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Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Központjának aktualitásai 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Minősítés, 

tanfelügyelet: 

 

Lezárult a jelentkeztetés a 2022. évi pedagógusminősítési eljárásra, az Oktatási Hivatal e-mailben értesítette a jelentkezőket. 

Kérjük, hogy azok a pedagógusok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak, akik leadták jelentkezési lapjukat 

intézményvezetőjüknek, jelentkezési adataikat a https://www.oktatas.hu oldalra belépve ellenőrizzék. A jelentkezés rögzítésének 

elmaradása vagy hibásan feltöltött jelentkezési adatok esetén 2021. május 10-ig küldhetik meg kérelmüket a 

pokbekescsaba@oh.gov.hu e-mail címre. 

 

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

Szaktanácsadás: 

 

Békéscsaba Kiváló Pedagógusa elismerésben részesült két elhivatott mesterpedagógus vezető szaktanácsadó kollégánk.  

Szegfű Ferencné óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, a Lenkey-Hajnal-Jázmin Általános Művelődési 

Központ vezetője szakmai elhivatottsága, kiváló felkészültsége, emberi és pedagógusi attitűdje révén vált méltóvá az elismerésre.  

Hrabovszki Mihály Árpád tanító, iskolai menedzser és tantervfejlesztő tanár, pedagógia szakos tanár, pedagógiai értékelési 

szakértő és szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, a Lencsési Általános Iskola intézményvezető-helyettese magas szakmai 

színvonalon végzett, komplex munkássága elismeréseként részesült a kitüntető címben. 

 

 

Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központjában a szokott rendben folynak tovább a pedagógiai – szakmai 

szolgáltatások igények szerinti teljesítései. 

 

https://www.oktatas.hu/
mailto:pokbekescsaba@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2022_evi_minositesek_lezarasa/
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Pedagógiai 

értékelés, 

mérések: 

  

OKM kiegészítő mérés kijelölt intézményekben: 2021.05.10 – 06.04 között. 

Célnyelvi mérés - 2021. május 12. szerda 

Idegen nyelvi mérés - 2021. május 19. szerda 

Országos kompetenciamérés - 2021. május 26. szerda 

 

A mérésekről részletesebben olvashat az alábbi linken: 

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

 

Pedagógiai 

tájékoztatás: 

 

 

Óvodapedagógusoknak nyújt hasznos információkat és ötleteket a „Tulipános Program – a magyar kultúra helye és szerepe az 

óvodában” című ingyenes szakmai program. A várható jelentős érdeklődés miatt a programot öt időpontban is meghirdetik 

április vége és május közepe között. Részletek az alábbi linken: 

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

 

 

Rendkívüli középfokú felvételi eljárás, üresen maradt férőhelyek. 

Amennyiben a tanuló az általános felvételi eljárás időszakában nem nyert felvételt egy középfokú intézménybe sem, vagy felvételt 

nyert, de bármilyen okból megváltoztatja döntését úgy – a 2021. május 10. és augusztus 31. között megtartható rendkívüli 

felvételi eljárás során – egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti 

felvételét bármely olyan középfokú intézménybe, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak betöltetlen 

férőhelyei. 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/rendkivuli_felveteli_eljaras_uresen_maradt_ferohelyek 

 

 

A felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítés kézhezvételét követően a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

37. §-a, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 37. §-a alapján a tanuló, illetve kiskorú jelentkező esetén a tanuló 

és a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a 

fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével nem ért egyet. Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi 

eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejeződjék. 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_pedagogiai_ertekeles
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/rendezvenyek_szakmai_programok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/rendkivuli_felveteli_eljaras_uresen_maradt_ferohelyek
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Érettségi vizsgákkal kapcsolatos információk az Oktatási Hivatal honlapján: 

 

https://www.oktatas.hu/cimke_lista?keyword=%C3%A9retts%C3%A9gi&itemNo=61 

A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a vészhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban 

történő megszervezéséről, valamint az egyes köznevelést érintő szabályokról (04.10) 

Tájékoztató a 2021. május-júniusi vizsgaidőszak vizsgadíjköteles érettségi vizsgák esetén a vizsgadíj visszatérítésre  

vonatkozó szabályokról (04.10) 

Az érettségi írásbeli vizsgaszervezés során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó  

egészségvédelmi intézkedések (04.10.) 

 
https://www.oktatas.hu/cimke_lista?keyword=%C3%A9retts%C3%A9gi&itemNo=51 
Az országos járványhelyzetre figyelemmel a Kormány döntött az érettségi vizsgák szervezésének a szabályairól (04.10.) 

Kollégista vagyok, lesz-e lehetőségem az érettségi vizsgáim idejére visszatérni a kollégiumomba? (04.19.) 

Tájékoztató a 2021. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban érvényes speciális szabályokról (04.23.) 

Az érettségi vizsgákra külföldről érkező vizsgázók határátlépésével kapcsolatos információk (04.23.) 

Az Oktatási Hivatal érettségi vizsgabizottsági elnökök számára készített tájékoztató kiadványa (04.27.) 

Érettségi vizsgákkal kapcsolatos információk (04.27) 

Közismereti érettségi vizsgatárgyak nyilvánosságra hozott anyagai (04.28) 

 

Kezdődnek a május-júniusi érettségi vizsgák (04.29) 

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

 

 

 

Megjelent a 2021/2022. tanévre vonatkozó hivatalos tankönyvjegyzék. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek_2021_2022/ 

 

 
Az Új Köznevelés ismét megjelenik nyomtatott változatban is.  

Az áprilisi lapszám kiemelt témája a Témahetek lesz. 

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

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

 

https://www.oktatas.hu/cimke_lista?keyword=%C3%A9retts%C3%A9gi&itemNo=61
https://www.oktatas.hu/cimke_lista?keyword=%C3%A9retts%C3%A9gi&itemNo=51
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/kezdodnek_majus_juniusi_erettsegi_vizsgak/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek_2021_2022/
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok
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Az Ökoiskolai Hírmondó című online kiadvány fő célja a fenntarthatóságra nevelés segítése.  

   Néhány aktualitás a 4. szám tartalmából: 

Rovarszállót az iskolába! 

Madarak és Fák Napja, május 10. 

Még mindig: „Regényes természet” – irodalmi pályázat május 15-ig 

Ökos utazás 

Helyi termékek a közétkeztetésben 

Compocity-kezdeményezés 

Új választható kerettanterv a Fenntarthatóság tantárgy tanítására 

ÖKOPEDAGÓGIAI ÖTLETTÁR – MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK 

TUDOMÁNYOS ÚJDONSÁGOK A FENNTARTHATÓSÁG PEDAGÓGIÁJÁBAN 

 

Legfrissebb 2021. 4. szám az alábbi linkről érhető el: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/okoiskolak_Magyarorszagon/okoisk_hirmondo 

 

 

 

Beporzóbarát iskola  

Regisztrálni lehet: https://forms.gle/uJTdGAjQnEcztDMUA  

További információk, ötletek: https://mkne.hu/beporzok/ 

 

Biomimikri képzés: A Magosfa Alapítvány az Erasmus+ által támogatott BioLearn projekt keretében 30 órás, akkreditált, 

ingyenes pedagógus-továbbképzést hirdet 2021.05.14., 05.21. és 06.26. napokra. Jelentkezési határidő: 2021. április 30. 

A képzésről bővebben: http://www.magosfa.hu/?page_id=4205  

Jelentkezési lap: https://forms.gle/Wk8WRetbnjAU8zqB6 

 

Szülő- és 

tanulótájékoztatás: 

 

2021. április 20-tól május 20-ig tart az óvodai beiratkozás; az óvodakezdés halasztása május 25-ig kérelmezhető.  

Részletek az alábbi linken: 

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/ovodai_es_alt_iskolai_beiratkozas_2021/ 

 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/okoiskolak_Magyarorszagon/okoisk_hirmondo
https://forms.gle/uJTdGAjQnEcztDMUA
https://mkne.hu/beporzok/
http://www.magosfa.hu/?page_id=4205
https://forms.gle/Wk8WRetbnjAU8zqB6
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/ovodai_es_alt_iskolai_beiratkozas_2021/
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Bázisintézményi programok  - május 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jó gyakorlat Intézmény 
Program 
tervezett 
időpontja 

Bázisintézményi 
koordinátor 

Kiállítás a tanév gyermekmunkáiból Gyulai Implom József Általános Iskola 2021.05.03 Szintai Éva 

Műhelymunkák - bemutató 

foglalkozások/projektpedagógia a gyakorlatban: 

1. "Fenntarthatóság pedagógiája"  

"Óvd a Földünket!" 

Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános 

Iskola és Gyakorlóóvoda 
2021.05.05. 

9 óra 
Bajomi-Nagy Éva 

Műhelymunkák - bemutató 

foglalkozások/projektpedagógia a gyakorlatban: 

2. "Gyermek tánc és játék az óvodában:  

"Gyertek, gyertek játszani..." 

Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános 

Iskola és Gyakorlóóvoda 
2021.05.05. 

9 óra 
Bajomi-Nagy Éva 

Műhelymunkák - bemutató 

foglalkozások/projektpedagógia a gyakorlatban: 

3. "Labdával a világ körül" - nagymozgások 

fejlesztése játékos formában" 

Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános 

Iskola és Gyakorlóóvoda 
2021.05.05. 

9 óra 
Bajomi-Nagy Éva 

Komplex Tehetséggondozó verseny felső 

tagozatosoknak 
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2021.05.06 Hugyecz Hajnalka 
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Az RLG program alkalmazási szükségletek 

körvonalazása, és az alkalmazás kezdeti lépéseinek 

megtervezése 

Gyulai SZC Harruckern János Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 2021.05.12 Labos Edit 

Autisták a szakképzés rendszerében 9-10. 

évfolyamon tanítási gyakorlatban való bemutatás 

(környezetismeret-kommunikáció-informatika-

számolás) Az órák témája: környezetvédelem 

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
2021.05.17 

Maczikné Horváth 
Annamária 

Tehetség-gondozás - A tehetség szűrése, 

tehetségazonosítás 
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2021.05.20 Czikkely Erika 

Neurológiai hátterű teljesítményzavarok 

Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
2021.05.20 Gubucz Ildikó 

A Mozgáskotta eszközrendszer, program alkalmazása 

a gyermekek testi, szociális és az értelmi 

képességeinek fejlesztésében 

Mozgáskotta program a „Kisbálintban” – szakmai nap 

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 2021.05.25 Dinya Lívia 

Digitális eszközök alkalmazása az óvodában Lencsési Óvoda 2021.05.26 
Dr. Erdeiné Gergely 

Emőke 

A víz világnapjának megvalósulása a kutyás 

foglalkozásokon 

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
május 

Maczikné Horváth 
Annamária 

Játékos nyelvhez szoktatás jó gyakorlat (német) 

Számok, színek, állatok témakörben 

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos 

Óvodája május 
Zanóczné Markovics 

Szilvia 

Ability Café Program - értelmileg akadályozott 

készségfejlesztő iskolások önkéntes kávéházi 

felszolgáló programja 

Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
május Gubucz Ildikó 



Hírlevél  
2021. május  

Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Csoportos szaktanácsadás  - május 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás megnevezése Nevelési szint 
Program 

időpontja 
Előadó 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület szaktanácsadás, 

4.2.2.4. Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez 

óvoda 
2021.05.05. 

14 óra 

Bondorné Lóczi Erika,  

Szegfű Ferencné 

4.3 Konfliktuskezelési szakterület, 

4.3.1. Konzultáció a konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében 

tervezhető intézkedésekről 

alapfok 
2021.05.05. 

14 óra 
Mikó Mónika 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület, 

4.1.1. Az intézményvezetés támogatása a pedagógiai célok elérését segítő 

intézményi környezet kialakításában és fenntartásában 

alapfok 
2021.05.05. 

14 óra 
Brandtné Czirják Éva 

5.1 Pedagógiai értékelés, 

5.1.1 Az országos mérések intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának 

segítése 

alapfok 
2021.05.07. 

14 óra 
Hrabovszki Katalin Anikó 

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. május Pappné Szabó Erzsébet 
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4.4 Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület, 

4.4.3. Az esélyteremtő intézményfejlesztés megvalósítását támogató módszerek, 

gyakorlatok megismertetése 

óvoda 
2021.05.14. 

9 óra 
Szegfű Ferencné 

5.7 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- 

és pedagógiai támogató rendszer működtetése, 

5.7.2. A lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás megelőzésére és kezelésére 

(helyzetfeltárás, intézkedések eredményessége) konzultációk és szakmai műhelyek 

szervezése és tartása 

alapfok 
2021.05.14. 

14 óra 
Rajki-Tóth László Szabolcs 

5.1 Pedagógiai értékelés,  

5.1.9. Helyszíni tanácsadás az intézmény pedagógiai mérés-értékelési rendszerének 

kialakításához, felülvizsgálatához 

óvoda 
2021.05.18. 

14 óra 
Pappné Szabó Erzsébet 

 

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.  

 

 

 

 

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

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

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_munkatarsak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/rendezvenyek_szakmai_programok
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Szaktanácsadóink számára tartandó belső képzések  - május 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Belső képzés megnevezése Program időpontja Előadó 

SNI, BTMN, HH tanulók oktatása, nevelése május 06. 14.00-15.30 Aléné Kucsera Andrea 

Burn out elleni technikák május 11. 14.00-15.30 Urbancsekné Sebestyén Marianna 

Mentálhigiéné május 19. 14.00-15.30 Urbancsekné Sebestyén Marianna 

Tanulás tanítása május 27. 14.00-15.30 Fodor Éva 

Digitális kompetencia fejlesztése június 01. 14.00-15.30 Őriné Apáti Anna 

 

Ezen belső képzések kizárólag a Békés megyei szaktanácsadókat érintik. 

 

 

 

Vízjel forrása: https://pixabay.com/hu/illustrations/tavaszi-h%C3%A1tt%C3%A9r-cherry-blossoms-sky-4035402/ 

https://pixabay.com/hu/illustrations/tavaszi-h%C3%A1tt%C3%A9r-cherry-blossoms-sky-4035402/

