszi Pedagógiai Napok) 

részletezése lentebb megtalálható.  

A Tavaszi Pedagógiai Napokra történő regisztrációját kérjük legkésőbb 2021. április 6-án 8.00 óráig megtenni. 

Regisztrációs link: https://forms.gle/dbKc2U9TBiorvLPaA 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2022_evi_minositesek_tajekoztatas/
http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/2021_pedagogiai_szakmai_ellenorzesek_halasztasa
https://forms.gle/dbKc2U9TBiorvLPaA
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Pedagógiai 

tájékoztatás: 

 

Húsvétig tantermen kívüli, digitális munkarendben folyik az iskolai oktatatás. Az emberi erőforrások miniszterének a 

járványhelyzettel kapcsolatos tanügyi döntései az alábbi linkekről érhetők el: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/tantermen_kivuli_digitalis_munkarend_0308_0331/ 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek 

 

 

Felvételi a középfokú iskolákban a 2020/2021. tanévben. Az Oktatási Hivatal kiadványa részletes tájékoztatást nyújt a  

középfokú felvételi eljárás rendjéről: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2021/KIFIR_kiadvany_20210308_honlapra.pdf 

 

 

Középfokú felvételivel kapcsolatos információk: 

- Április 9-ig a beérkezett módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti jelentkezettek listáját az Oktatási Hivatal. 

 

- Április 14-ig a középfokú iskolák elkészítik a KIFIR iskolai rangsoroló programban a jelentkezők sorrendjét tartalmazó 

ideiglenes felvételi jegyzéket, majd azt megküldik a Hivatalnak. 

 

- Április 23-án az Oktatási Hivatal a hozzá beérkezett igazgatói döntések (ideiglenes felvételi jegyzékek) és a jelentkezők 

továbbtanulási szándékai (a tanulói adatlapon a jelentkezők által meghatározott sorrendek) alapján elkészíti az egyeztetett 

felvételi jegyzéket (a felvételi eljárás végeredménye), és azt a KIFIR rendszeren keresztül elküldi a középfokú iskoláknak. 

 

- A középfokú iskolák Április 30-ig megküldik az egyeztetett felvételi jegyzék alapján a felvételről vagy az elutasításról szóló 

értesítést a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha a jelentkező tanulói jogviszonyban áll, az 

általános iskolának is. Amennyiben a jelentkező 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumi képzésre nyújtotta be a jelentkezését, az 

elutasításról nem kell az általános iskolát értesíteni. A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a 

jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a 

középfokú iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével nem ért egyet. 

 

Részletesen:  
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_intezmenyeknek/2020_2021beiskolazas/beiskolazas_feladatok_idopontok 

   (módosítás: 2021.03.08) 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/tantermen_kivuli_digitalis_munkarend_0308_0331/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2021/KIFIR_kiadvany_20210308_honlapra.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_intezmenyeknek/2020_2021beiskolazas/beiskolazas_feladatok_idopontok
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Kezdődik a pedagógusok oltása. A köznevelési ágazat esetében az emberi erőforrások minisztere levélben kéri azokat a 

pedagógusokat, akik szeretnék felvenni a védőoltást, de még nem regisztráltak, hogy március 29-én éjfélig jelentkezzenek. 

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/pedagogusok_oltasa/ 

 

 

 

A 2020/2021. tanévi május-júniusi vizsgaidőszak közismereti érettségi vizsgatárgyainak nyilvánosságra hozott anyagai:  

(frissítés: 2021. március 17.) 
   https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/2021tavasz_nyilvanos_anyagok1 

 

 

Az érettségivel kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekre ad választ az Oktatási Hivatal alábbi linkje: 

(frissítés: 2021. március 17.) 
   https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/gyik_uj?itemNo=1 

 

 

 

2021. április 31-ig lehet pályázni a 2021/2022. tanévre szóló Ökoiskola cím és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére. A pályázat 

online kérdőív kitöltésével és beküldésével nyújtható be. Részletek az alábbi linken: 

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles 
 

 

Nem csak Ökoiskoláknak ajánljuk az Oktatási Hivatal 2020 szeptemberétől megjelenő Ökoiskolai Hírmondó című online 

kiadványát, melynek fő célja a fenntarthatóságra nevelés segítése.  

Legfrissebb 2021. 4. szám már elérhető: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/okoiskolak_Magyarorszagon/okoisk_hirmondo 

 

 

   Fenntarthatósági Témahét: 2021. április 19-23.                           

   https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ 

 

 

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/pedagogusok_oltasa/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/2021tavasz_nyilvanos_anyagok1
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/gyik_uj?itemNo=1
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/okoiskolak_Magyarorszagon/okoisk_hirmondo
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
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Az Új Köznevelés ismét megjelenik nyomtatott változatban is.  

A márciusi lapszám kiemelt témája a Helyi innovációk, jó gyakorlatok. 

Elektronikus formában továbbra is letölthetők a kiadvány új és korábban megjelent lapszámai az alábbi linkre kattintva:   

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok 

 

 

 

Országos, online honismereti bajnokság indul Kajla Sulikupa címmel 3. és 4. évfolyamos osztályok számára.  

1. forduló: 2021. április 19. (hétfő) 19 óra 

2. forduló: 2021. április 21. (szerda) 19 óra 

3. forduló: 2021. április 23. (péntek) 19 óra 

Mindhárom forduló első három helyezettje 1-1 millió forint értékű osztálykirándulást nyer.  

Regisztráció és további részletek a https://sulikupa.kajla.hu/ oldalon olvashatóak. 

 

Szülő- és 

tanulótájékoztatás: 

 

A veszélyhelyzetben lejárt diákigazolvánnyal is igénybe vehetők az utazási kedvezmények:  

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/lejart_diakigazolvany 

 

 

Járványhelyzet, SZJA mentesség - ülésezett az Országos Diáktanács. Az ülések időpontja, napirendi pontjai és határozatai 

között megtalálható az ODT 2021. február 17-i üléséről készült összefoglaló: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/odt_ulesek_idopontjai 

 

 

Országos szinten mintegy 68 ezer szülőt értesít a napokban az Oktatási Hivatal arról, hogy gyermekük óvodás korba lép. 

A 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásokra 2021. április 20-a és május 20-a között kerül sor.  

 

 

 

  

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok
https://sulikupa.kajla.hu/
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/lejart_diakigazolvany
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/odt_ulesek_idopontjai
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tavaszi Pedagógiai Napok  - online 
Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központja szervezésében 

2021. április 13-23. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Szakterület / Téma Célcsoport Program időpontja Előadó 

Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium 

Bázisintézményi program: 

Nyelvtantanítás a helyesírási alapelvektől az Implom-versenyig 

középiskola 
2021.04.13. 

14.00 óra 
Magyar munkaközösség 

Intézményfejlesztési szakterület:  

Az intézményvezetés támogatása a pedagógiai célok elérését segítő 

intézményi környezet kialakításában és fenntartásában 

középiskola 
2021.04.14. 

14.00 óra 
Dr. Farkasné Csató Katalin 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület:  

Tájékoztató a tehetségek felismerésének folyamatáról, eszközeiről 

óvoda 
2021.04.15. 

13.00 óra 

Medovarszki István, 

Urbancsekné Sebestyén 

Marianna 

Pedagógiai értékelés:  

Az országos mérések intézményi eredményei értelmezésének, 

hasznosításának segítése 

óvoda 
2021.04.15.  

13.00 óra 
Hrabovszki Mihály Árpád 
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Intézményfejlesztési szakterület:  

Az intézményvezetés támogatása a pedagógiai célok elérését segítő 

intézményi környezet kialakításában és fenntartásában 

óvoda 
2021.04.16.  

13.00 óra 

Brandtné Czirják Éva, 

Nagyné Kerekes Anikó 

Pedagógiai értékelés:  

Az országos és nemzetközi méréseket, egymáshoz való viszonyukat, az 

intézményi eredményekkel való összefüggések megértését segítő 

szaktanácsadás 

általános iskola 
2021.04.16.  

14.00 óra 
Balogh Erika Eszter 

Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – 

Bázisintézményi program:  

„Figyelem! Zavar” A viselkedés és magatartás zavarról dióhéjban 

óvoda,  

általános iskola 

2021.04.19. 

14.00 óra 
Szabó Éva 

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, 

Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Bázisintézményi program: 

Másképp – MÁS-KÉP: Autizmussal élők a szakiskolában 

szakiskola, 

készségfejlesztő 

iskola 

2021.04.19.  

14.00 óra 
Szűcs Ibolya Tünde 

Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola - Fenntarthatósági témahét projekt: 

Öko divathét 

általános iskola  

(7-8. évf.), 

középiskola 

2021. 04. 20. 

14 óra 

Nagy Gabriella,  

Csákvölgyi Erika 

Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda – 

Bázisintézményi program: 

Műhelymunkák - bemutató foglalkozások/projektpedagógia a gyakorlatban: 

1. "Fenntarthatóság pedagógiája"  "Óvd a Földünket!" 

óvoda 
2021.04.21.  

9.00 óra 
Demjénné Jónás Klára 

Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda – 

Bázisintézményi program: 

Műhelymunkák - bemutató foglalkozások/projektpedagógia a gyakorlatban: 

2. "Gyermek tánc és játék az óvodában: "Gyertek, gyertek játszani..." 

óvoda 
2021.04.21.  

9.00 óra 
Posgay Nóra 
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Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda – 

Bázisintézményi program: 

Műhelymunkák - bemutató foglalkozások/projektpedagógia a gyakorlatban: 

3. "Labdával a világ körül" - nagymozgások fejlesztése játékos 

formában" 

óvoda 
2021.04.21.  

9.00 óra 
Rohony-Szedljak Mária 

Konfliktuskezelési szakterület:  

Műhelyfoglalkozás az intézményen belüli és az intézményi partnerekkel 

történő eredményes kommunikáció elősegítésére 

általános iskola 
2021.04.21.  

14.00 óra 
Mikó Mónika 

Lencsési Óvoda – Bázisintézményi program: 

Mesejátszás: 

A mesehallgatás jelentősége óvodáskorban 

Mesehallgatás, mesejátszás a gyakorlatban 

óvoda 
2021.04.22.  

10.30 óra 

Dr. Erdeiné Gergely 

Emőke, 

Hrabovszkiné Jákób 

Klaudia 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület:  

Konzultáció az egyéni fejlesztési terv szerepéről és elkészítéséről  - 

tehetségfejlesztés 

óvoda 
2021.04.22.  

13.00 óra 

Medovarszki István, 

Urbancsekné Sebestyén 

Marianna 

Digitális inspirációk a mindennapokra vezetői és pedagógusi szemmel általános iskola 
2021.04.22. 

13.00 óra 
Csányi Judit 

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola – Bázisintézményi program: 

Ökoiskola program – a fenntartható fejlődés szemléletének beillesztése a 

nevelési-oktatási folyamatba 

„Merj a legjobb lenni!” – tehetséggondozó vetélkedő a fenntartható 

fejlődés jegyében 

általános iskola 
2021.04.22.  

14.00 óra 

Ágostonné Farkas Mária 

Dinya Lívia 

Önértékelés szerepe a gyakorlatban, a tanfelügyeletben, a minősítés 

folyamatában 
általános iskola 

2021.04.22.  

14.30 óra 

Bordásné Nyiregyházki 

Mária 
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Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – Bázisintézményi 

program: 

LegoLand a Jankayban - Legoval a világ megismeréséért 

általános iskola 
2021.04.23. 

10.00 óra 

Medovarszki István 

Matuska Zoltán 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület: 

 Támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez – BTMN 

óvoda 
2021.04.23.  

13.30 óra 

Oláh Erika,  

Szegfű Ferencné 

Pedagógiai értékelés:  

Mérési eredményekre épülő intézményi/fenntartói intézkedési tervhez 

kapcsolódó szakmai szolgáltatás a vezetői kör részére 

általános iskola 
2021.04.23.  

14.00 óra 
Balogh Erika Eszter 

Pedagógiai értékelés:  

Szakmai munkaközösségek tudásszint- és képességmérő eszközeinek 

felülvizsgálatához támogatás nyújtása 

középiskola 
2021.04.23.  

14.00 óra 
Hrabovszki Katalin Anikó 

 

 

A Tavaszi Pedagógiai Napok programjain való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amit kérünk legkésőbb 2021. április 6-án 8.00 

óráig megtenni.  

Regisztrációját az alábbi linkre való kattintással és az ott található regisztrációs űrlap kitöltésével teheti meg: 

https://forms.gle/dbKc2U9TBiorvLPaA 

A jelentkezési lapon egyszerre egy fő tud regisztrálni, akár több programra is. 

 

 

 

Munkatársaink elérhetőségei: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_munkatarsak 

https://forms.gle/dbKc2U9TBiorvLPaA
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_munkatarsak
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bázisintézményi programok  - április 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jó gyakorlat Intézmény 
Program tervezett 

időpontja 
Bázisintézményi 

koordinátor 

Iskolagyűlés, Belső Szakmai Műhely: az 

élménypedagógia tanórai alkalmazása 
Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola 2021.04.07 Szabóné Nyári Erika 

Különleges bánásmódot igénylő gyerekek ellátásának 

bemutatása - Tehetséggondozás. Szakmai előadás és 

bemutató tehetségműhely foglalkozások 

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2021.04.09 
Urbancsekné Sebestyén 

Marianna 

Az RLG program adaptációs szükségletek áttekintése, 

gyakorlatok adaptálásának támogatása 

Gyulai SZC Harruckern János Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 2021.04.14 Labos Edit 

Lemorzsolódás csökkentése a pályaválasztás 

segítségével 
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2021.04.15 Czikkely Erika 

Kreatív fejlesztési lehetőségek matematikai 

képességek terén az Okoskocka eszköz 

alkalmazásával 

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos 

Óvodája 2021.04.28 
Zanóczné Markovics 

Szilvia 

Tavaszi ünnepkör - játszóház Gyulai Implom József Általános Iskola 2021.04.29-30 Szintai Éva 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Csoportos szaktanácsadás  - április 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás megnevezése Nevelési szint 
Program 

időpontja 
Előadó 

5.1 Pedagógiai értékelés,  

5.1.6. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése során alkalmazott 

diagnosztikus, szummatív és fejlesztő értékelési formák alkalmazásának támogatása 

alapfok 
2021.04.09. 

14.00 
Hrabovszki Katalin Anikó 

5.2 A pedagógiai tájékoztatás,  

5.2.2.  Nevelési, tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, 

segédletek, kiadványok, összegző ajánlók 

óvoda 
2021.04.22.  

10.00 
Sárköziné Nagy Edit 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület szaktanácsadás,  

4.2.3.3. Támogatás a tehetséggondozás intézményi stratégiájának és formáinak 

kialakításához (szakkörök, osztály-átléptetés, szülőkkel való együttműködés, stb) 

óvoda 
2021.04.26.  

13 óra 

Medovarszki István, 

Urbancsekné Sebestyén 

Marianna 

5.1 Pedagógiai értékelés,  

5.1.6. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése során alkalmazott 

diagnosztikus, szummatív és fejlesztő értékelési formák alkalmazásának támogatása 

alapfok 
2021.04.27.  

14:00 
Pappné Szabó Erzsébet 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület,  

4.1.8. Az intézményi önértékelés eredményeire épülő intézkedési terv elkészítését, 

felülvizsgálatát segítő szaktanácsadás 

alapfok 
2021.04.29.  

14.00 
Brandtné Czirják Éva 

 

Amennyiben a fent említett csoportos szaktanácsadás valamelyikének videókonferenciáján részt kívánna venni, úgy azt szíveskedjék e-mail-

ben jelezni a meghirdetett időpontot megelőző napig Serfőző Nóra munkatársunknak. (e-mail cím a munkatársak elérhetőségeiben)  
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Szaktanácsadóink számára tartandó belső képzések  - április 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Belső képzés megnevezése Program időpontja Előadó 

Kommunikáció 2021. április 08. 14.00-15.30 Urbancsekné Sebestyén Marianna 

Konfliktuskezelés 2021. április 13. 14.00-15.30 Urbancsekné Sebestyén Marianna 

Differenciált módszertanra épülő pedagógia 2021. április 23. 14.00-16.00 Fekete Gabriella 

Érzelmi intelligencia 2021. április 30. 14.00-15.30 Brandtné Czirják Éva 

 

Ezen belső képzések kizárólag a békés megyei szaktanácsadókat érintik. 

 

 

Tervezett szakmai programjaink 2021. április: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/rendezvenyek_szakmai_programok 

Munkatársaink elérhetőségei: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_munkatarsak 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/rendezvenyek_szakmai_programok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_munkatarsak

