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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Központjának aktualitásai 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Minősítés, 

tanfelügyelet: 

 

2021. június 30-án megnyílt a 2022. évi Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatok minősítési eljárásaihoz kapcsolódó 

portfóliófelület, valamint a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokhoz tartozó pályázati felület.  

A dokumentumok feltöltési határideje 2021. november 25. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/pem_tajekoztato_2022/ 

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

 

Szaktanácsadás: 

 

Az Oktatási Hivatal online igényfelmérő felületén a köznevelési intézmények által megjelölt és a különböző pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokra vonatkozó igények teljesítése 2021. második félévében is folyamatosan megvalósul 

mesterpedagógus szaktanácsadóink által. A mesterpedagógus szaktanácsadóink hamarosan felveszik az intézményvezetőkkel 

a kapcsolatot annak érdekében, hogy az egyéni szaktanácsadásokra vonatkozó időpontokat egyeztessék egymással. 

 

A korábbi gyakorlatnak megfelelően ebben az évben is megtartjuk a szaktanácsadói munkacsoportok által megszervezett 

(Tan)évnyitó Szakmai Műhelyeket a következő szakterületi pedagógusok számára: angol és német nyelv, tanító, magyar 

nyelv és irodalom, reál szakok (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika), óvodapedagógia. 

A (Tan)évnyitó Szakmai Műhelyekkel kapcsolatos adatokat lejjebb részletezzük. 
 

Pedagógiai 

értékelés, mérések: 

 

Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz (POM) 

Európai Uniós program keretében a pályaválasztást segítő webes alkalmazást fejlesztett az Oktatási Hivatal a pályaorientációs 

ismeretek és lehetőségek bővítése érdekében. Részletes információk, a felület elérhetősége, felhasználói kézikönyvek az alábbi 

linkről érhetők el:  

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/palyaorientacio/mero_tamogatoeszkoz_POM 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/pem_tajekoztato_2022/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2022_evi_minositesek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/palyaorientacio/mero_tamogatoeszkoz_POM
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Pedagógiai 

tájékoztatás: 

 

Az Új Köznevelés szeptemberi lapszáma várhatóan szeptember elején jelenik meg. 

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

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

 

 

Békés megyei Szakmai Tanévnyitó Konferencia 

 
Az Oktatási Hivatal tanévnyitó rendezvénye, amelyen az országos és helyi szintű oktatásirányítás képviselői ismertetik a 

2021/2022-es tanév várható fő feladatait, fejlesztési irányait. 

- A rendezvény időpontja: 2021. augusztus 25. (szerda) 13.00 – 16.20  

- A rendezvény helyszíne: Békéscsabai Jókai Színház (Színházterem) 5600 Békéscsaba, Andrássy út 1-3. 

- Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 23. (hétfő) 16.00 óra 

 

Részletes program és regisztráció: 

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

 

Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek 2021/2022. tanév: 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Oktatási Hivatal által közösen meghirdetett Országos Középiskolai 

Tanulmányi Verseny (OKTV) részvételi feltételei, követelményei, a lebonyolítás rendje és időpontjai egy helyről: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak 

A jelentkezést az iskola igazgatójához kell benyújtani (a filozófia tárgy kivételével) 2021. szeptember 17-ig. 

 

 

Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek 2021/2022. tanév:  

     - Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek 

     - Országos Művészeti Tanulmányi versenyek 

     - Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek  

 

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/rendezvenyek_szakmai_programok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek
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„Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal tudományos vetélkedőt hirdet a Magyarországon és a szomszédos 

országokban élő 11–12. évfolyamos középiskolásoknak.  

A verseny részletei a későbbiekben (várhatóan szeptemberben) lesznek olvashatók az Oktatási Hivatal honlapján. 

 

A 2021. évi október-novemberi érettségi vizsgák időpontjai, valamint a vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai az alábbi 

linkekről érhetők el: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021oszi_vizsgaidoszak/vizsgaidopont_2021_oktober_november 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021oszi_vizsgaidoszak/2021osz_nyilvanos_anyagok_listaja  

 

 

Jelentkezés az október-novemberi érettségi vizsgákra 2021. szeptember 6-ig.  

A 2021/2022. tanév október-novemberi vizsgaidőszakban érettségi vizsgaszervezésre kijelölt intézmények listája, valamint a 

jelentkezések benyújtására vonatkozó részletes információk az alábbi linkekről érhetők el:  
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021oszi_vizsgaidoszak/vizsgaszervezesre_kijelolt_kozepiskolak/ 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok  

 

 

A veszélyhelyzetben lejárt diákigazolvánnyal továbbra is igénybe vehetők az utazási kedvezmények. Részletek: 

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/lejart_diakigazolvany_2021/ 

 

 

1-es típusú diabétesszel élő óvodások és iskolások ellátását támogató pedagógus-továbbképzések részletes információi 

(jogszabályi háttér, továbbképzési igazolások kiállítása, korábban teljesített modulok beszámítása) az alábbi linkről érhetők el: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/diabeteszrol_dietetikarol_ped_tovabbkepzes_2021/ 

 

 

Esetleges digitális oktatási tartalmak és online kapcsolattartás. Ajánlás a személyes találkozás nélküli oktatás-nevelés 

lehetséges módszereire és eszközeire:  
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/digitalis_oktatasi_tartalmak 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021oszi_vizsgaidoszak/vizsgaidopont_2021_oktober_november
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021oszi_vizsgaidoszak/2021osz_nyilvanos_anyagok_listaja
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021oszi_vizsgaidoszak/vizsgaszervezesre_kijelolt_kozepiskolak/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/lejart_diakigazolvany_2021/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/diabeteszrol_dietetikarol_ped_tovabbkepzes_2021/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/digitalis_oktatasi_tartalmak
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Tematikus programok: 

       Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24. 

       Kódolás hete - a programozás és a digitális jártasság fejlesztése 2021. október 9-24. 

       Biztonságos Internet Nap - Egy nap a médiatudatosságról, melynek célja a digitális írástudás fejlesztése 2022. február 8. 

 

 

Juvenes Translatores fordítási verseny 

A versenynapon évről évre hozzávetőleg 3000 diák fordít le Unió-szerte egy egyoldalas szöveget az EU 24 hivatalos nyelvének 

bármelyikéről bármelyik másik hivatalos uniós nyelvre. 

Az iskoláknak közvetlenül a Juvenes Translatores honlapon kell jelentkezniük 2021. szeptember 2. és október 20. között.  

Részletek az alábbi honlapról érhetők el: 

https://www.oktatas.hu/palyazatok/intezmenyeknek/Juvenes_Translatores_forditasi_verseny  

 

 

Hatósági ügyek 
 

Egyéni tanulói 

munkarenddel 

kapcsolatos 

információk 

 

Tankötelezettség 

elhalasztásával, korai 

iskolakezdéssel 

kapcsolatos 

információk 

 

 

Tájékoztató az egyéni munkarenddel kapcsolatos tudnivalókról: 

A kérelmeket főszabály szerint az adott tanévet megelőző június 15. napjáig lehet benyújtani. Ezt követően csak abban az 

esetben lehet egyéni munkarendet kérelmezni, ha olyan körülmény merül fel, mely megakadályozza, hogy a tanuló 

mindennapos iskolába járással teljesítse tanulmányi kötelezettségeit.  

Részletesen: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend  

 

 

A köznevelést érintő jogszabályok módosításait tartalmazó előírások megtekinthetők a Magyar Közlöny 97. számában 

(Tankötelezettség elhalasztásával, korai iskolakezdéssel kapcsolatos módosítások: 4008. oldal 6.§):  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK21097.pdf 
 

 

  

https://www.oktatas.hu/palyazatok/intezmenyeknek/Juvenes_Translatores_forditasi_verseny
https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK21097.pdf
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Tan)évnyitó szakmai műhelyek 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Szaktanácsadói 

csoport 
Vezető szaktanácsadó Időpont Helyszín 

Tanítói Csányi Judit 
2021. augusztus 27. (péntek) 

8:00 óra 
online platform: zoom 

Idegen nyelv Tirjákné Prisztavok Ágnes 
2021. augusztus 27. (péntek) 

9:00 óra 

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. u. 1/1.  

(Kis Jankay) 

Magyar nyelv és 

irodalom 
dr. Farkasné Csató Katalin 

2021. augusztus 30. (hétfő) 

9:00 óra 

Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium 

5700 Gyula, Bodoky u. 10. 

Reál Seres Erzsébet 
2021. augusztus 31. (kedd) 

9:00 óra 

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

5900 Orosháza, Táncsics u. 2-4. 

Óvodapedagógusi Szegfű Ferencné 
2021. augusztus 31. (kedd) 

14:00 óra 

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bóbita 

Integrált Tagóvodája 

5630 Békés, Ótemető utca 2. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pedagógus-továbbképzések 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pedagógus-továbbképzés Előadó Időpont Helyszín 

"Tanulói tevékenységek támogatása 

interaktív IKT eszközökkel" című  

30 órás akkreditált pedagógus-

továbbképzés 

Ignácz József 2021.08.26-27-28. 

Szeberényi Gusztáv Adolf 

Evangélikus Gimnázium, 

Technikum, Szakgimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium 

"Kompetenciafejlesztő játékosított 

digitális pedagógia"  

pedagógus-továbbképzés 

Duro Ferenc 2021.08.26-27., 30-31. online 

 

"A tanulási motiváció növelése" 

pedagógus-továbbképzés 

  

Horváthné Szabó Éva 2021.09.3-4.; 11. online 

 

„DiaPed - Diabétesz oktatási program 

pedagógusoknak - "BELEVALÓK" 

című képzés” 

 

 2021.09.13. 
Békés Megyei Könyvtár 

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. 
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"Pedagógusok felkészítése a 

mesterpedagógus fokozat elérését célzó 

minősítési eljárásra"  

Szakértők, szaktanácsadók 

 

Marosi Katalin 2021.08.26. vagy 2021.08.31. online 

 

"Pedagógusok felkészítése a 

mesterpedagógus fokozat elérését célzó 

minősítési eljárásra"  

Mesterpedagógus megújító 

 

Marosi Katalin 2021.08.29. vagy 2021.08.30. online 

 

"Pedagógusok felkészítése a 

mesterpedagógus fokozat elérését célzó 

minősítési eljárásra"  

Programos mester 

 

Marosi Katalin 2021.08.24. vagy 2021.08.27. online 

 

 

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

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

 

 

 

Vízjel forrása: https://pixabay.com/hu/illustrations/keret-iskola-gyermek-globe-ell%c3%a1t%c3%a1s-3518725/  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_munkatarsak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/rendezvenyek_szakmai_programok
https://pixabay.com/hu/illustrations/keret-iskola-gyermek-globe-ell%c3%a1t%c3%a1s-3518725/

