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A BÉKÉSCSABAI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT

Békés megyében a helyi igényeknek megfelelően 

Valamennyi köznevelési intézmény és pedagógus számára – biztosítja az 

alábbi pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat:

pedagógiai tájékoztatás

hátrányos helyzetű 

gyermekek nevelés-

oktatása 

diákjogi tanácsadás

pedagógiai mérés-

értékelés
pedagógusok képzése

lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók

tanulmányi versenyek tanügyigazgatás konfliktuskezelés

intézményfejlesztés
kiemelt figyelmet igénylő 

gyermek
szaktanácsadás

tanfelügyeleti-

minősítési eljárások



ELLÁTOTT FELADATOK

Ellátott feladatok szerinti 

bontás:
Tanulók száma 

(fő)

Intézmények száma: 196

Összes feladatellátási hely: 600

Ellátott feladatok szerinti bontás:

óvodai nevelés 173

általános iskolai nevelés-oktatás 149

gimnáziumi nevelés-oktatás 26

szakgimnáziumi nevelés-oktatás 55

szakközépiskolai nevelés-oktatás 67

szakiskolai nevelés-oktatás 49

készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás 5

alapfokú művészetoktatás 101

kollégiumi nevelés-oktatás 41

pedagógiai szakszolgáltatás 22

fejlesztő nevelés-oktatás 8



PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK BESOROLÁS SZERINT

KIR alapján

POK illetékesség Besorolás
Létszám 

(fő)

Békéscsabai 

Pedagógiai Oktatási 

Központ

Gyakornok 198

Pedagógus I. 3 312

Pedagógus II. 1 713

Mesterpedagógus 313

Kutatótanár 4

Egyéb / be nem 

sorolható
230

Összesen: 5 770



GYERMEK/TANULÓ LÉTSZÁM ADATOK INTÉZMÉNYTÍPUS 

SZERINTI MEGOSZLÁSA

9 848 fő

23 564 fő

4 107 fő

234 fő

6 692 fő

7 527 fő
78 fő

óvoda

általános iskola

szakközépiskola

szakiskola,
készségfejlesztő iskola

gimnázium

szakgimnázium

fejlesztő nevelés-oktatás
Összesen: 52.050 fő



SZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA

• a pedagógusok és a nevelési-oktatási intézmények 

munkájának az oktatási eredményesség és a folyamatos 

szakmai fejlődés érdekében történő támogatása 

• az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai 

fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése

• a következő naptári évre vonatkozó tantárgyi vagy sajátos 

pedagógiai területen rögzített igények alapján



MIÉRT JÓ AZ INTÉZMÉNYEKNEK?

 az intézkedési, fejlesztési tervek elkészítésében és megvalósításában

 az intézményi mérés-értékelési rendszer kialakításában

 az intézményi pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet 

kialakításában

 a tantárgyfelosztás elkészítésében

 az intézményi szervezeti tanulás, kommunikáció fejlesztésében

 az intézményi önértékelés elvégzésében

Szakmai támogatást kaphat:
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MIÉRT JÓ A PEDAGÓGUSOKNAK?

• a portfolió elkészítésében, 

• a minősítési eljárásra való felkészülésben

• a mesterpályázat elkészítésében

• a pedagógus önértékelés elvégzésében

• az érettségi vizsgák változásaival kapcsolatban

• a pedagógiai folyamatok hatékonyságának növelésében: teszt, 

feladatlap készítés, differenciált képességfejlesztés módszerei, 

motivációs eszközök, problémamegoldás, konfliktuskezelés, 

szakmódszertan

• Pedagógus továbbképzések formájában 

Szakmai támogatást kaphat:



MIÉRT JÓ A VEZETŐKNEK?

• alapdokumentumok felülvizsgálatában, a módosítások 

bevezetésében

• az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések 

megtervezésében és végrehajtásában

• a vezetői önértékelés elvégzésében

• szakmai munkaközösségek működtetésében

• a lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás megelőzésében 

és kezelésében

• hálózati tanulás fejlesztésében 

Szakmai támogatást kaphat:



HOGYAN VEHETŐ IGÉNYBE?

• Az Oktatási Hivatal 

online központi 

igényfelmérő felületén

• Intézményvezetői 

rögzítéssel
- egyéni 

tantárgygondozói,

- vezetői konzultáció,

- egyéni vagy csoportos 

szakmai konzultáció 

formájában

• Feladatellátási 

helyenként külön-külön



A SZAKTANÁCSADÁS FOLYAMATA

igényfelmérés
• OH online igényfelmérő 

felületén

igények
összegzése

• intézménytípusonként,

• területenként

munkaterv 
készítés

• igények alapján

munkaterv 
jóváhagyása

szaktanácsadók 
kirendelése

• POK illetékességi 
területéről

szaktanácsadás 
megvalósítása

dokumentáció



A LEGKERESETTEBB SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEK

1. Intézményfejlesztés

Innovatív „tandem-prezentáció”-val

Az 

intézményvezetés 

támogatása az 

önértékelés

eredményeire 

épülő fejlesztések 

megtervezésében 

és 

végrehajtásában

(óvoda, általános 

iskola, 

középiskola)



2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók támogatása 

BTMN

• Egyéni fejlesztés 

lehetőségei, 

módszerei

• Differenciált 

követelmények 

szerinti értékelés

• Esetmegbeszélések

(általános iskolában és 

középiskolában)



3. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók támogatása 

Tehetségfejlesztés

Tehetségfejlesztés módszerei, eszközei az alsó és 

felsőtagozaton

Középfokú nevelésben: az idén már lesz tehetségfejlesztő 

szaktanácsadónk



4. Konfliktuskezelés

Előadás sorozat

1. Biológiai aspektus

2. Stressz és stresszkezelés

3. Konfliktus és konfliktuskezelés

4. Egészség, betegség

Pedagógus továbbképzés

„A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a 

pedagógus mindennapi gyakorlatában” című 30 órás 

akkreditál képzés

Pedagógiai műhelyek

• Óvodai konfliktusok kezelése a 

gyakorlatban

• Iskolai konfliktusok kezelése a 

gyakorlatban

• Tehetséges vagy problémás a gyerek



5. Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének 

támogatása

• differenciált foglalkozások 

szervezése

• nevelés-oktatási projektek

• ötletek/módszerek a 

témanapok és témahetek 

megvalósítására



6. Digitális kompetenciafejlesztés

Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási 

folyamatban

Digitális nemzedék – megváltozott pedagógus kompetenciák



7. Innovatív módszerek: „OVIFIZIKA”

18 egyszerű kísérlet 

óvodapedagógusoknak  

a háztartásban található 

eszközök 

felhasználásával.

„Liftező” gyümölcsök

„Szivárványkapu”

„Miért repül a tasak?” 



Drámapedagógiai módszerek

Az elmúlt évben magyar-nyelv és 

irodalom, valamint drámapedagógus 

szaktanácsadónknak két könyve is 

megjelent 

- Szabad a játék: Legyen élmény a tanítás (tanulást segítő játékos módszerek)

- 36 X 45 perc hatékonyan: játékok, ötletek, tevékenységek

(Óvoda, általános iskola, középiskola)



8. Tudásmegosztás, multiplikáció

• Jó gyakorlatok az óvoda iskola átmenet 

problémáinak kezelésére

• „Fordított osztályterem”

• Anyanyelvtanítás a digitális bennszülöttek 

számára 

(Z-generáció, netnemzedék)

• A fejlesztő értékelés szerepe a 

nyelvoktatásban

• Fejlesztő célú tudásszint- és 

képességmérés

• Képességfejlesztés tanórán kívül, komplex 

fejlesztési lehetőségek 

• Én így dolgozom fel a kötelező 

olvasmányokat!

• Így is fejleszthető a „Z”- és 

az „alfa” generáció!

• Digitális nemzedék, megváltozott 

pedagógus kompetenciák

• Agyunk alvó óriás - Egyénre szabott 

szövegértési módszerek

• Tanulásmódszertan heterogén tanulói 

csoportokban 



9. Hálózati Tanulás Műhelyek

TÉMÁK

• Olvasási stratégiák, olvasási 

képesség, olvasási motiváció

• Ünnepi műsorokról másképp!

• Szabad a játék nyelvtanórán, 

szövegfeldolgozási gyakorlatok

• Az együttműködés játékai - motiváció 

lehetőségei a lemorzsolódás ellen

• Interaktív mesefeldolgozás

• Osztályfőnöki óra-új generációs etika 

tankönyv használatával

MENETE

• csoportprofil 

bemutatása

• foglalkozási és 

óratervek 

készítése, 

megbeszélése

• tanóra/csoport-

foglalkozás 

megtekintése

• reflexió

• a pedagógus 

minősítésre való 

felkészülés 

támogatása



TOVÁBBI PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

Pedagógiai-
szakmai 

szolgáltatások

pedagógiai 
értékelés

pedagógiai 
tájékoztatás

tanügyigazgatás

pedagógusképzés, 
továbbképzés

versenyek

tanulótájékoztató

lemorzsolódás



TOVÁBBI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK SZÁMOKBAN

Szakterület megnevezése
Beérkezett igények 

száma

Beosztott igények 

száma

Intézményfejlesztés 82 82

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést 

és tanítási-tanulási folyamatot segítő terület
129 117

Konfliktuskezelés 103 103

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-

oktatásának megszervezését és ellátását segítő szakterület
16 16

Pedagógiai mérés-értékelés 71 71

Pedagógiai tájékoztatás
224 223

Tanügyigazgatási szolgáltatás 52 52

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához 

kapcsolódó korai jelző-és pedagógiai támogató rendszer 

működtetése

22 22

Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat 80 80

Általános szaktanácsadás 492 492

Tanulmányi, sport-és tehetséggondozó versenyek szervezése és 

összehangolása 
64 64

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének 

segítése, szervezése
206 203



SZAKTANÁCSADÓK ÖSSZETÉTELE

• 2018. évre szóló megbízási szerződéssel rendelkező szaktanácsadók száma: 69 fő 

• 2019. évben  várhatóan további 14 fő szaktanácsadó  csatlakozik

3 1 1
2

24

18

10

10

SZAKTANÁCSADÓK ÖSSZETÉTELE

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS

KOLLÉGIUM

KÖNYVTÁR

HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK
TÁMOGATÁSA

KÖZÉPISKOLAI TANÁR

ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR
(5-8. ÉVFOLYAM)

TANÍTÓ

ÓVODAPEDAGÓGUS



SZAKTANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG SZÁMOKBAN

Beérkezett 

igény

Teljesíthető 

igény

Egyéni 

szaktanács-

adással 

tervezett 

teljesítés

Csoportos és egyéb 

tervezett teljesítés

2018. Évre 

várható 

teljesítés 

(%)

Tantárgy 

gondozói
383 366 223 143 95,3%

Tematikus 1541 1537 485 1052 99,76%

Összesen 1924 1903 708 1195 97,53 %

2018. naptári év



2018. I. FÉLÉVI SZAKTANÁCSADÓI ELÉGEDETTSÉG

4,97 4,92 4,91 4,92

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Szaktanácsadói munka
(pedagógusok)

Szaktanácsadói munka
(intézményvezetők)

Pedagógiai Szakmai
Műhelyek

Bázisintézményi programok

Szaktanácsadói munka (pedagógusok)

Szaktanácsadói munka (intézményvezetők)

Pedagógiai Szakmai Műhelyek

Bázisintézményi programok



RENDEZVÉNYEK SZÁMA

2017. 2018. I félév

Pedagógiai Műhely
26 10

Hálózati Tanulás

Műhely
13 8

Pedagógiai mérés 5 2

Szakmai

Konferencia
2 6

Szaktanácsadói

értekezlet 4 2

Bázisintézményi

program 13 30

Egyéb 30 67

Összesen 93 125



RENDEZVÉNYEKEN ÉRINTETTEK

2017.
2018. 

I. félév

Intézmények 

száma
132 121

Pedagógusok 

száma
2256 869



VEZETŐ SZAKTANÁCSADÓK ÉS A POK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

NÉV SZAKTERÜLET

Balogh Erika Magyar nyelv és irodalom

Csányi Judit Tanítói

dr. Rókáné Rózsa Anikó Matematika

Nagy Angelika Pedagógiai mérés-értékelés

Tirjákné Prisztavok Ágnes Idegen nyelv

• Az éves munkaterv alapján a szaktanácsadók együttműködésének, szakmai 

munkájának támogatása,

• A köznevelési ágazati célokkal összhangban álló tartalmi és módszertani 

fejlesztések innovációk helyi implementációjának támogatása

• A modell értékű kezdeményezések, jó gyakorlatok összegyűjtése, azok 

adaptációjának segítése,

• A Szakmai Tanévnyitó Műhelyek megszervezése

• Megyei szintű műhelymunkák, bemutató foglalkozások szervezése, tartása

• Képzői, tréneri feladatok ellátása



VISSZAJELZÉSEK A SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

• „I.J. az egyetlen informatikus, aki el tudja hitetni a 

hallgatósággal, hogy képes kezelni a felületet.”

• „Nyílt, őszinte beszélgetés volt a csoportos 

szaktanácsadás.”

• „Jó ötletek, használható, kreatív, előremutató.”

• „A konkrétumokra koncentrálva, sokat segített a már 

meglévő ismeretek alkalmazásában.”

• „A gyerekek örömmel és aktívan dolgoztak az órán.”

• „Hasznos lenne a folytatás!” (visszatérő 

szaktanácsadás)



BÁZISINTÉZMÉNYI RENDSZER 2017/2018

• Jó gyakorlatok, innovációk megosztása: 57 alkalom

• Résztvevő intézmények száma: 441 

• Résztvevő pedagógusok száma: 1351

• Elégedettségi mutató: 4,92 

• Hely és lehetőség biztosítása rendezvények számára 

folyamatosan 

• Segítő, támogató rendszer folyamatos működtetése az 

állami és nem állami fenntartású köznevelési 

intézményekkel 



BÉKÉS MEGYE BÁZISINTÉZMÉNYEI

ÓVODA

• Lencsési Óvoda 

• Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló 

Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, 

Bölcsőde 

• Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde



FELDOLGOZOTT TÉMÁK

• Hátránycsökkentés, 

differenciálás, projekt napok
– Bemutató tevékenység – Labdakavalkád -

mozgásfejlesztés

– Pedagógiai szakmai nap és módszertani 

konferencia - Interaktív mesefeldolgozás 

– Takarítási világnap



BÉKÉS MEGYE BÁZISINTÉZMÉNYEI

ÁLTALÁNOS ISKOLA

• Nagyszénási Czabán Samu Általános 

Iskola

• Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola



FELDOLGOZOTT TÉMÁK

• Szakmai napok, intézményfejlesztés, 

intézményvezetés támogatása
– Belső szakmai műhely működése és megoldás központú pedagógiák 

a nagyszénási iskolában

– Interaktív természetismereti tananyag  magyar-angol két tanítási 

nyelvű képzésben részt vevő  kisiskolások számára

– Környezeti nevelési témanap kalandpedagógiai elemekkel



BÉKÉS MEGYE BÁZISINTÉZMÉNYEI

KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS
• Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 

• BSzC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 

Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

• BSzC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája

és Kollégiuma

• GySzC Harruckern János Szakképző Iskolája

és Kollégiuma



FELDOLGOZOTT TÉMÁK

• Tehetséggondozás, különleges 

bánásmód, fejlesztő, támogató 

értékelés 
– Mesterek és tanítványaik

– Angol workshop

– A Szakképzési HÍD Program létjogosultsága 

– Tutoráló program: alternatív módszer a lemorzsolódás 

megelőzésére és az iskolai konfliktusok kezelésére



BÉKÉS MEGYE BÁZISINTÉZMÉNYEI

ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETOKTATÁS

- Békés Megyei Hunyadi 

János Gimnázium, 

Szakgimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium 



FELDOLGOZOTT TÉMÁK

• Szakmai napok
– Összetett kommunikációs és 

improvizatív gyakorlatok

– Zenés Színházi előadások születése a 

középiskolában 

– Duma Színház 

– Drámapedagógiai módszertani tárház



BÉKÉS MEGYE BÁZISINTÉZMÉNYEI

GYÓGYPEDAGÓGIA 

- Esély Pedagógiai Központ 

Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola és Készségfejlesztő 

Iskola 

- Vésztői Sérült Gyermekekért 

Egyesület "Lépegető" Fejlesztő 

Nevelés-oktatást Végző Iskolája



FELDOLGOZOTT TÉMÁK

• Érzékenyítés, 

Esélyegyenlőség-elvű 

oktatásszervezés, SNI, 

BTMN, autizmus
– Zöldike környezeti program szerepe a 

halmozottan sérült tanulók körében 

– Diszlexiás, diszkalkúliás, diszgráfiás, 

tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, 

tanulók fejlesztésének jó gyakorlatai. 

– Viselkedés és magatartás zavarral küzdő 

integrált oktatás-nevelésben részesülő 

SNI tanulókkal kapcsolatos problémák 

feltérképezése a Békés Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálattal 

együttműködve 



BÉKÉS MEGYE BÁZISINTÉZMÉNYEI

KOLLÉGIUM 

- Orosházi Táncsics Mihály 

Gimnázium, Szakgimnázium és 

Kollégium



FELDOLGOZOTT TÉMÁK

• Szakmai napok
– Szakmai nap: IKT eszközök 

használata 

– Tehetség-nap, kiállítással, 

bemutató órával, zenei 

programmal  



BÉKÉS MEGYE BÁZISINTÉZMÉNYEI

SZAKSZOLGÁLAT 

- Békés Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat



FELDOLGOZOTT TÉMÁK

• Szakmai napok
– Az iskolai oktatás során 

tapasztalt viselkedési 

nehézségekhez a lehetséges 

pedagógiai beavatkozás 

– Az óvodába lépő, 3 éves 

gyermekek logopédiai szűrése –

roadshow keretében tanácsadói 

nap óvodapedagógusok részére



A TANULÓI LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT INTÉZMÉNYEK 

TÁMOGATÁSA 

EFOP-3.1.5-16-2016-00001

2017/2018-as tanév = 

felkészülési év

2018/2019-es tanév = 

az 1. fejlesztési év

2019/2020-as tanév = 

a 2. fejlesztési év

300 FEH  bevonása

Pedagógiai Oktatási Központok (POK) 

bekapcsolása

Helyzetelemzés, Intézkedési és 

Intézményfejlesztési tervek elkészítése  

150 Óvodai FEH bevonása

Óvodai helyzetelemzés elkészítése

Intézkedési Tervek végrehajtása, megvalósítás 

első szakasza

Intézkedési Tervek végrehajtása, megvalósítás 

második szakasza

 „#sulim” alkotópályázatra nevezés

részvétel, megvalósítás

 Hatásvizsgálati kérdőív kitöltése 

intézményvezetőknek

 Pedagógusműhely 4.



A LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT TANULÓK ARÁNYÁNAK

TERÜLETI MEGOSZLÁSA A 2017/2018-AS TANÉVBEN

Az intézmények által az ESL felületen rögzített, 2017/2018-as tanév adatai alapján 

2017/2018 I. 

félév

Országos átlag: 

11,74%

Békés megye

Tanulók 

száma

Lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

tanulók száma

Lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

tanulók aránya
2017/2018 I. 

félév

26121 2854 10,93%

2017/2018 II. 

félév

26121 2205 8,44%

2017/2018 II. 

félév

Országos átlag: 

8,86%



A LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT TANULÓK

• Országos szinten csökkenő tendencia 

• Békés megyében az országos átlaghoz képest 

alacsonyabb arány

• A Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ 

tevékenységei ebben a témában (a teljesség igénye nélkül): 
– A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése 

érdekében megfelelő pedagógia eszközök és módszerek terjesztése és 

kiválasztásának a segítése az országos szaktanácsadói hálózaton 

keresztül 

– A bevált intézményi jó gyakorlatokról tájékoztatás 

– Célirányos módszertani eszközök adaptációjának segítése 

– Az országos kompetenciamérés eredményei nyomán intézményi szintű 

intézkedési terv készítése, megvalósítása 

– A hiányzó alapkompetenciákat fejlesztő programok meghatározásához 

hatékony egyéni tanulómegismerési eszközök, módszerek 

megismertetése, használatára felkészítés



MATALENT3 BÉKÉS MEGYÉBEN

4. Évfolyamos tanulók matematikai 

tehetségazonosítása 

• Próbamérés (2018. január 22.-2018. február 08.)

– 10 Békés megyei intézmény 

– 19 osztály (4. évfolyamos) 

– 395 tanuló 

• Főmérés (2018. március 01-2018. március 13.)

– 34 Békés megyei intézmény 

– 63 osztály (4. évfolyamos) 

– 1315 tanuló 



TEHETSÉGKAPU3

• Tehetséggondozó adatbázis

• Bármely köznevelési intézmény számára 

elérhető, ingyenes használható online 

felület 

• Pedagógusok és diákok is regisztrálhatnak 

• Vetélkedőkön, csapatversenyeken 

vehetnek részt 



TEHETSÉGKAPU3 BÉKÉS MEGYÉBEN

• TehetségKapu online felületen (www.tehetsegkapu.hu) 

regisztrált: 

– 41 regisztrált Békés megyei program, ami 

minden regisztrált felhasználó számára elérhető: 

• Versenyek (pl. SNI szépíró, kistérségi mesemondó verseny, stb)

• Szakkörök (pl. Citera, színjátszókör, stb)

• Programok (pl. Honismereti hét, idegennyelvi hét, stb)

Intézmény Pedagógus Diák

73 113 55

http://www.tehetsegkapu.hu/


A 2017/2018. TANÉVBEN MEGVALÓSÍTOTT TANULMÁNYI VERSENYEK

Intézmények
Tanulók 

száma iskolai 

forduló (fő) 

Tanulók 

száma 

megyei 

forduló 

(fő) 

Általános iskola 2740 293

Középiskola 565 332

Általános és középiskola 

összesen
3305 625

 Országos Középiskolai Tanulmányi verseny (OKTV)

 EMMI által szakmai támogatott tanulmányi versenyek 



MEGYEI DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

2018. JÚNIUS 12.

Megyei döntőkön 

- 50 Békés megyei intézmény, 

- 115 diákja ért el dobogós helyet, 

akik munkáját 

- 95 felkészítő pedagógus segítette.



PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK

Akkreditált pedagógus-továbbképzéseink 

– regisztrációt követően –

a https://tovabbkepzes.sulinet.hu oldalon érhető el. 

https://tovabbkepzes.sulinet.hu/


PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK

• Számítástechnika, informatika képzés

• Mérés-értékelés; tanulói értékelés

• Óvodai nevelés

• Esélyegyenlőség, hátrányos helyzet

• Egészségnevelés, mentálhigiéné

• Erőszak- és konfliktuskezelés

41 képzési csoportban –

652 fő képzése valósult meg az alábbi 

témakörökben:



PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK

Elégedettségi mutatók
(5 fokú skálán)

A továbbképzési program 

• tartalmára vonatkozó 

elégedettség 4,78 - 4,99

• tárgyi-technikai feltételekre

vonatkozó visszajelzései 4,77 – 4,95



PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK

• Konfliktusok konstruktív kezelése a pedagógiai gyakorlatban

• Dráma-játékvezetés

• A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus mindennapi 

gyakorlatában

• Egyezzünk meg! Mediációs lehetőségek az iskola életében

• Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban I.

• Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban II.

• Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az erre 

alapozott fejlesztés 4-8 éves korban

A legnagyobb érdeklődést mutató képzéseink:



PROJEKTBŐL MEGVALÓSULT KÉPZÉSEK

• Óvodai nevelés:

EFOP-3.1.1-14-2015-00001: Kisgyermekkori nevelés támogatása –

16 képzési csoport – 251 fő

• Óvodai nevelés, általános iskola:

EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs 

köznevelési intézkedések támogatása kiemelt projekt az „Esélyteremtő 

óvoda„ –

2 képzési csoport – 50 fő

• Általános iskola:

EFOP-3.1.7-16-2016-00001: 

Esélyteremtés a köznevelésben –

8 képzési csoport – 99 fő



PEDAGÓGIAI MÉRÉSEK
DIFER

o Intézményi adatok ellenőrzése

Országos Kompetenciamérés főmérés:

o intézményi adatszolgáltatás segítése, ellenőrzése

o Intézményi koordinátorok felkészítése

82 intézmény
158 feladatellátási

hely
2893 tanuló

99 intézmény 121 telephely
Minden 6., 8. és 10. 

évfolyamos tanuló



o Idegen nyelvi mérés és célnyelvi mérés

– Intézményi adatszolgáltatás segítése, ellenőrzése

IDEGEN NYELVI MÉRÉS ÉS CÉLNYELVI MÉRÉS

99 intézmény 121 telephely
Minden 8. 

évfolyamos tanuló

o Országos Kompetenciamérés kiegészítő mérései: 

– felmérésvezetők kiválasztása, felkészítése, kapcsolattartás az 

intézményekkel, szervezési feladatok

Természettudományos 

mérés
13 telephely 263 tanuló

Kiegészítő mérés 16 telephely 549 tanuló



NEMZETKÖZI VIZSGÁLATOK

o TIMSS 2019 próbamérés

– Felmérésvezetés lebonyolítása, kapcsolattartás az intézményekkel, 

szervezési feladatok 

o PISA 2018 főmérés

– Felmérésvezetés lebonyolítása, kapcsolattartás az intézményekkel, 

szervezési feladatok 

1 intézmény 3 osztály 44 tanuló

10 intézmény 17 mérési alkalom 244 tanuló



MINŐSÍTÉS-TANFELÜGYELET

• 2019. évre vonatkozó pedagógus minősítési 

keretszámok változása

– Pedagógus I.: 2 év szakmai gyakorlat

– Pedagógus II.: 12 év szakmai gyakorlat vagy 8 év és szakvizsga

– Mesterpedagógus: 20 év és szakvizsga

– Kutatótanár: 14 év szakmai gyakorlati idő, tudományos fokozat, 

rendszeres szakmai publikációs tevékenység

– Szakértő/szaktanácsadó: 14 év szakmai gyakorlat, pedagógus 

szakvizsga, hiányterületnek való megfelelés

A 2019-es minősítési évben a bekerültek száma közel 

kétszeres, amely az intézményi és szakértői feladatok 

jelentős bővülését eredményezi.



MINŐSÍTÉS-TANFELÜGYELET 

MUNKACSOPORT INTERAKCIÓI

• A 2018. évben (kb. 145 munkanap) a 

munkacsoport 14.078 db levél fogadását és 

megválaszolását végezte el.  

• A telefonos megkeresések száma mintegy 3.300 

alkalom, amely napi 20-25 hívást jelent.

• Ebben az évben nőtt a személyes 

megkeresések száma, ami elsősorban minősítés 

és intézményfejlesztés témaköröket érint.



PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS

A 2018. és 2019. évi minősítési eljárásra jelentkezettek létszámai az alábbi 

módon alakultak:

Képzéseink a pedagógusminősítéssel kapcsolatban:

- 2018 nyarán 162 fő Pedagógus I. és Pedagógus II. célfokozat elérését célzó 

minősítési eljárásra jelentkezett pedagógus részére, valamint 43 fő 

Mesterpedagógus-jelölt részére tartottunk képzést

- a további képzések időpontjai: 2018. szeptember 27. és október 11.

- a minősítési eljárásban résztvevő szakértők számára negyedévente szakmai 

műhelyt szervezünk az aktuális kérdések megvitatása érdekében

Pedagógus I. Pedagógus II.
Mester-

pedagógus
Kutatótanár Összesen

2018. év 91 260 24 2 377

2019. év 93 520 66 0 679



TANFELÜGYELET

A 2018. és 2019. évi tanfelügyeletek adatai:

A 2019. évi tanfelügyeleti ellenőrzés kiterjed: 

• intézményvezető, tagintézmény-vezető és intézményegység-vezető munkakörökre

• megbízásuk kezdete 2015. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. közé esik (vezetői 

megbízásuk 3. vagy 4. évét töltik)

Intézményi ellenőrzésre csak akkor kerül sor, ha intézményvezetői ellenőrzés is 

történt!

Minősítési/tanfelügyeleti szakértők száma: 205 fő

intézményvezetői intézményi

2018. év 97 110

2019. év 63 89



SZAKMAI TANÉVNYITÓ MŰHELYEK

Hagyományként a 2016/17-es tanévtől kezdve 

• FŐ CÉLOK:

- az adott nevelési évre/tanévre vonatkozó jogszabályi változások közös értelmezése,

- az érettségi tantárgyak módszertani szemléletének megújítása, 

- a pedagógiai-szakmai szolgáltatások egységes irányelvek szerint történő megvalósítása,

- a nevelési év/tanév rendjéhez kapcsolódó aktualitások, bemutató foglalkozások, 

továbbképzések, versenyek stb. megbeszélése,

- szaktanácsadók gyakorlatorientált módszertani ajánlásai, 

, - az egymástól való tanulás támogatása

2018. aug. 28.     Történelem szakos pedagógusok részére

2018. aug. 29.     Magyar nyelv és irodalom, illetve angol szakos 

pedagógusok részére 

2018. aug. 30. Általános iskolai tanítók részére

2018. szept. 20. Óvodapedagógusok részére



TOVÁBBI PROGRAMOK

• Őszi Pedagógiai Napok: 2018. november 12- 23. között

• (október 10. Pályaorientációs szakmai nap – kormányhivatallal 

közös szervezésben)

• Pénz7 program: 2019. február 25. és 2019. március 1. 

között (pénzügyi és vállalkozói témahét)

• Fenntarthatósági Témahét: 2019. március 18-22. között

• Digitális Témahét: 2019. április 8-12. között



INFORMÁCIÓK A RENDEZVÉNYEINKRŐL

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/beke

scsaba/)

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


Köszönjük a megtisztelő 

figyelmet!

Simon Nóra Edina

a Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ vezetője

E-mail: simon.nora@oh.gov.hu 

„Ember egy önmagát építő nyitott 

rendszer…” Victor E. Frankl


