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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Központjának aktualitásai 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Minősítés, 

tanfelügyelet: 

 

A járványügyi helyzet alakulásának figyelembevételével az emberi erőforrások minisztere a 2021. évi országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzések (tanfelügyeletek) legkorábbi időpontjának és az időpontok nyilvánosságra hozásának halasztásáról döntött: 

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

 

 

2021. február 28-án megjelent az emberi erőforrások miniszterének közleménye a 2022. évi pedagógusminősítési keretszámról 

és a minősítési tervbe való felvétel különös feltételeiről. A közlemény, a pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési 

szakértői, illetve a szaktanácsadói feladatok ellátásához szükséges pályázaton való részvétel egyéb feltételei, a hiányterületekre 

vonatkozó információk és keretszámok, a határidők, valamint a jelentkezési lap az alábbi linkről elérhető: 

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

 

Szaktanácsadás: 

 

Az Országos szaktanácsadói konferencia idén online térben kerül megrendezésre. Időpontja: 2021. március 18. 

Az eseményre szaktanácsadóink személyes meghívót és belépési linket kapnak. 

 

Pedagógiai 

értékelés, 

mérések: 

 

A korai jelző- és pedagógiai informatikai felületen a 2020/2021. tanév I. félévére vonatkozó ESL adatszolgáltatás 2021. február 

10-én lezárult, amit statisztikai értékelés, elemzés követ. Az előrehaladás eredményéről 2021. április 30-ig kapnak tájékoztatást a 

nevelési-oktatási intézmények és fenntartójuk. 

 

 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) célja a 4.-es tanulók szövegértési képességének felmérése.  

A nemzetközi összehasonlító szövegértés-vizsgálatot ötévente bonyolítják le. A 2021-es méréssel kapcsolatos adatvédelmi 

tájékoztatók, mintafeladatok az alábbi linken érhetők el: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pirls 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/2021_pedagogiai_szakmai_ellenorzesek_halasztasa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2022_evi_minositesek_tajekoztatas/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pirls
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Pedagógiai 

tájékoztatás: 

 

5 órás pedagógus-továbbképzés indul a Fenntarthatósági témahéthez kapcsolódóan. 

Időpontja: 2021.03.09. (betelt) 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/pedagoguskepzes-regisztracio 

 

 

30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzés indul „A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus mindennapi 

gyakorlatában” online kontakt formában. 

1. csoport időpontja: 2021.03.23-24-25. (betelt) 

2. csoport időpontja: 2021.03.29-30-31. (betelt) 

 

 

Középfokú felvételivel kapcsolatos információk: 

- Február 23 – március 12. között szóbeli meghallgatások a középfokú iskolákban. 

- A középfokú iskolák március 16-ig nyilvánosságra hozzák a tanulmányi területenként elkészített jelentkezők felvételi 

jegyzékét. 

- A jelentkezések módosításának lehetősége március 22–23-án, a módosító tanulói adatlap kitöltésével. Az adatlapot március  

24-ig kell megküldenie a jelentkezőnek (egyéni jelentkező esetén), illetve az általános iskolának (általános iskolás jelentkező 

esetén) az Oktatási Hivatal címére. 

- Az Oktatási Hivatal március 26-án elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját 

ABC sorrendben (megnyitja a KIFIR iskolai rangsoroló programot). 

 

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 

 

 

Már elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján a középfokú felvételik központi írásbeli vizsgáinak előzetes eredményei: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/elozetes_eredmenyek 

 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/pedagoguskepzes-regisztracio
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/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/elozetes_eredmenyek
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Változtak az érettségi vizsgán alkalmazható „mentesítések” szabályai. Frissítés: 2021. január 20. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgamentesseg 

 

 

Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk az alábbi linken: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgadijak 

 

A 2020/2021. tanévi május-júniusi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatosan nyilvánosságra hozott 

anyagok az Oktatási Hivatal honlapján elérhetőek: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/2021tavasz_kozismereti_vizsgatargyak 

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/2021tavasz_nyilvanos_anyagok1 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/2021tavasz_nyilvanos_anyagok5 

 

 

A kormányhivatalok által a 2021. év vizsgaidőszakaiban szervezett informatika érettségi vizsgán használható ingyenes 

szoftverek listája az alábbi linkeken található: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/informatika_ingyenes_szoftverek_2021 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/informatika_agazati_ingyenes_szoftverek_2021 

 

 

Témahetek időpontjai: 

- „Pénz7" pénzügyi és vállalkozói témahét: 2021. március 1-5.   https://www.penz7.hu/ 

- Digitális Témahét: 2021. március 22-26.                                    https://digitalistemahet.hu/ 

- Fenntarthatósági Témahét: 2021. április 19-23.                          https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ 

 

 

Pályázat jelent meg a 2021/2022. tanévre szóló Ökoiskola cím és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére. A pályázat online kérdőív 

kitöltésével és beküldésével nyújtható be 2021. április 30-ig. Részletek az alábbi linken: 

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

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgamentesseg
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgadijak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/2021tavasz_kozismereti_vizsgatargyak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/2021tavasz_nyilvanos_anyagok1
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/2021tavasz_nyilvanos_anyagok5
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/informatika_ingyenes_szoftverek_2021
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/informatika_agazati_ingyenes_szoftverek_2021
https://www.penz7.hu/
https://digitalistemahet.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/hirek/
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Az Új Köznevelés ismét megjelenik nyomtatott változatban is.  

A februári lapszám kiemelt témája a pályaválasztás. 

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

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

 

 

Az NKP új portálja biztonságos digitális tér a diákok és a tanárok számára. Okostankönyveket, olyan feladatokat, videókat, 

animációkat és linkeket tartalmaz, amelyeket folyamatosan ellenőriznek. Aki regisztrál, saját profilhoz, tartalomtárhoz jut, nyomon 

követheti a tennivalóit, közösséget alkothat más, regisztrált felhasználókkal. 

https://www.nkp.hu/ 

 

Szülő- és 

tanulótájékoztatás: 

 

Diákigazolványok érvényességi idejével kapcsolatos aktuális rendelkezések az alábbi linken: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/igazolvanyok/diakigazolvany/tajekoztato_levelek?itemNo=1 

 

 

Az Országos Diáktanács üléseinek időpontja, napirendi pontjai és határozatai között már megtalálható az ODT 2021. február 17-i 

üléséről készült összefoglaló: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/odt_ulesek_idopontjai 

 

 

A középfokú oktatási intézmények szóbeli vizsgáira külföldről érkező tanulók határátlépésével kapcsolatos információk 

olvashatók az alábbi linken: 

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

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal által meghirdetett „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai 

vetélkedő újabb szakasza zárult le: 

https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/lezarult_ifju_tudosok_vetelkedo_regionalis_forduloja/ 

 

  

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok
https://www.nkp.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/igazolvanyok/diakigazolvany/tajekoztato_levelek?itemNo=1
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/odt_ulesek_idopontjai
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/szobeli_vizsgara_kulfoldrol_erkezo_tanulok
https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/lezarult_ifju_tudosok_vetelkedo_regionalis_forduloja/
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Bázisintézményi programok - március 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jó gyakorlat Intézmény 
Program tervezett 

időpontja 
Bázisintézményi 

koordinátor 

„Kutya jó móka” 

Szociális és kommunikációs készségek fejlesztése 

kutyaterápia során a tavasz jegyében. 

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
2021.03.05 

Maczikné Horváth 
Annamária 

DUMA 'Színház bemutató - "Zenés Színházi előadások 

születése a középiskolában"   

1. Hunyadi Online Szalagavató – Hunyadi High School Musical * 

2. A DUMA’Színház 20 éves jubileumi gálája 

Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium 

1. 2021.03.06.  18 óra 

Hunyadi János Gimnázium 
online felületén 

2. 2021.03.12-13. 18 óra 

DUMA’Színház online 
felületén (két felvonásban) 

Duma Zsolt 

Játékos nyelvhez szoktatás jó gyakorlat (német) 

Számok, színek, állatok témakörben 

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos 

Óvodája 2021.03.10 
Zanóczné Markovics 

Szilvia 

Különleges bánásmódot igénylő gyerekek ellátásának 

bemutatása - Tehetséggondozás. Szakmai előadás és 

bemutató tehetségműhely foglalkozások 

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2021.03.11 
Urbancsekné Sebestyén 

Marianna 

Nemzeti emléknapunk: ünnepi műsor – online 

Március 15 
Gyulai Implom József Általános Iskola 2021.03.12 Szintai Éva 

Jó gyakorlat: Évszaknapok - Tavasz workshop, bemutató 

foglalkozás 

Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Kollégium 2021.03.17 Pálföldi Szilvia 

Iskolai bántalmazás megelőzése Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola 2021.03.18 Szabóné Nyári Erika 
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Egy nap az Esély Pedagógiai Központ EGYMI óvodájában 

Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
2021.03.18 Gubucz Ildikó 

Ökoiskola program – a fenntartható fejlődés 

szemléletének beillesztése a nevelési-oktatási 

folyamatba 

Újrahasznosított játékok készítése kézműves 

foglalkozás keretében és kiállításszervezés 

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 2021.03.22 Dinya Lívia 

Projektmódszer a középiskolában:  

A Candide-dal a világ körül c. projekt bemutatása 

(Digitális témahét) 

Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium 2021.03.24 
Dr. Farkasné Csató 

Katalin 

Módszertani továbbképzés – online 

Élménypedagógia a Grassroots szellemiségén keresztül 
Gyulai Implom József Általános Iskola 2021.03.25 Szintai Éva 

ABS - az alapított virtuális cég bemutatása az intézmény 

diákságának online, prezentációval összekötve 

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és 

Kollégium 2021.03.25 Dr. Rókáné Rózsa Anikó 

Komplex Tehetséggondozó verseny felső 

tagozatosoknak 
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2021.03.26 Hugyecz Hajnalka 

"Történetíró verseny - Írj a szövegbuborékokba 

történetet, inspiráljanak a rajzok, légy kreatív!" 

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és 

Kollégium 2021.03.01-29 Dr. Rókáné Rózsa Anikó 

Környezettudatos magatartás valamint a környezet 

védelméhez és megóvásához és a fenntarthatósághoz 

kapcsolódó szokások kialakításának bemutatása 

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2021.03.31 
Urbancsekné Sebestyén 

Marianna 

Személyiség-tréning (Beazonosított, lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók számára) 

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
2021. március 

Maczikné Horváth 
Annamária 
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Csoportos szaktanácsadás - március 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás megnevezése Platform Nevelési szint Program időpontja Előadó 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület,  

4.1.4. A nevelőtestület, támogatása az önértékelés eredményeire 

épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában 
online alapfok 

2021.03.04.  

13.00 

Tirjákné Prisztavok 

Ágnes Mária 

5.1 Pedagógiai értékelés,  

5.1.5. Diagnosztikus állapotvizsgálatot és erre alapozott fejlesztési 

lehetőségeket segítő szaktanácsadás 
online alapfok 

2021.03.05. 

14.00 

Hrabovszki Katalin 

Anikó 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület,  

4.1.2. Az intézményi szervezeti tanulás (a nevelőtestület 

önképzésének) támogatása szakmai műhelyek szervezésével és 

tartásával 

online középfok 
2021.03.10.  

14:30 

Dr. Farkasné Csató 

Katalin 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület,  

4.1.5. Az önértékelési folyamat támogatása (vezetői / intézményi 

/ pedagógus) 

online alapfok 
2021.03.11.  

14.00 

Tirjákné Prisztavok 

Ágnes Mária 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, 

oktatásának segítése szakterület szaktanácsadás,  

4.2.1.3. Támogatás az integrált tanuló/gyermek nevelésében 

oktatásában részt vevő pedagógusok számára 

online óvoda 
2021.03.17.  

14.00 
Gubucz Ildikó 
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4.1 Intézményfejlesztési szakterület,  

4.1.6. Az intézményi intézkedési terv elkészítését, felülvizsgálatát 

segítő szaktanácsadás 

online alapfok 
2021.03.19.  

13.00 

Tirjákné Prisztavok 

Ágnes Mária 

5.1 Pedagógiai értékelés,  

5.1.2. Az országos kompetenciamérés helyi eredményeinek 

elemzéséhez a FIT elemző szoftver alkalmazási lehetőségeinek a 

bemutatása, a fejlesztési irányok meghatározásának 

online középfok 
2021.03.23.  

14:00 
Pappné Szabó Erzsébet 

5.7 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához 

kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 

működtetése,  

5.7.1. Az iskolai adatszolgáltatás adatainak értelmezése 

online alapfok 
2021.03.24.  

14:00 
Oravecz Eszter Ágnes 

5.1 Pedagógiai értékelés,  

5.1.4. Mérési eredményekre épülő intézményi/fenntartói 

intézkedési tervhez kapcsolódó szakmai szolgáltatás a vezetői kör 

részére 

online óvoda 
2021.03.25.  

13.00 

Hrabovszki Mihály 

Árpád 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, 

oktatásának segítése szakterület szaktanácsadás,  

4.2.1.4. Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez 

online óvoda 
2021.03.25.  

14.00 
Gubucz Ildikó 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület,  

4.1.7. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó 

intézkedési terv elkészítését segítő szaktanácsadás 

online alapfok 
2021.03.25.  

14.00 

Tirjákné Prisztavok 

Ágnes Mária 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, 

oktatásának segítése szakterület szaktanácsadás,  

4.2.2.1. Nevelőtestület, munkaközösség tájékoztatása 

online óvoda 
2021.03.26.  

13:30 

Oláh Erika,  

Szegfű Ferencné 
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4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, 

oktatásának segítése szakterület szaktanácsadás,  

4.2.1.3. Támogatás az integrált tanuló/gyermek nevelésében 

oktatásában részt vevő pedagógusok számára 

online alapfok 
2021.03.26.  

14.00 
Tóth-Burzuk Ilona 

5.1 Pedagógiai értékelés,  

5.1.8. Segítségnyújtás az intézményfejlesztést segítő 

mérőeszközök alkalmazásához (pl. kérdőívek: motiváció, attitűd, 

önismerete, pályaorientáció, neveltségi stb.) 

online középfok 
2021.03.30.  

14:00 
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 (e-mail cím a munkatársak elérhetőségeiben):  

 

 

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

 

Tervezett szakmai programjaink 2021. március: 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

