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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Központjának aktualitásai 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Minősítés, 

tanfelügyelet: 

 

A járványügyi helyzetre tekintettel megváltozott a pedagógusminősítés megszokott gyakorlata. Bővebben: 

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

 

Új jogviszony 

létesítése 

(gyakornok 

jelentkeztetése): 

 

 

A foglalkoztatási jogviszonyukat 2020. március 31-ét követően létesítő, Gyakornok fokozatba sorolt 

pedagógusok minősítő vizsgára jelentkeztetésével kapcsolatos információk az alábbi linken érhetőek el: 

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

 

 

Pedagógiai 

értékelés, mérések: 

 

 

A 2020/2021. tanév második félévére tervezett mérési időpontokról és a korábbi évek méréseinek 

kiértékeléséről bővebben tájékozódhat: 

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

A nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását szaktanácsadók 

bevonásával segítjük, akik a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátásában is 

segítséget nyújtanak. 

 

 

Szaktanácsadás: 

 

Megnyílt az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai szolgáltatások igényfelmérő felülete a 2021-es évre 

vonatkozóan. Kitöltési határidő: 2020. december 10.  

https://www.oktatas.hu/igenyfelmero 

 

Szaktanácsadással kapcsolatos általános információk: 

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

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/pedmin_online_formaban/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_ped_vizsga_ellenorzes_onertekeles
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_pedagogiai_ertekeles
https://www.oktatas.hu/igenyfelmero
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_szaktanacsadas_tantargygondozas
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Tehetséggondozás: 

 

A Tehetségkapu olyan online platform, ahol versenyekről, programokról, megvalósítást segítő mentorokról 

kapható – akár megyei, vagy évfolyami szűrésben – információ:  

https://www.tehetsegkapu.hu/ 

 

Pedagógiai 

tájékoztatás: 

 

A Nemzeti Köznevelési Portál és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum online képzési kínálatot állított 

össze, mely segítséget nyújt a tananyagok digitális feldolgozásához.  

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

Első időpontok februártól. Az online alkalmakra jelentkezők számára az elérési linket a megadott e-mail címre 

eljuttatjuk. 

 

Az új NAT-nak megfelelő Okostankönyvekkel kapcsolatos rövid ismertetők az alábbi linken érhetők el: 

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

 

 

Középfokú felvételi eljárással kapcsolatos összes tudnivaló egy helyen: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi 

 

 

Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez többek között szakmai segédanyagok találhatóak az alábbi 

linken: 

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

 

A fentieken túl a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kiemelt, komplex támogatásához pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat lehet igényelni az Oktatási Hivatal igényfelmérő felületén. 

https://www.oktatas.hu/igenyfelmero 

 

 

A digitális átállás mellett is zavartalanul folytatódnak az OKTV-k. Részletek: 

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

 

https://www.tehetsegkapu.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_pedagogiai_tajekoztatas
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/elkeszultek_atdolgozott_tankonyvek/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi
https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyas
https://www.oktatas.hu/igenyfelmero
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek
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Tanulótájékoztatás: 

 

Az alábbi oldalon megtalálhatóak a gyermekek, tanulók jogait és kötelezettségeit érintő jogszabályok, valamint 

a témával kapcsolatos hasznos linkek: 

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

 

 

Diákigazolvánnyal kapcsolatos, a járványhelyzetben érvényes tudnivalók: 

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

 

 

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

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bázisintézményi program - december 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jó gyakorlat Intézmény 
Program 
tervezett 
időpontja 

Bázisintézményi 
koordinátor 

POK 
kapcsolattartó 

Elérhetőség 

DUMA'Színház  
"A szóban forgó dal" - online  

zenés színházi produkció 

Mezőkovácsházi 
Hunyadi János 

Általános Iskola, 
Gimnázium és 

Kollégium 

már elérhető Duma Zsolt Petrovszkiné Forgó 
Edit Katona Ágnes 

1. rész: 
https://www.youtube.com/watch?v=THofodvKysk 

2. rész 
https://www.youtube.com/watch?v=PEK-VQqvkz0 

 

DUMA’Színház 
"Jégbe zárt varázslat" - online 

zenés színházi produkció 

Mezőkovácsházi 
Hunyadi János 

Általános Iskola, 
Gimnázium és 

Kollégium 

2020.12.19-20 Duma Zsolt 
Petrovszkiné Forgó 
Edit Katona Ágnes 

DUMA’Színház online felületéről az adott napon  
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https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/veszelyhelyzet_lejart_diakigazolvany_utazasi_kedvezmenyek/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_munkatarsak
https://www.youtube.com/watch?v=THofodvKysk
https://www.youtube.com/watch?v=PEK-VQqvkz0

