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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Központjának aktualitásai 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Minősítés, 

tanfelügyelet: 

 

A 2021. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések (tanfelügyeletek) látogatási időpontjait az Oktatási Hivatal a 

veszélyhelyzet megszűnését követő napon teszi közzé, tanfelügyeleti látogatás leghamarabb a veszélyhelyzet megszűnését követő 

31. napra szervezhető. 

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

 

 

A minősítő vizsgák, minősítési eljárások szervezése és lebonyolítása 2021. február 8. napját követően továbbra is online 

formában történik. Az online pedagógusminősítési eljárások szabályait tartalmazó jogszabály, a miniszter közleménye és a 

lebonyolításra vonatkozó leírás az alábbi linken érhető el: 

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

 

Szaktanácsadás: 

 

Az Oktatási Hivatal online igényfelmérő felületén a Békés megyei köznevelési intézmények a 2021-es naptári évre mindösszesen 

1739 darab igényt rögzítettek a szaktanácsadásra, illetve a különböző pedagógiai-szakmai szolgáltatásokra vonatkozóan. Ezen 

intézményi igények teljesítését a Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ megkezdte az Oktatási Hivatal mesterpedagógus 

szaktanácsadói közreműködésével. 

 

 

Az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt 

ki Békés megyében. Új vezető szaktanácsadóink: 

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

 

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 
 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/2021_pedagogiai_szakmai_ellenorzesek_halasztasa/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/pedmin_eljaras_online_lebonyolitas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_szaktanacsadas_tantargygondozas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_pedagogiai_ertekeles
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Pedagógiai 

tájékoztatás: 

 

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

kiadványát, melynek fő célja a fenntarthatóságra nevelés segítése. Legfrissebb 2021. 3. szám már elérhető:  

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

 

Az Új Köznevelés átmenetileg az eddig megszokott, nyomtatott változatban nem jelenik meg. Elektronikus formában 

letölthetők a kiadvány új és korábban megjelent lapszámai is az alábbi linkre kattintva.   

A januári lapszám fő témája a tehetséggondozás: 

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

 

30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzés indul ismét a „Felkészítés a pályaorientációt támogató mérőeszköz /POM/ 

használatára és a köznevelésben történő alkalmazására” online kontakt formában. 

Békéscsabai időpontok: 2021.02.22. és 2021.03.08. 

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

 

 

Középfokú felvételivel kapcsolatos információk: 

- A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények február 8-ig a Közfelvír rendszerben véglegesítik a központi írásbeli 

vizsgák eredményeit, valamint a vizsgázók jelenléti adatait, majd értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

 

- Február 19-ig rögzíthetik a továbbtanulni szándékozó tanulók jelentkezéseit a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszerben, illetve 

továbbíthatják a jelentkezési lapokat a középfokú iskolákba, a tanulói adatlapokat az Oktatási Hivatalba. 

 

- Február 23-án megkezdődnek a szóbeli meghallgatások a középfokú iskolákban. 

 

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 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/
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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Érettségi vizsgákkal kapcsolatos legfrissebb információk az alábbi linkekre kattintva érhetők el.  

Jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-e. 

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

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/gyik_uj?itemNo=1 

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

 

 

Az emberi erőforrások miniszterének a járványhelyzettel kapcsolatos legfrissebb tanügyi döntései az alábbi linkre kattintva 

követhetők nyomon: 

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

 

 

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 

Időpontok: 

- Multimédiás tananyagtartalmak és a Nemzeti Köznevelési Portál – 2021. február 3. szerda 

- Feladatok és feladatsorok készítése a Nemzeti Köznevelési Portálon –2021. február 10. szerda 

- Módszertani webináriumok pedagógusoknak – választható témában –2021. február 17. szerda 

A jelentkezés módjáról a Hírlevél végén található információ. 

 

 

Új információk az Oktatási Igazolványok tekintetében: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/igazolvanyok/pedagogus_igazolvany/oktig_adatkezelesi_tajekoztato 

Tájékoztatás az Oktatási Igazolványok Intézményi Adminisztrációs Rendszerében tárolt személyes adatok kezeléséről 

Regisztráció menete az OKTIG felületre 

Pedagógus igazolás kiállítása 

Nyugdíjas és nem köznevelési intézményben foglalkoztatottak pedagógus igazolásának kiállítása 

 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/gyik_uj?itemNo=1
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jelentkezes
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_pedagogiai_tajekoztatas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/igazolvanyok/pedagogus_igazolvany/oktig_adatkezelesi_tajekoztato
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Szülő- és 

tanulótájékoztatás: 

 

A következő tanévre vonatkozóan a tanulói egyéni munkarend (korábban magántanulói jogviszony) engedélyezésére 

irányuló kérelmek benyújtására a jogszabályi előírások alapján 2021. június 15-ig van lehetőség. Az egyéni munkarendről és 

a kérelem benyújtásának módjáról az alábbi linken tájékozódhat: 

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

 

 

 

A tankötelezettség megkezdésének elhalasztása és a hatéves kornál korábbi iskolakezdés iránti kérelmek 
benyújtásának határideje 2021. január 15-én lejárt, ezt követően a 2021/2022-es tanév vonatkozásában nem nyújtható be 

kérelem. A beérkezett kérelmek elbírálása folyamatosan zajlik, a döntésről a szülőket – a kérelem benyújtásának módjával 

megegyezően – Ügyfélkapun keresztül vagy postai úton tájékoztatjuk.  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa 

 

 

A 2020. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások alapján abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek vagy 

tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti óvodakötelezettségét, tankötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási 

Hivatal számára. Az alábbi oldalon érhető el a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató, amely az általános információk mellett 

tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes 

 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bázisintézményi programok - február 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jó gyakorlat Intézmény 
Program tervezett 

időpontja 
Bázisintézményi 

koordinátor 

Robotok az oktatásban 
Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű 

Közgazdasági Technikum és Kollégium 2021.02.02 Sági Krisztina 

Útravaló hagyományaink átörökítéséhez  

"Fonó bodzafakadás előtt" Ének-zene, énekes játék, 

gyermektánc 

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos 

Óvodája 2021.02.04 Zanóczné Markovics Szilvia 

Actionbound tanórai alkalmazása 
Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű 

Közgazdasági Technikum és Kollégium 2021.02.09 Sági Krisztina 

Nearpod interaktív prezentálás 
Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű 

Közgazdasági Technikum és Kollégium 2021.02.16 Sági Krisztina 

Az RLG program széleskörű megismerése különböző 

módszerekkel. Az RLG program kompetencia területeinek 

órai alkalmazásai. 

Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 2021.02.17 Labos Edit 

Személyiség-tréning (Beazonosított, lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók számára) 

 

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

2021.02.19 
Maczikné Horváth 

Annamária 

Zölden könnyebb Lencsési Óvoda 2021.02.24 Dr. Erdeiné Gergely Emőke 

"Figyelem! Zavar!" 

A viselkedés és magatartás zavarról dióhéjban 

Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
2021.02.25 Gubucz Ildikó 



Hírlevél  
2021. február  

Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Csoportos szaktanácsadás - február 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás megnevezése Platform Nevelési szint Program időpontja Előadó 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület,  
4.1.2. Az intézményi szervezeti tanulás (a nevelőtestület önképzésének) 

támogatása szakmai műhelyek szervezésével és tartásával 
online alapfok 

2021.02.11.  
14.00 

Tirjákné Prisztavok Ágnes 
Mária 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület,  
4.1.3. Az intézményvezetés támogatása az önértékelés eredményeire 

épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában 
online alapfok 

2021.02.17.  
14.00 

Tirjákné Prisztavok Ágnes 
Mária 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület,  
4.1.5. Az önértékelési folyamat támogatása (vezetői / intézményi / 

pedagógus) 
online középfok 

2021.02.25. 
14.00 

Seres 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 (e-mail cím a munkatársak elérhetőségeiben): 

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

 

  

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

Online képzési kínálat 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Videokonferencia témája videokonferencia időpontja 

Multimédiás tananyagtartalmak és a Nemzeti Köznevelési Portál 2021. február 3. 14.00 óra (90 perc) 

Feladatok és feladatsorok készítése a Nemzeti Köznevelési Portálon 2021. február 10. 14.00 óra (45 perc) 

Módszertani webináriumok pedagógusoknak 2021. február 17. 14.00 óra (60 perc) 

 

Ezúton kérjük, hogy a fenti témában megtartandó videokonferenciákon való részvételi szándékát (több is megjelölhető) szíveskedjék  

Serfőző Nórának (e-mail cím a munkatársak elérhetőségeiben) jelezni a meghirdetett időpontot megelőző napig. 

Az online alkalmakra jelentkezők számára az elérési linket a megadott e-mail címre eljuttatjuk. 

 

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

 

Tervezett szakmai programjaink 2021. január-február: 

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

