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Tisztelt Olvasók, kedves Kollégák! 

Téli lapszámunkban az oktatásban is kiemelt figyelmet élvező témával, az innovációval 
foglalkozunk. Egyre gyorsabban változó környezetünk, a 21. században érvényes kompetenciák, a 
rendkívüli körülmények (lásd Covid-világjárvány), a tudás folyamatos megújítására, a megfelelő 
technikai műveltség megszerzésére, a szakmai megújulásra, a változásokhoz történő 
alkalmazkodásra ösztönöznek, késztetnek bennünket. 

Témánk bevezetéséhez dr. Halász Gábor, az ELTE egyetemi tanára, az innováció avatott szakértője 
nyújt tájékoztatást számunkra az innováció értelmezéséről, a köznevelési intézmények, 
pedagógusok innovációs aktivitásáról, jellemzőiről, az ezzel kapcsolatos kutatási eredményekről.  

Például… rovatunkban olyan pedagógusok mutatják be pedagógiai gyakorlatukat, akik a 
módszertani változás igényével, a változó és sürgető körülményekre történő válaszokkal, a 
fejlesztési lehetőségek keresésével újítják meg szakmai tevékenységüket. Közülük többeket is a 
digitális oktatásra való átállás körülményei sarkalltak új, kreatív megoldások kutatására, 
alkotómunkára, amelynek eredményeként születettek meg a 100 zenés sudoku, a Tükörtábla-
terápia, A XXI. századi óvoda című kiadványok. A rovatban megismerkedhetünk továbbá egy 
izgalmas tantárgyközi projekttel a „Középkori Urbanity” vitajátékkal, és a NyugiOvi programmal és 
betekintést nyerünk egy olyan innovációba, amelyben a legújabb technikai csodák tananyagokba, 
és szakköri programokba történő beépítése nemzetközi versenyeredményekhez vezetett. 

Téli számunk interjúalanya bemutatja számunkra, hogyan sikerült az iskolájában innovatív 
gondolkodásra nyitott és tettre kész pedagógusközösséget formálnia, beszél a szervezeti szintű 
innovációs folyamatok vezetői irányításának és támogatásának módszereiről, a szervezeti és 
módszertani kultúrára ható eredményeiről. 

On-line tér rovatunkban a Wakelet tartalomlétrehozó, rendszerező, saját használatra és 
megosztásra is lehetőséget kínáló alkalmazás rejtelmeibe vezet be minket a szerző. 

Ismét olvashatnak a jogszabályváltozásokról, pályázatokról, a fenntarthatóság területéről, 
bázisintézményeink jógyakorlatairól, életpálya kisokos rovatunkban a pedagógiai-szakmai 
ellenőrzés időszerű kérdéseiről, és nem utolsó sorban a szolgáltatásaink mostani aktualitásairól.  

Reméljük, téli számunk is megelégedésükre szolgál, és hasznos tartalommal segítjük így is 
munkájukat. Szívesen fogadunk továbbra is témajavaslatokat a további számokhoz.  

Jó egészséget, kitartást és békés adventi készülődést kívánok Mindannyiuknak! 

 

Herczeg Katalin 
főosztályvezető 
Budapesti POK 
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Innováció 

Professzor dr. Halász Gábor az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi 

tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Szakterülete az oktatáspolitika-
kutatás, oktatásirányítás, nemzetközi együttműködés, európai integráció és 
oktatás. Számos egyéb megbízása mellett 2017-2019 között a felsőoktatási 
kompetenciamérési program (EFOP, VEKOP), 2018-2020-ban pedig a NAT projekt 
(EFOP) szakértői testületének tagja volt. A Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztjének birtokosa. 

Dr. Halász Gábort, az ELTE egyetemi tanárát, az innováció avatott szakértőjét, 
magyarországi legjelentősebb kutatásának vezetőjét kértük fel kiemelt témánk 

bevezetésére. Kérdéseinkre definiálja az innováció fogalmát, értelmezi az oktatás területére, bemutatja 
a pedagógusok, köznevelési intézmények innovativitásáról, innovációkban való részvételük aktivitásáról, 
jellemzőiről, meghatározó, befolyásoló tényezőiről szóló kutatások néhány friss eredményét, a 
horizontális tanulással történő megvalósulását.  

Hogyan definiálható az innováció szó napjainkban? Hogyan változott az értelmezése az idők 
folyamán, illetve a közelmúltban? 

Talán azzal érdemes kezdeni, hogy egy kiemelt szakpolitikai területről beszélünk. Az innováció, annak 
serkentése, az innovációs képesség erősítése a fejlett világ egészében különösen fontos szakpolitikai 
területté vált a közelmúltban, ami abból is érzékelhető, hogy a legtöbb országban önálló kormányzati 
szerv felel ezért a területért. Nálunk az Innovációs és Technológiai Minisztérium léte és működése 
mutatja ennek a területnek a súlyát. 

Amikor az országok – éppen ebből a szakpolitikai jelentőségből kiindulva – mérni kezdték az innovációs 
folyamatokat és felmérések, statisztikák születtek, létrejött egy megegyezés arról, hogy mit is értünk 
ezen, hiszen anélkül nem lehet statisztikai adatot gyűjteni. A definiálás az OECD-hez köthető híres, ún. 
Oslo Kézikönyvben történt meg. A definíciónak három elemét érdemes kiemelni: az egyik az, hogy az 
innováció olyan újítás, amitől a dolgok eredményesebbé válnak. (Ez különbözteti meg a nem okvetlenül 
eredményességet javító találmánytól.) Innovációról akkor beszélünk, ha az újításból a dolgokat 
ténylegesen jobbá tevő gyakorlat keletkezik. Beleértjük azt is, amikor valami objektíve ugyan nem új, de 
egy adott szervezet vagy személy gyakorlatában nóvum. Az innovációnak többféle formája, többféle 
típusa lehet: az Oslo Kézikönyv megkülönböztet folyamat-, szervezet-, termék-, és marketing-innovációt. 

Szükséges-e módosítani, pontosítani a fogalmat, ha az oktatás területén kívánjuk értelmezni? 

Hogyan alkalmazzuk ezt a fogalmat az oktatási ágazatban? Fejlődést lehet látni: először döntően az ipari 
termelésben jelent meg az innováció vizsgálata, majd kiterjedt a szolgáltatási szférára (pl. vendéglátás, 
turizmus, pénzügyi, biztosítási szolgáltatások), később a közszférára, kifejezetten a közszolgáltatások 
területére, ezen belül pedig az oktatási ágazatra is. A különbségek abban jelennek meg, hogy minél 
inkább távolodunk a klasszikus ipari termeléstől a humán szféra, a szolgáltatások felé, annál inkább 
adaptálni kell a fogalmat. Az adaptálás kulcselemei közül néhányra érdemes kitérni. Az egyik, hogy 
megnőtt a figyelem a munkafolyamatba ágyazódott mindennapi innovációk iránt, amikor egyszerűen 
munkavégzés közben találnak ki emberek vagy közösségek új megoldásokat. Ezeket néha szoktuk rejtett 
vagy láthatatlan innovációknak is nevezni. Gyakran nehéz őket megragadni. Beszélünk társadalmi 
innovációról, amikor a civil társadalom cselekvése nyomán, részvételével jönnek létre új megoldások. 
Már az ipari szférában is különösen nagy jelentőségű volt a szervezeti innováció, ami a szervezet 
működésére terjedt ki. Ez az oktatás világában is így van. Egy további dolgot hadd említsek: Az Innova 
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kutatás1 jól mutatta, hogy amikor iskolákban járva explicit módon rákérdeztünk, hogy milyen innovációk 
történnek az intézményben, tudnának-e innovációkról beszámolni, akkor nagyon gyakran kaptunk olyan 
választ, hogy nem, nálunk nincsen innováció. Tovább folytatva a beszélgetést azonban kiderült, hogy 
tömegével vannak, csak az „alkotók” nincsenek tudatában, hogy ők tulajdonképpen innovációt hoztak 
létre. Amikor innovációról beszélünk, akkor egyszerre két dologra gondolunk. Beszélünk a folyamatról, 
amelyben valamilyen új megoldás keletkezett, és beszélünk magáról a produktumról, objektumról, 
kézzelfogható vagy leírható dologról, ami a folyamat eredményeképpen született meg. Tehát 
mindkettőt jelenti a szó. Ez néha kavarodást is okoz, amikor erről a területről beszélünk. 

Melyek az aktuális célkitűzések az oktatási innovációk kutatása terén? Változtak-e az irányok, 
alapvetések a kutatás kezdete óta? 

Az Innova kutatás egy több évig tartó kutatás, amely a helyi intézményi szinten keletkező oktatási 
innovációkról szól, azonban nagy jelentősége van annak a ténynek, hogy egy másik, az ún. ImpAla 
kutatásból2 nőtt ki. Ebben a központból kezdeményezett fejlesztési programok, beavatkozások hatásait 
vizsgáltuk. Tehát ez a felülről lefelé ható (top-down) folyamatokra fókuszált. Ennek során elénk tárult a 
helyi szinten keletkezett újítások fantasztikus gazdagsága, amit egyébként erősített az is, hogy ezek az 
európai uniós forrásokból finanszírozott fejlesztési beavatkozások nagyon gyakran eleve előírták a 
résztvevő intézmények számára, hogy ki kell fejleszteniük saját maguknak új gyakorlatokat, és azokat 
meg kell osztaniuk másokkal. Ezek tehát eleve helyi innovációkat generáltak (pl. a kompetenciafejlesztő 
programcsomagok bevezetése).  

A kutatás során az innovációról alkotott elképzeléseink alapvetően nem változtak, csak mélyebb lett a 
tudásunk és rengeteg adat birtokába jutottunk, melyek segítségével válaszokat tudunk adni számos 
kérdésre: Miért keletkeznek innovációk, mi serkenti őket, mi az, ami a terjedésüket elősegíti, hogyan 
korrelál az eredményességgel? Jól körülhatárolható képet kaptunk a magyar oktatási rendszer 
innovációs aktivitásáról. 

Van azonban valami, amit feltétlen meg kell említeni, ez pedig a digitális technológia koronavírus-
járvány nyomán történt felértékelődése. Ott volt ez természetesen a látóterünkben korábban is, de a 
Covid az oktatási rendszerek egy részében – így Magyarországon is – hihetetlen módon felgyorsította a 
digitális technológiára épülő innovációs folyamatokat. Olyan dolgokat csináltak meg egyik napról a 
másikra az iskolák, olyan mértékű viselkedésváltozás történt, amihez a normál működési helyzetben 
évek kellettek volna.  

Hogyan foglalható össze az oktatási innovációk kutatásának horizontális és vertikális 

kiterjedtsége a köznevelésben? 

Egy érdekességet hadd emeljek ki, ami különösen nagy kihívásnak számított. Az elején sokan kételkedtek 
is benne, hogy ez lehetséges, hogy mi ugyanazt az innováció fogalmat, meghatározást használtuk 
óvodától kezdve a legmagasabb szintig, a doktori képzésekig. Ugyanolyan kérdéssorra válaszoltak az 
intézmények. Ez egy nagyon komoly kihívás volt, hogy tudják-e az innovációt ugyanolyan módon 
értelmezni az oktatási rendszer minden szektorában, minden szintjén. És ez működött, lehetséges volt. 
Ezért össze is tudjuk hasonlítani a különböző szintek innovációs aktivitását. Az első adatfelvétel 
befejeztével szerveztünk egy olyan programot, ahova meghívtuk azon intézmények vezetőit, amelyek a 
legmagasabb innovációs aktivitást mutatták. (Volt egy ilyen mutatónk, amivel ezt lehetett mérni.) És 
jöttek a legkülönbözőbb szintekről, tehát az óvodapedagógusok éppúgy, mint általános és középiskolák 
vagy doktori iskolák vezetői. Amikor reggel találkoztak, rácsodálkoztak egymásra, hiszen nem szoktak így 
együtt lenni soha, nehezen tudták elképzelni, miről fognak beszélgetni. Ezen a találkozón azt akartuk 

                                                           
1 A kutatás honlapját lásd itt: https://nevtud.ppk.elte.hu/content/innova-kutatas.t.6078?m=2637.  
2 A kutatás honlapját lásd itt: http://www.impala.elte.hu/a-kutatas-bemutatasa. 

https://nevtud.ppk.elte.hu/content/innova-kutatas.t.6078?m=2637
http://www.impala.elte.hu/a-kutatas-bemutatasa
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megtudni, hogy mi áll a magas innovativitási mutató mögött, mi az, amit ténylegesen csinálnak. És a nap 
végén realizálták, amikor egymás előadásait meghallgatták, hogy tulajdonképpen ugyanazt csinálják, és 
tudnak ugyanarról beszélni. Ez az innovációs folyamatoknak egy nagyon fontos generáló erejét tudja 
beindítani, ezt határátlépésnek szoktunk nevezni: amikor különböző területeken dolgozó, különböző 
problémavilágokban lévő emberek valami miatt egy közös feladaton dolgoznak, ez jellegzetesen 
innovációserkentést szokott generálni 

A felülről lefelé innovációk esetén is, amikor valamit rendszerszinten kitalálnak és bevezetnek, előírják 
egy bizonyos új módszer alkalmazását, az történik, hogy a helyi szereplők, iskolák nagyon eltérő módon 
reagálnak erre. Vannak olyanok, akiknek az átvétel nagyon könnyen megy, egyik napról a másikra, és 
vannak olyanok, ahol ez évekig tartó fokozatos tanulást igényel. Vagyis nem az történik, hogy egyszerre 
mindenütt megvalósul, hanem bizonyos pontokon megvalósul, és azokon a pontokon, ahol később 
valósul meg, ott legalább olyan jelentős a horizontális hatás. Amikor látják, hogy mások már azzal a 
megoldással dolgoznak, ebből sokkal többet tudnak tanulni, mint ha a központból érkező dokumentációt 
tanulmányozzák.  

Az alulról fölfelé ható (bottom-up) innováció esetében pedig szintén megtévesztő ez a vertikális 
perspektíva, mert valójában ezek esetében döntően horizontális terjedésről van szó. Ma azt gondoljuk, 
és ezt gondolják a fejlett oktatási rendszerrel rendelkező országok oktatásirányítói, hogy az innovációs 
folyamatokban ez a horizontális terjedés a legjelentősebb. Hogy egy új megoldás hogyan terjed el egy 
rendszerben, és hogyan nő azon intézmények vagy pedagógusok száma, akik ezt elkezdik alkalmazni, ezt 
különböző eszközökkel lehet serkenteni. Először is meg kell találni azokat az innovációkat, amelyek 
keletkeznek a rendszerben. Ezt szolgálják azok a mechanizmusok, amelyek az ún. jógyakorlatok standard 
leírására buzdítják az intézményeket, és ezeket nyilvánosan megoszthatóvá teszik. Ez nálunk rendkívül 
intenzív volt, az elmúlt 20 évben számos jógyakorlat- megosztó platform keletkezett. Ezt lehet 
serkenteni azzal, hogy ha a horizontális kapcsolatokat, kommunikációt erősítik az oktatási rendszerben, 
aminek egyik lehetséges módja a hálózatok létrehozása. A hálózatok koordinálásával megbíznak 
különböző szereplőket: az esetek nagy részében olyan iskolákat, intézményeket, amelyek különösen 
aktív innovációs tevékenységet folytatnak, és ezek kapnak egy olyan plusz feladatot is, hogy segítsék az 
innovációk terjedését körzetükben, régiójukban, vagyis koordináló központtá válnak. Ilyenek nálunk a 
referencia-, bázis-, vagy másként mentoráló intézmények, tehát azok az iskolák, amelyek a saját 
hatókörükön túlmutató feladatot kapnak, és más iskolákat segítenek abban, hogy ők is tudjanak tanulni. 
Nagyon gyakran ez egyetem-iskola együttműködés formában valósul meg. Van néhány olyan ország, 
ahol kifejezetten az egyetemektől, a pedagógusképzőktől várja az oktatásirányítás, hogy az ő 
koordinálásukkal jöjjenek létre intézményközi, iskolaközi tudásmegosztó közösségek. Erősíteni érdemes 
pl. a mentorálási szerepet, amelyet a magyar közoktatásban a mesterpedagógusoknak szánnak, akik 
saját intézményükön túlmenően is tevékenykednek (szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása). 
Próbálják a horizontális kommunikációt felerősíteni az intézményekben. Egy híres kutatója ennek a 
területnek az „innovációs járvány” metaforát használta. Itt ugye nem az a cél, mint az igazi járvány 
esetében, hogy a terjedést meggátoljuk, hanem épp az ellenkezője, hogy a terjedést próbáljuk 
valamilyen módon elősegíteni. Tehát olyan mechanizmusokat, olyan intézményeket, fórumokat hozzunk 
létre, amelyek ezt a terjedést elősegítik.  

Mit tudhatunk az oktatási innovációk keletkezési körülményeiről, helyéről, szervezeti, vezetési 
meghatározottságáról, befolyásoló tényezőiről, objektív mérhetőségéről? 

A legtöbb egyénre és szervezetre közepes innovációs aktivitás jellemző. Vannak olyanok a két 
végponton, ahol rendkívül intenzív, folyamatos az innovációs aktivitás, és vannak olyanok, ahol 
lényegében semmi nincsen, rutinszerűen dolgoznak. A legnagyobb kérdés az, mitől függ, hogy egy egyén 
vagy egy intézmény egyik vagy a másik oldalra kerül. Ha fejlesztési perspektívában nézzük, akkor a 



 

Pedagógiai LaPOK 

 

7 

kérdést úgy érdemes feltenni, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy növekedjen azon egyének és 
intézmények száma, akik újítanak.  

Nos, a szervezetek szintjén meghatározó jelentősége van a szervezeti kultúrának és a vezetésnek. Minél 
inkább tudás-intenzív, minél inkább kommunikációban gazdag, minél inkább a tanulást bátorító, tehát 
az ott dolgozó munkatársak tanulását motiváló egy szervezet, annál nagyobb a valószínűsége annak, 
hogy ott újítások keletkeznek. Tehát a vezetésnek óriási szerepe és felelőssége van. Egy vezető le tudja 
bénítani az innovációs folyamatokat, paralizálni tudja a szervezetet, lényegében teljesen rutinszerű 
működést tud létrehozni. És egy másik vezető pedig el tudja érni, hogy a szervezet dinamikus legyen, az 
emberek állandóan keressék, hogy hogyan tudják a munkájukat jobban végezni, folyamatosan tanulni 
próbálnak, és elfogadottá válik, hogy a rutinszerűen végzett munka nem elegendő, nem felel meg a 
szakmai normáknak. Kialakul egy olyan elvárás, hogy akard a dolgod jobban csinálni, és folyamatosan 
legyen a gondolatodban, hogy mit tudsz kitalálni annak érdekében, hogy a dolgok jobban menjenek. 

Az innovációról szóló irodalomnak nagyon fontos ága az, ami az innovációs meghajtókról, az innováció 
motorjairól, az innovációs driverekről beszél. Ilyennek tekinthető különösen a már szóba került hálózat, 
a horizontális kapcsolatok erőssége. Ilyennek tekinthető továbbá természetesen a kutatás: az innovációk 
egy jelentős részének a forrása a kutatás, ezek gyakran az egyetemek, a kutatás világából jönnek. Minél 
intenzívebb a kapcsolat a kutatók és a gyakorlati szakemberek világa között, annál nagyobb az esélye 
annak, hogy a kutatók által kitalált új megoldások a gyakorlatba átmennek. A technológiának is nagyon 
nagy jelentősége van, főként a digitális technológiának. Ugyancsak fontos, hogy mennyire modulárisan 
épül fel a gyakorlat, a szervezeti működés. Vagyis, hogy kis elemeket ki lehet-e cserélni anélkül, hogy az 
egészet kellene megváltoztatni, hiszen egész struktúrákat megváltoztatni mindig nagyon kockázatos. 
Ezért minél inkább modulszerűen épül fel valamilyen rendszer, annál nagyobb a valószínűsége annak, 
hogy valamelyik modult kicseréljük valami újra, és a többit nem érintve hatással lehetünk a nagy egészre 
is. 

Óriási szerepe van az egyénnek, magának annak az embernek, akit innovátornak vagy újítónak szoktunk 
nevezni. Az innováció mögött mindig meg lehet találni azokat a konkrét személyeket, akikre bizonyos 
tulajdonságok jellemzők. 

A kutatások során az innovációs motivációt is vizsgáltuk: mi készteti az egyes embereket arra, hogy új 
dolgokat találjanak ki, míg mások inkább rutinszerűen végzik a munkát. Az innovátorok nagyon 
hasonlítanak azokhoz, akiket vállalkozóknak nevezünk. A vállalkozói attitűd és az innovációs motiváció 
nagyon közel áll egymáshoz. Nyughatatlan emberekről van szó, akik kockázatokat tudnak, mernek 
vállalni, akikben van energia, akik nehezen tűrik a monotóniát. A kockázatot vállaló emberek olyanok, 
akik másokat meg tudnak nyerni arra, hogy velük együtt dolgozzanak és kövessék őket a kockázatos 
úton. Hogyha nem sikerül a dolog, akkor újra tudják kezdeni, jó a frusztrációtűrő képességük. Az 
innovációs folyamatok eléggé kaotikusak. Az innovációk úgy születnek, hogy sok-sok próbálkozásból lesz 
egy olyan, ami „bejön”. A sikertelen próbálkozásokat túl kell élni, a kitartás és az eredményre való 
törekvés elengedhetetlen motivációs elemek. Mi nemcsak innovációs aktivitást vizsgáltunk, hanem 
innovációs viselkedést is. Az innovációs viselkedésnek két kulcseleme van. Az egyik a kreativitás, vagyis, 
hogy ki tudok-e találni új dolgokat, a másik pedig az implementálási képesség, azaz át tudom-e ültetni 
az ötleteket a valóságba. Ez a kettő nem feltétlen jár együtt. Vannak olyanok, akik remek fantáziával 
rendelkeznek, de az ötleteikből soha nem lesz semmi, és vannak olyanok, akik fantasztikus implementáló 
képességgel rendelkeznek, de nem kreatívak, nem találnak ki semmit, illetve ennek a kettőnek vannak 
kombinációi.  

A szervezet és az egyén kapcsolata is rendkívül fontos. Mi történik azokban az esetekben, amikor egy 
dinamikus, nyitott szervezetben egy dinamikus, nyitott személyt látunk és ennek a négyféle variációját? 
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Metaforákkal írtuk le ezeket: az üres vasdoboz, amikor sem a szervezet, sem az egyén nem innovatív. 
Amikor a vasdobozban van egy gyöngyszem: egy rutinszerűen működő szervezetben valaki, aki kreatív 
és innovatív. Az üres gyöngykagyló, amikor a szervezet maga innovatív, de olyan egyének vannak benne, 
akikben nem mozog az újítási készség és végül a gyöngyöt tartalmazó gyöngykagyló, ahol az egyén és a 
szervezet szinkronban van.  

Hogyan járulnak hozzá az oktatási innovációk, illetve azok kutatása, publikálása, disszeminálása 
az oktatás fejlesztéséhez, minőségjavulásához? 

A fő kérdés az, hogy eredményesebbé válnak-e azok az intézmények és oktatási rendszerek, amelyekben 
aktív innovációs tevékenység zajlik. 

Ezt nem könnyű statisztikailag kimutatni, többek között azért, mert nagyon gyakran éppen az 
eredménytelenség generálja az innovációt. Van egy probléma, amit meg kell oldani, és erre találnak ki 
dolgokat. Azt látjuk, hogy az innovatív szervezetek egy része eredménytelen, de nem azért 
eredménytelen, mert innovatív, hanem azért innovatív, mert eredménytelen, és próbál kijönni az 
eredménytelenség állapotából éppen az innovációk által. Nem szabad egyszerűen korrelációt keresni a 
kettő között. Az időfaktor is rendkívül jelentős.  

Egyik érdekes újítása annak az innovációkutatásnak, amiről beszélünk, az innováció értékének, 
értékességének mérése. Olyan mutatót is képeztünk, amely meg tud különböztetni értékes és kevésbé 
értékes újításokat annak függvényében, hogy az újítás során milyen módon változik az egyén vagy a 
szervezet eredményessége. Kutatásunkban az eredményesség mérésére kiemelt figyelmet fordítottunk, 
hiszen nagyon érdekes kérdés volt számunkra, hogy milyen kapcsolat van az újítás és az eredményesség 
között. Olyan eredményesség-mutatókat használtunk, mint a válaszadók vélekedése arról, hogy más, 
hozzájuk kapcsolódó intézményekhez képest vagy más, velük együtt dolgozó kollégákhoz képest milyen 
az ő eredményességük, illetve, hogy időben hogyan változott az eredményességük. Egymás mellé tudtuk 
tenni a vezetők és a munkatársak válaszait a szervezet eredményességéről. Ezzel növelni tudtuk az 
észlelt eredményességre épülő mutatóink megbízhatóságát, továbbá azzal is, hogy hozzákapcsoltuk az 
adatainkat az országos kompetenciamérés adataihoz is, ami által meg tudtuk nézni, hogy 8-10 év 
távlatában hogyan alakultak a kompetenciamérési adatok: javultak, romlottak vagy stagnáltak. 
Publikációban megjelent tényekkel alátámasztva biztonsággal merem állítani: Az innováció hozzá tud 
járulni az eredményességhez. 

Mérhetővé tettük az innovációs aktivitást. Az általunk létrehozott eszközök segítségével, bármely 
intézmény képet tud alkotni a saját innovációs aktivitásáról és viselkedéséről. Össze tudja magát 
hasonlítani hozzá hasonló intézményekkel vagy az országos átlaggal, el tudja végezni a saját innovációs 
tevékenysége finomhangolt elemzését. Ez azt jelenti, hogy egy gazdag adathalmaz áll az intézmény 
rendelkezésére arról, hogy milyen az ő innovációs profilja, milyen az ő innovációs viselkedése. Ez 
szervezetfejlesztési célokra is felhasználható intézményi szinten, de használhatja a területi 
oktatásirányító vagy oktatásfejlesztésért felelős hatóság is arra, hogy annak az adott területnek az 
innovációs aktivitását megvizsgálja és intervenciót kezdeményezzen az eredmények alapján. Sőt a 
beavatkozások hatása is vizsgálható. Hogy ennek mekkora jelentősége van, hadd illusztráljam egy 
példával: Magyarországon a KOALA (Komplex Alapprogram, később KAL) fejlesztési program keretében 
pedagógusok tízezreinek eredményesebb oktatási módszerekre való megtanítása zajlott. Amikor 
elindították a programot, úgy működött, mint a „szőnyegbombázás”. Mindenki ugyanazt kapta. Hosszan 
kellett győzködni a program vezetőit, hogy vegyék észre, olyan sokasággal dolgoznak, amelyet legalább 
négy csoportba lehet és érdemes osztani, és mindegyiknél mást kellene csinálni. Vannak ugyanis 
olyanok, akik még semmilyen innovációt nem hoztak létre, ott évekig tartó átalakulási folyamatra van 
szükség. Vannak olyanok, akiknél már működik az innovációs aktivitás, és tulajdonképpen csak rá kell 
erősíteni. Vannak olyanok, ahol teljesen felesleges invesztálni, mert már jóval innovatívabbak annál, 
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mint amit az egész rendszer szintjén ebben a projektben el lehet érni, illetve van még egy negyedik 
csoport, amelyet nem a fejlesztési beavatkozás célpontjának, hanem partnernek kell tekinteni, mert ők 
maguk tudnak fejleszteni más intézményeket. A kutatás során kifejlesztett eszközök alkalmazásával meg 
tudjuk mondani, hogy egy intézmény melyik kategóriában sorolható. Így lehetővé válik, hogy ne rossz 
hatékonyságú szőnyegbombázással szórják szét a fejlesztési erőforrásokat, hanem oda koncentrálják, 
ahol leginkább szükség van rá, illetve a rendszerben már kiemelkedő képességekkel rendelkező 
szereplőket fejlesztőként és nem a fejlesztési beavatkozás célcsoportjaként kezeljék, hogy a 
forrásfelhasználás sokkal hatékonyabb lehessen. Tulajdonképpen egy innovációmenedzsment-eszközt 
adtunk mind az intézmények, mind a rendszer irányítóinak kezébe.  

Melyek azok a további fontos és hasznos információk, tudnivalók, amelyekről semmiképp nem 
érdemes lemondani a témát bevezető írásban? 

Nagy vita övezi, hogy milyen a magyar oktatási rendszer innovációs aktivitása és teljesítménye más 
országokkal összevetve. Innovációban fantasztikus gazdag a magyar oktatási rendszer annak ellenére, 
hogy az oktatásirányítás nem kimondottan innovációbátorító. 

Talán érdemes megemlítenem, hogy a kutatási eredményeket, szokatlan innovatív módon közzétettük 
úgy is, hogy regényszerű formában, kitalált szereplők történetein keresztül mutatjuk be. Ennek a 
könyvnek két kötete jelent meg. Az első kötete A tudás keletkezése címet viseli. Ennek egyik központi 
témája a finn oktatási exportstratégia, annak felismerése, hogy nemcsak a formális iskolai rendszer 
intézményeiről, iskolákról van szó, hanem az ún. tanulás-, és oktatásiparról is, amely adott esetben akár 
exportágazatként is képes működni. 

 

 

Az interjút készítette: Budainé Gulyás Gabriella, a Budapesti POK munkatársa 
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Középkori Urbanity 

Vajon a városaink milyen szervező elvek mentén váltak olyanná, mint 

amilyennek megismertük? A történelem folyamán kik és milyen 
szempontok figyelembevételével hoztak meg egy-egy városképi 
döntést? Egy tantárgyközi kooperáció, egy időközi utazás és egy játék 
segítségével 2021 tavaszán kalandra hívtunk egy egész osztályt a 
középkori város világába, hogy a céhes polgárok mindennapjaiba 
csöppenve, dolgos, szabad polgárként kétkezi munkájukkal, 

gondolataikkal és okos érveikkel építsék fel a saját városukat. 

A „Középkori Urbanity” tantárgyközi projekt, művészi alkotás és vitajáték. A kultúrAktív közhasznú civil 
szervezet3 által fejlesztett díjnyertes4 utcai társasjáték5 adaptált változata, amelyet a 2020-2021. 
tanévben valósítottunk meg a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 9. b 
osztályos diákjaival. 

Miről is szól ez a játék? „A párbeszédről és különböző nézőpontok megismeréséről. Meglévő és alakuló 
értékek újragondolásáról, átértékeléséről. A városról és a városfejlődésről. Az egyéni szerepvállalásról 
és részvételről, a döntések következményeiről.”6  – az oktatás szempontjából kihagyhatatlan készségek 
fejlesztéséről. 

A történelem és a vizuális nevelés tantárgyak tematikája sokféle tantárgyközi projektre csábíthat. A 
történelemórákon a céhekről, a városi önkormányzat működéséről tanultunk. A középkori városi élet 
témájában találkozott az egyetemes és a magyar történelem, a művészettörténet, az állampolgári 
nevelés, az anyanyelvi kommunikáció. A vizuális kultúra tanórákon az osztály számos példán keresztül 
tanulmányozta a középkori élet látványaspektusait. A ráhangolódást formakultúra, forma absztrakció, 
funkcióformálás; rajzos jegyzetek készítése; a korszellem megismerése jelentette. Megterveztük saját, 
középkori avatárunkat bizánci ikonok formájában, tanulmányoztuk a városok szerkezetét, a középkori 
városi környezet jellegzetességeit, épülettípusait, építményeit. A megszerzett tudással felvértezve 
fogtunk hozzá saját városunk megtervezéséhez, felépítéséhez. 

Munkánkban a játék és a pedagógiai fejlesztés módszertanának kialakítása is fontos szerepet játszott. A 

„design thinking”7 elveinek megfelelően a gondolatainkat kipróbálások és ellenőrzések sorának vetettük 
alá, és több lehetséges változatot is számba vettünk: 

• Hogyan készüljön el a várostérkép? Egy konkrét város középkori térképe legyen vagy egy 
lehetséges, képzeletbeli középkori város térképe? 

• Milyen technikával készüljön el a várostérkép? 

• Hogyan, milyen formában készüljenek el a játékhoz tartozó épületelemek? 

• Milyen problémák jelenjenek meg az érvelés során? 

• Hogyan lehet a játékot az online térben kipróbálni, hogyan lehet a tantermi játék kellékeit 
előállítani? 

                                                           
3 kultúrAktív Egyesület, https://kulturaktiv.hu/  
4 kultúrAktív Egyesület, GOLDEN CUBES AWARDS DÍJÁTADÓ – ÜNNEPLEJETEK VELÜNK JÚNIUS 18-ÁN! 
https://kulturaktiv.hu/golden-cubes-awards-dijatado-unneplejetek-velunk-junius-18-an/ 2021. 11. 03. 16:58 
5 kultúrAktív Egyesület, http://urbanity.hu/  
6 Szilágyi Nagy Anna, Zajacz Judit, Zöldi Anna - kultúrAktív Egyesület: Urbanity - a város, ahol te hozod a döntéseket 
(2016.02.08. 09:31),  URL.: https://epiteszforum.hu/urbanity-a-varos-ahol-te-hozod-a-donteseket 2021.09.25.21:52 
7 http://rajz.fazekas.hu/wp-content/uploads/2018/11/Poczos_Valeria_VIMM22_DESIGN-THINKING.pdf  

https://kulturaktiv.hu/
https://kulturaktiv.hu/golden-cubes-awards-dijatado-unneplejetek-velunk-junius-18-an/
http://urbanity.hu/
https://epiteszforum.hu/urbanity-a-varos-ahol-te-hozod-a-donteseket
http://rajz.fazekas.hu/wp-content/uploads/2018/11/Poczos_Valeria_VIMM22_DESIGN-THINKING.pdf
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A megoldás intenzív együtt gondolkodást igényelt, miközben a feltételek 
folyamatosan változtak. A játékfejlesztés és -tervezés önmagában is izgalmas lett 
volna, a nagy fordulatokat a járványhelyzet változásai hozták a folyamatba. 
Induláskor online játékban gondolkodtunk, így jöttek létre a játékosokat 
megjelenítő középkori, ám a 21. századra jellemző „avatárok”. Tavasszal azonban 
visszatértünk az offline térbe – a kellékeknek immár tárgyi formát kellett ölteniük. 
Végül eljött a nagy nap (utolsó nap, utolsó törióra!), és kipróbálhattuk közös 
termékünket: egy új társasjátékot! A középkori céhes mesterek bőrébe bújó 
diákok saját szempontjaik mentén, ismereteiket alkalmazva, kontextusba 
helyezve vitatkozhattak egy középkori város gazdagodásának, fejlődésének 
lehetőségeiről. Az osztály – „a város polgársága” – négy céhbe szerveződött: 
borbélyok, csizmadiák, pékek & sörfőzők, kovátsok (sic!). 

A céhek vezetői húztak egy-egy témát, amelyhez a céhtagoknak kellett a városi élet jobbítására irányuló 
javaslatokat gyűjtenie, és egyet a város polgárai elé tárnia. A javaslatról a többi céh tagjai véleményvonal 
módszerrel nyilvánítottak véleményt. (Témakörök: Szolidaritás, szociális támogatás; Járványok, 
védekezés; Oktatás, iskola, képzés; A város szépítése, dicsősége, hírneve; Igazságszolgáltatás; Gazdasági 
élet, vásárok; A város autonómiája, védekezés a gróf hatalmaskodásaival szemben; Vallás, hitélet, 
ünnepek; Bűnmegelőzés; Tűzvédelem.) Érveiket a bölcs és igazságos zsűri bírálta el: a jóváhagyott 
érvekért a céhek egy-egy épületelemet helyezhettek el a várostérképen, a javaslatot tevő céh színével 
jelölt városnegyedben. „Pont” tehát a jól megfogalmazott, meggyőzően előadott érvekért járt. Így épült 
egy középkori város, amely a vita végére építő javaslatokban és szép, új épületekben is gazdagodott. 

Kooperatív tanórák, izgalmakkal teli élmények – lehetséges, hogy a játék más tantárgyakkal is 
kipróbálható? Vajon az utcai zenész hangszerének hangjával nem formálja városaink utcáit? Századvégi 
költőink nem hagyták nyomukat kedvenc helyeiken? Egy jól megtervezett közlekedési csomópont nem 
színtiszta matematika? Vagy a sarki pékségből kiszökő illatok nem ösztönöznek minket arra, hogy 
meglátogassuk minden reggel azt a szecessziós házat, melyben az üzlet működik? Mindezt akár 
bármelyik történelmi korszakra adaptálva. Hisszük, hogy a város szövete ezer módon vizsgálható, legyen 
a tárgyunk sport, irodalom, zene vagy tánc. Biztosak vagyunk benne, hogy a játék bármely tantárgy 
esetén integrálható. 

Fotók: Bognár Petra 

Bognár Petra 
okleveles fémműves tervezőművész, design- és vizuálisművészet-tanár. A Fővárosi komplex 
rajzverseny szervezője, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanárképzésének gyakorlatvezető 
tanára. Művészeti tevékenységei, kiállítások helyszíne: Prága, Győr, Pécs, Fehérvárcsurgó, 
Kőszeg és Budapest. Diplomamunkájának díjai: Magyar Formatervezési Díj, Hello Design 
Diploma Díj, a nemzetközi Best Diploma Medal Shortlist-be is bejutott. Kutatási fókuszában az 
emberi test szenzoriális érzékelése, a játék dinamikája, a játéktervezés területei és a 
kooperatív pedagógia lehetőségei állnak. 

Szabó Márta Mária 
a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára, innovátor 
mesterpedagógus, tankönyvszerző, mentortanár. Megbízott előadó a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen. Kutatási és érdeklődési területe: történelemdidaktika és szak-
módszertan, tanulásmódszertan, tartalmi szabályozók, tankönyvkutatás.  
Módszertani honlapja: 1001tortenet.net 

 

 



 

Pedagógiai LaPOK 

 

12 

Én így fejlesztek Tükörtábla-terápiával 

A neurodiverzitás  szerepe a fejlesztésben 

Ha a XXI. századi, korszerű pedagógia kerül szóba, mindig eszembe jut a Freiberg által leírt repülőgép-
hasonlat: „Csak az iskolától várják el, hogy működés közben megújuljon. Olyan ez, mintha egy 
repülőgépet a levegőben próbálnánk átépíteni.”8  

A digitális oktatásra való hirtelen átállás során – amit a járványhelyzet indokolt – pontosan ez történt 
velem is. Meg kellett újulnom, hogy a digitális kihívásnak jobban megfeleljek, hogy fejlesztő 
csoportjaimhoz digitális formában is eljuthassanak a feladataim. Szerencsémre, megújító 
mesterprogramomban, olyan módszereket szeretnék modellezni, vagyis működőképessé tenni, amikkel 
a fejlesztőpedagógiai kompetenciák bővítése valósulhat meg. Ezek egyike éppen a digitális kompetencia 
volt. A váltás előtti napokban fejeztem be egy e-learning képzést, mely a tanulásban és a 
tehetségfejlesztésben egyaránt felhasználható alkalmazói szoftverekkel ismertetett meg.  

A pedagógiai innovációk legtöbbször – járványhelyzet nélkül is – „működés közben” születnek, amikor 
valós csoportok, valós igényeire keresünk valami új módszert. Ha adaptív megoldást keresünk, 
gondolatban elszakadhatunk a hétköznapoktól és időben, térben kalandozva, akár más tudományágak 
felé kitekintve találhatunk választ a problémánkra.  

Ilyen innovációs tevékenység volt számomra a tükörtábla-terápia módszer kidolgozása 2004-től, mely az 
agykutatás izgalmas eredményei felé is elvezetett, és az írásproblémák vizsgálatára és kezelésére 
teremtett új lehetőséget.  

A következőkben erről az innovációról, valamint a legaktuálisabbról, a neurodiverzitáson alapuló 
tehetség- és részképesség-fejlesztés néhány eleméről lesz szó. 

A Tükörtábla-terápia módszer9 
Kutatómunkám során Pierre Mesker, holland 
neurológus szakmai munkája inspirált módszerem 
kidolgozásában. Rögtön éreztem, hogy valami új 
van születőben, vagyis saját szakmai tudásom 
„fehér foltjainak” felszámolása ezúttal széles 
szakmai körök számára is hiánypótló lesz. El is 
határoztam, hogy kutató- és fejlesztőmunkám 
eredményét egy szakkönyv formájában teszem 
közkinccsé, ami 2010-ben – elmélet, vizsgálat és 
terápia részletes leírásával – meg is történt.10 

Mi is az a tükörtábla? A testközép síkjában 
felállított, függőleges tábla, amit testünk hosszanti 
szimmetriatengelyének „kivetítéseként” képzeljünk 
el. Az így elhelyezett táblára két kézzel, egyszerre 

                                                           
8 Carl R. Rogers – H. Jerome Freiberg (2013) A tanulás szabadsága. Edge 2000 Kiadó, Budapest. 234. o. 
9 Bővebben: http://www.tukortabla.hu  
10 Lesóné Kónya Mónika (2010) Tükörtábla-terápia. A kétkezes diszgráfia-vizsgálat és –terápia kézikönyve. ELTE Eötvös 
Kiadó, Budapest. 

http://www.tukortabla.hu/


 

Pedagógiai LaPOK 

 

13 

írunk, miközben homlokunkat a tábla éléhez támasztjuk. Elnevezését tehát nem anyagáról, hanem a 
„tükröző” funkciójáról kapta. 

A terápiás hatása is ebből fakad. A szimmetrikus szinkronmozgás következtében a két kéz írásképe 
vizuálisan eltérő lesz, csak motorosan fog megegyezni! A tükörtáblával lehetőségünk van arra, hogy az 
írás motoros és vizuális komponenseit szétválasszuk, és ideiglenesen nagyobb hangsúlyt helyezzünk a 
motoros oldalra. Ezáltal új automatizmusok alakíthatók ki, és képesek leszünk szebben írni. 

A tükörtábla egyszerűsége és játékossága ellenére megfelel annak a korszerű neoropedagógiai elvnek, 
miszerint az agy működésének ismeretében tanítsunk, fejlesszünk. A két agyféltekét összekötő 
idegpályák stimulálásával részt vesz az idegrendszeri érés serkentésében, a bilaterális integráció 
harmonizálásában. Segít megállapítani és rendezni az olyan problémákat, melyeket a „kétkezesség” vagy 
a keresztdominancia jellemez. Nagycsoportos óvodásoknak preventív, íráselőkészítő jelleggel, 
iskolásoknak felső korhatár nélkül javasolható. Kiegészítője lehet a hiperaktív, figyelemproblémás 
tünetek kezelésének, és minden olyan fejlesztésnek, ahol a kreativitás fontos, például 
művészetpedagógia, kreatív tanulásmódszertan. 

Mi a neurodiverzitás, és milyen lehetőséget nyújt a fejlesztőpedagógiában? 
Az a színes sokféleség, ami a gyerekek tükörtáblás rajzainál feltűnik, kiindulópontja lehet a jó 
képességekre alapozott fejlesztésnek, és rugalmas diagnosztikának is. Ha a fejlesztő célja valóban a 
gyermekben van – ahogy azt a reformpedagógusok anno javasolták – nem a funkcióromlásra, hanem a 
jó képességekre fogja helyezi a hangsúlyt, hiszen fejleszteni is csak azt szabad, amire már képes a 
gyermek. A diagnosztikai kategóriák se legyenek merev skatulyák – mondja Laurent Danon-Boileau – 
nem arra valók, hogy egyikbe, másikba „begyömöszöljük” a gyermeket, sokkal inkább arra, hogy 
megfigyelhessük, miben tér el attól a klinikai típustól, amibe amúgy tartozik. „Gyakran pont azáltal, hogy 
szem előtt tartjuk ezt az eltérést, segítjük elő a gyermek fejlődését.”11    

                                                           
11 Laurent Danon-Boileau (2007) A gyermek, aki nem beszélt: L'enfant qui ne disait rien. Pontkiadó, Budapest. 8. oldal 
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A modern fejlesztőpedagógus gyermekközpontú, a gyerekek fejlődésének facilitátora. Kifejezetten arra 
törekszik, hogy „mindenki legyen azzá, akivé lehetne magával hozott belső adottságai, lehetőségei 
szerint”.12 Részképesség-fejlesztő csoportjaimban élményalapú technikákkal igyekszem ezt 
megvalósítani. Éppen úgy, mint a tehetségfejlesztő csoportjaimba beválogatott gyerekeknél, akik valós 
képességeikkel ellentétben az iskolában „alulteljesítők”, és többnyire valamilyen „címkével” is 
rendelkeznek. Fontos, hogy önismeretük, önbizalmuk és társas kapcsolataik terén is fejlődést éljenek át.  

Az anyanyelvi készségek fejlesztése során „…igen könnyű elfelejtkezni róla, hogy a gondolat nem mindig 
szóban fogalmazódik meg. […] minden érzékszerv hozzájárul az agy egész intelligenciájához.”13 Így a 
kreatív tanulásmódszertan-csoportjaimban, ahol a művészetpedagógia eszköztárát alkalmazom, a 
legtöbb feladat több modalitást mozgat, főleg mozgás, zene és vizuális gondolkodási formák jelennek 
meg. Átélhetjük újra, ahogy a szavak jelentése – tapasztalataink szenzomotoros szövevényeként – 
összeáll, előkészítve ezzel a magasabb verbális funkciókat: hiszen az ősi, prekommunikációs médiumok 
(üzenetközvetítő csatornák) is kezdetben képi jellegűek voltak, csak aztán születtek meg a szavak, s jóval 
később az írás. 

Fotók: szerző 

 A 2020/2021-es tanév kreatív munkáiból nyílt digitális kiállítás itt tekinthető meg: 
https://sway.office.com/MVwGerm8Kr81R1IN?ref=Link&loc=play 

 A digitális feladattár itt található: https://padlet.com/lesonemonika/UJ_JATEKTER 

 

                                                           
12 Klein Sándor és Soponyai Dóra (2010) A tanulás szabadsága Magyarországon. Edge, Budapest. 86. oldal 
13 Lelkes Éva (1994) Én így tanítok. A kreativitás szerepe a nevelésben. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 
Intézet, Szolnok. 31. oldal 

Lesóné Kónya Mónika 
a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Érdi Tagintézményének innovátor 
mesterpedagógusa; pedagógia szakos előadó, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus;  
a Tükörtábla-terápia kidolgozója. 

 

https://sway.office.com/MVwGerm8Kr81R1IN?ref=Link&loc=play
https://padlet.com/lesonemonika/UJ_JATEKTER
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Digitális hálóban az óvoda (is) 

Az óvodapedagógus  kötelezettsége és felelőssége az óvodában és az 
online térben 

A köznevelés digitális pedagógia palettáján az úgynevezett óvodai karanténpedagógia is helyet követelt 
magának, azonban hiányos megoldási javaslataival egyelőre lépéshátrányban van. A pandémia időszaka 
rámutatott arra a tényre, hogy a jövőben megfontoltabb, körültekintőbb digitális óvodapedagógiai 
megoldásokra lesz szükség a hatékonyabb és korszerűbb óvodapedagógiai neveléshez. 

Az óvodapedagógiában megjelent IKT (Információs Kommunikációs Technológiák) alkalmazása erősen 
átrendezte az óvodai nevelés folyamatát. Átrendezte elsősorban azzal, hogy a puszta eszközhasználat 
befurakodta magát a játék és mozgás megbonthatatlan alapegységébe. 

A digitális háló a kisgyermekkorosztály első intézményesített helyszínét, az óvodát is körbevette. Digitális 
felelősségről és kötelezettségről beszélni viszont, egyrészt a családok, másrészt az óvodapedagógusok 
virtuális szokásainak, viselkedésének feltárása mentén tudunk csak, mert a felerősödött digitális 
életforma a családokkal együtt változtatta meg a szülők és a pedagógusok szerepkörét. 

A digitális technika szinte minden család életében nagy szerepet játszik, ezért az óvodáskorú gyermekek 
számára természetes jelenség az okostelefon, a tablet, a laptop használata, személyiségük alakulását 
elsősorban a szülők személyes digitális viselkedéskultúrája befolyásolja. A gyorsan változó 
médiakörnyezet digitális megoldási stratégiák és digitális séma hiányában tétova szülői attitűdöt szül, 
hol engedékeny, hol tiltó formában. A szülők mediációs szerepköre határozza meg tehát a gyermekek 
digitális tevékenységét, vagy biztonságos mederbe tereli azt, vagy a függőség viszonyát erősíti. 

A digitális technológia új utat nyitott az óvodai nevelésben, új lehetőséget teremtett a családokkal való 
kapcsolattartásra. Az óvoda a maga meglehetősen gyenge lábakon álló digitális ismereteivel próbál helyt 
állni a digitális nevelés területén, ámde a digitális technológia alapszintű gyakorlati alkalmazása 
korántsem jelenti azt a digitális műveltségi szintet, ami elvárható lenne az óvodapedagógusoktól. Az 
etikus online jelenlét, az egyéb szerepkörökben való megnyilvánulás alapkövetelmény a különböző 
internetes platformokon és a közösségi médiában, ergo a felelős internethasználat, a digitális etikett 
ismeretének elsajátítása halaszthatatlan az óvodapedagógusok részéről is. 

Az óvodapedagógus-szerep változása szembeötlő, az offline térben bevált tulajdonságok más 
jelentőséggel bírnak a digitális tevékenység során. Az új szerepkör új attitűdöt kíván hozzáillő tudással, 
megfelelő digitális műveltségi szint elérésével. 

A Digitális Jólét Program keretén belül Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának 
célkitűzése a gyermekek védelme az internet káros tartalmaitól, kockázataitól, továbbá a gyermekek, 
szülők, pedagógusok felkészítése a tudatos, értékteremtő internethasználatra. 

Az elsősorban iskolai oktatást célzó dokumentum részletesen ismerteti a védelmi, biztonsági 
szabályzókon keresztül a tudatos médiahasználatot és a digitális műveltség kérdéskörét, amiből az 
óvodapedagógusok is bőségesen profitálhatnak. 

A digitális műveltség a digitális állampolgárság összetett kompetencia-rendszerének egyik területe, mely 
magában foglalja a digitális technológia etikus használatával az információk keresését, strukturálását, a 
tartalmak szűrését, értékelését, létrehozását és megosztását. 

https://2015-2019.kormany.hu/download/6/0e/c0000/Magyarorsz%c3%a1g%20Digit%c3%a1lis%20Gyermekv%c3%a9delmi%20Strat%c3%a9gi%c3%a1ja.pdf
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Az óvodapedagógusok részéről olyan innovációra, kreativitásra való hajlandóságot jelent, ami az újfajta 
módszerek, eszközök használatával alternatív megoldásokat nyújt a digitális óvodai nevelés 
folyamatában. Feltételezi a pozitív elkötelezettséget a digitális technológiák alkalmazása iránt, az aktív, 
felelősségteljes, tudatos részvételt, és nem utolsó sorban a kulturált interaktivitást az online 
környezetben. 

Az óvodapedagógus elsődleges szerepe és felelőssége abban van, hogy mit mutat meg magáról az online 
térben, hogyan kommunikál, milyen online attitűddel rendelkezik. Ebben az esetben alábbi kérdéseket 
célszerű alaposan végig gondolni: 

• Tud-e pozitívan, kritikusan és kompetensen működni a digitális környezetben? 

• Megfelel-e online kommunikációja az etikai normának? 

• Átgondoltan, tudatosan használja-e az eszközöket és tiszteletben tartja-e a személyiségi, emberi és 
szerzői jogokat? 

• Mit mutatnak róla a webes keresőportálok, hogyan látják mások az online platformokon, miről 
árulkodik digitális lábnyoma? 

A kérdésekből ítélve egyértelmű, hogy a digitális tevékenység nem csupán a kereső oldalak által felkínált 
lehetőségek szemezgetéséből, összegyűjtéséből és azok e-mail formájában való megosztásáról szól. Az 
online etikett és viselkedéskultúra elsajátítása nélkülözhetetlen a pedagógiai munka során. Az óvodai 
nevelési területekhez kapcsolódó témakörök digitális formába öntése nem lehetséges az eddig 
megszokott módszerekkel. Új digitális szakértelemmel a produktív tartalom-előállítást, 
információmegosztást, a hatékony online tevékenységet kell megcélozni. 

A családokkal való kapcsolattartásban pedagógusként, a közösségi oldalakon magánemberként ott 
hagyjuk digitális lábnyomainkat. Az óvodapedagógus szakmai megnyilvánulása az online térben komoly 
lenyomata pedagógiai munkájának, ezért célszerű többször mennyiségi és minőségi önvizsgálatot tartani 
az alábbi szempontok alapján: 

• Professzionális és szakmailag releváns, amit és ahogyan kommunikálok az online térben. 

• Produktív, az óvodapedagógia alapelveinek megfelelő online tartalmat állítok elő. 

• Figyelemmel kísérem, hogy mennyire befolyásolja saját magam és az óvoda hírnevét digitális 
lábnyomom. 

• Határt húzok magánéletem és a szakmai tevékenységem között az online térben. 

• A digitális etikett elvárásai alapján működöm közre magánemberként és óvodapedagógusként 
egyaránt. 

A digitális műveltség a különböző mértékben online tevékenységet végző személyeknél eltérő módon 
mutatkozik meg, életkortól függetlenül, kisgyermekektől egészen időskorúakig. Óvodapedagógusként 
nem csak óvodásainkért vagyunk felelősek és jelenleg nem csak az óvodában. A szülőkkel való 
együttnevelésünk során a virtuális játszótéren is felelősséggel tartozunk példát mutatva digitális morális 
viselkedésünkkel.  

Forrás: 

 Dr. Devorah Heitner (2017): Képernyőtudatos család – Hogyan neveljünk digitális bennszülötteinkből digitális 
írástudókat? HVG könyvek, Budapest, 2018 

 Nagy Ildikó Mária: A 21. századi óvoda, Neteducatio Kft. Budapest, 2021. 

 https://digitalisgyermekvedelem.hu/ 

 https://digitalisjoletprogram.hu/  

 https://www.digitaliscsalad.hu/ 

 http://digitalistudatossag.hu/ 

https://digitalisgyermekvedelem.hu/
https://digitalisjoletprogram.hu/
https://www.digitaliscsalad.hu/
http://digitalistudatossag.hu/
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Óvodapedagógusoknak ajánljuk a szerző kötetét. A 21. századi óvoda című könyv 
témája az a nagy horderejű változás, amit a technikai eszközök berobbanása 
jelentett a köznevelés kisgyermekkori szegmensébe is. A könyv erősíti a 
hagyományos és a modern eszközök, módszerek ideális használatának egyensúlyát 
és célja, hogy segítséget nyújtson a digitális világ megismeréséhez professzionális 
elméleti háttérrel, szakirodalommal, valamint praktikus gyakorlati tanácsokkal. 

 

Nagy Ildikó Mária 
tagóvoda-vezető, vezető szaktanácsadó, mesterpedagógus. Gyakorló óvodapedagógusként 
több mint tíz éve vitte be csoportjába a laptopot, ahol a gyermekek aktivitására, 
kreativitására építve született digitális mese, kerültek feldolgozásra a nevelési területek 
különböző témaköreinek digitális eszközökkel átszőtt változatai. Rendszeresen részt vesz 
digitális eszközök és módszerek használatának bevezetését célzó projektekben, 
kutatásokban. Óvodai digitális projektek mentora, szakmai konferenciák előadója. Fő 
területe a digitális felelősség, a biztonságos, etikus internethasználat, a digitális műveltség. 
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A Kőbányai Csodafa Óvoda szervezeti, módszertani kultúrája és 
pedagógiai gyakorlatában megvalósuló innovációs folyamatok 

„Innováción alapuló működési mechanizmusról akkor beszélhetünk, ha a tervezett folyamatok 
összerendeződnek és működnek.” (Benedek András) 

Nevelőtestületünk erőssége a folyamatos megújulás, nyitottak vagyunk a szakmai környezetből érkező 
lehetőségekre. Intézményvezetőként fejlesztő-újító mesterprogramomban több pedagógiai módszer, 
program bevezetését terveztem, a testülettel egyetértésben. Az újítások kiválasztásánál figyelembe 
vettük óvodásaink, a szülők igényeit, valamint saját erőforrásainkat, motivációnkat. Az innovációs 
folyamataink a szakmai munka színvonalának emelése mellett a szervezet fejlesztésére is jótékonyan 
hatnak. Javult az együttműködés, a kommunikáció és jó úton haladunk a valódi tanulószervezetté válás 
felé. A megújulási készség mellett az innováció folyamatában jól érezhető, és kimutatható a pedagógiai 
szabadság fontossága, amely a jövő záloga. 

Egy új program vagy módszer bevezetése során a 
változás menedzselése sok energiát, figyelmet igénylő 
vezetői feladat. Ebben a munkában a közösségben lévő 
kulcsemberek is segítenek, jelentősen közreműködnek a 
kiemelt projektjeink szervezésében. Jellemző rájuk, 
hogy a feladatokat pozitív effektusból, a várható 
eredmények, a fejlődés oldaláról közelítik meg, ezzel 
képesek másokat is lelkesíteni. Szakmai napokat 
szervezünk a tudásmegosztás, tapasztalatcsere céljából, 
ahol egyeztetjük eredményeinket és meghatározzuk a 
további lépéseket, célokat. Ebben a feladatban a 
korábban megszerzett minőségbiztosítási tudásunkat is 
jól fel tudjuk használni, pl. SWOT analízist készítettünk. 

Egyik jelentős innovációnk a 2010-ben bevezetett NyugiOvi program. A programra 
óvodapszichológusunk hívta fel figyelmünket.  
A NyugiOvi program egy TÁMOP pályázat keretében került kidolgozásra, célja a gyermekek között 
előforduló bántalmazás (bullying) megelőzése és kezelése, a pozitív társas kapcsolatok kialakításának 
segítése. A program épít a hasonló dán Free of Bullying és a finn KiVa programok tapasztalataira. Az 
óvodai bullying-ról hazai adat nem áll rendelkezésünkre, de a gyakorlatban tapasztalható, hogy ebben 
az életkorban is gyakori a fizikai agresszió valamilyen formája. Az óvodás életkorban, a társas 
kompetencia kialakulásának első időszakában, a társas együttlét tanulása közben szinte 
elkerülhetetlenek a konfliktusok. Az óvodások közötti konfliktushelyzetek megoldásának módjai, mint 
tanult viselkedésformák leképezik a környezetükben tapasztalható toleranciaszintet. 

Nevelőtestületünk egyetértett abban, hogy vegyes csoportjainkban gyakori probléma a gyermekek 
között megjelenő agresszív viselkedés. A szülők is jelezték, hogy otthon is gondot okoz konfliktuskezelés. 
Az előzetes helyzetfeltárás alapján úgy gondoltuk, hogy érdemes megismerkedni az antibullying 
programmal. 

A NyugiOvi program gerincét az öt napra lebontott tematika tíz darab, egyenként 30 perces foglalkozása 
jelenti, melyeket egy héten át vagy hosszabb időtartamra elosztva is meg lehet valósítani. A 
foglalkozások kereteként a csoportba látogató Szepi, az űrlény kalandos története szolgál. A kedves, 
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gyámolításra szoruló karakter segít kiváltani a gyerekekből a védő-óvó szándékot, amelyre a 
bántalmazásellenes csoportszabályok épülnek. 

A bevezetést több óvodapedagógus elméleti felkészítésével kezdtük. Az információmegosztást követően 
a nevelőtestület egyöntetűen a bevezetés mellett döntött. A szülők is érdeklődve fogadták a 

tájékoztatást. A belső továbbképzést 
munkaközösségvezetőnk szakmai bemutatójával 
folytattuk. Első évben három csoportban vezettük be 
a programot.  

Tapasztalataink szerint a legnagyobb változást a 
gyermekek neveltségi szintjében és a szociális 
kompetenciáik, érzelmi intelligenciájuk fejlődésében 
érzékeltük, csökkent a konfliktusok száma, mélysége. 
Az egymásra való odafigyelés, a társak elfogadása, az 
érzelmek hangsúlyosabbá válása érezhető volt a 
csoportokban. A konfliktusok resztoratív kezelési 
formáinak gyakorlása sokat segített a nyugodt légkör 
kialakításában. Transzferhatásként a szülőkkel való 
kapcsolattartás is érzékelhetően pozitívabb lett, 
érdeklődők voltak a programmal kapcsolatban, pl. 
örömmel segítettek egyik csoportban a kellékek 
(űrjárgányok) elkészítésében.  

A program bevezetésekor anyagi beruházást Szepi plüssfigurájának a megvarrása igényelt. A 
módszertani anyagok fénymásolásában a szülőktől kaptunk segítséget.  

Célom, hogy óvodánk mind a hét csoportjába bevezetésre kerüljön a NyugiOvi program. Az újonnan 
érkező munkatársaink is folyamatosan bekapcsolódnak az elméleti oktatásba. Tervezem, hogy a 
következő nevelési évben a program hatékonyságát a gyermekek bemeneti érzelmi állapotának 
mérésével, majd az öt foglalkozás befejezésével kimeneti méréssel vizsgáljuk. 

Nagyon büszke vagyok arra, hogy két óvodapedagógusunk a pedagógus életpálya modell Pedagógus II. 
fokozatba történő minősítő eljárásának során ezt a programot választotta gyakorlati bemutatójához. 
Mindketten kiváló minősítést kaptak!  

Az óvodánkban hagyományként működő óvoda-iskola együttműködés keretében, intézményvezető 
helyettesünk ebből a programból építette fel sikeres bemutató foglalkozását, amelyet a leendő tanító 
néniknek tartott az iskolába készülő nagycsoportosokkal. 

Második nagyobb innovációnk a „Lakóhelyünk Kőbánya” program bevezetése. 

„A lakóhely nem más, mint egy élő múzeum, ahol meg kell találni a benne rejtőző műtárgyakat.” 
 (Buzás Kálmán)14 

Az innováció bevezetésének rövid előzménye: 2010-ben Budapest 10. kerületében az önkormányzat 
felkérésére Buzás Kálmán helytörténész, Foki Tamás történész, tantervíró, Ráday Tamás várostörténész 
és Sári Éva pedagógiai szakértő irányításával kidolgozásra került a „Városi Tanterv” projekt. A tanterv 
megalkotásának célja az volt, hogy a kőbányai iskoláskorú gyerekek közel kerülhessenek lakóhelyük 
történetéhez. (Sajnos nem került bevezetésre.) Ezt követően uniós pályázat segítségével, Buzás Kálmán 

                                                           
14 Buzás Kálmán: Ovivilág, X. kerületi Óvónők Lapja 2011/10,43. évfolyam 3. szám 
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irányításával elkészült egy bővíthető kézikönyv (Csatoskönyv) és foglalkoztató füzet, amely Kőbánya 
helytörténetének legfontosabb emlékeit, történeteit, adatait, szereplőit mutatja be. A különböző 
témakörökhöz óvodától az általános iskoláig, a különböző életkoroknak megfelelően kiváló, kreatív, 
felfedezőalapú, tevékenykedtető foglalkozások kapcsolódtak.  

Akkoriban találkoztunk az oktató városok mozgalmával, amelyet a kerület vezetői és a szakemberek is 
iránymutatónak tartottak. Az Oktató Városok Nemzetközi Szövetsége Chartába foglalta alapelveit, 
többek között: „egy oktató városnak tudnia kell, hogyan fedheti, őrizheti és mutathatja meg saját 
identitását. Ez teszi őt egyedivé, és ez ad alapot lakóival és más városokkal való gyümölcsöző 
párbeszédre. A gyermekek és a fiatalok többé már nem passzív szereplői a társadalom és a város 
életének.” 

Óvodánk nevelőközössége fontosnak tartja, hogy a gyermekek ismerjék meg és szeressék, ezáltal óvják 
lakókörnyezetüket, ezzel hozzájárulunk a hazaszeretetre nevelés megalapozásához is. A korábbi kerületi 
munkában megvalósított szakmai tevékenységeinket pedagógiai programunkban is feltüntettük. 

Óvodánkban megvalósult projektjeink:  

• az 1848-49. évi polgári forradalommal és szabadságharccal összefüggő utca nevek Kőbánya 
területén és ezek felkeresése (pl.: Ihász utca- Ihász Dániel /1813-1882/ honvéd alezredes, Kossuth 
Lajos titkára.  

• Újhegyi Mély-tó név története, növények, a tó élővilágának megismerése.  

• Csősztorony története, látogatás a Csősztoronyhoz. 

Munkatársaim elfogadták, hogy szorosabb kapcsolatot, együttműködést építsünk ki a környezetünkben 
lévő múzeumokkal (Kőbányai Helytörténeti Múzeum, Kőporcelán Gyár, Tűzoltó Múzeum, Közlekedési 
Múzeum), ezáltal a múzeumpedagógia nagyobb mértékben lesz jelen óvodai nevelésünkben. Célunk, 
hogy óvodásaink a programok során megismerkedjenek szűkebb és tágabb környezetük értékeivel, 
alakuljon ki kötődés bennük lakóhelyük, Kőbánya iránt. Az óvodapedagógusok nevelési terveikben 
rögzítik a gyermekek érdeklődéséhez, valamint a csoport tevékenységeihez kapcsolódó 
múzeumlátogatási lehetőségeket. Elvárás, hogy a nevelési évben minden óvodai csoportunk vegyen 
részt múzeumpedagógiai programon vagy látogatáson. A szervezésbe a szülőket is bevonjuk. 

Az óvodán kívüli tapasztalatszerzés élményekben gazdag, motiváló és sokszínű ismeretszerzésre nyújt 
lehetőséget. A közösen megélt eseményekre, emlékekre jól lehet építeni a további képességfejlesztés 
során is.  

Ősszel két óvodai csoportunk látogatott el a „Volt egyszer egy Északi” időszaki kiállításra az Északi 
járműjavítóba, ahol majd az új Közlekedési Múzeum kerül kialakításra. 

A tárlaton megtekinthető volt Kőbánya múltja a járműjavítás 
időszakában. Közelről láthattunk régi versenyautót és 
motorkerékpárokat, amelyek az egykori Népligetben versenyeztek. 
Csodálatos és tekintélyt parancsoló volt a legendás MÁV 424 
gőzmozdony, V66 villanymozdony, az Árpád gyorssínautóbusz (1934-
ben készült), amely Bécs és Budapest között közlekedett. 
Megcsodáltuk a Szellem névre hallgató gőzmozdonyt, amely 161 
km/órával tartotta a gőzmozdonyok hazai sebességrekordját. 

A kiállítás interaktív része felkeltette a gyermekek érdeklődését, 
kipróbálhatták a jármű javítással kapcsolatos eszközöket és belülről is 
megcsodálhatták a kiállított vonatokat.  
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Az újonnan átadott Kőbányai Helytörténeti Múzeumba először nevelőtestülettel látogattunk el, ahol 
tájékoztatást kaptunk Kőbánya gazdag történetéről, múltjáról, valamint a múzeumi foglalkozások 
szervezésének lehetőségeiről. Azt tervezzük, hogy mind a hét óvodai csoportunk látogasson el a 
múzeumba és vegyen részt egy interaktív előadáson. Az élményeket, ismereteket az óvodában játékos 
tevékenységekben, differenciált feladatokkal, kooperatív technikák segítségével dolgozzák fel a 
gyermekek. A projekt zárásaként a szülők is bekapcsolódhatnak a játékba, online feladatokat oldhatnak 
meg gyermekeikkel. 

A későbbiekben kiszélesítjük a programot és múzeumok mellé beillesztjük kerületünk emblematikus 
helyszíneinek megtekintését is, pl. Csősztorony, Szent László templom. 

Fotók: szerző 

Felhasznált irodalom: 

 Dr. Benedek András – Dr. Mezei Gyula – Tornyosi Nagy Éva: Közoktatási rendszer- és szervezettan.  Közoktatás 
Vezető Képzésért Alapítvány, Budapest, 2009. 

 Oktató városok kartája: https://adoc.pub/oktato-varosok-kartaja.html  

 Kőbányai Csodafa Óvoda Pedagógiai Program 

 NyugiOvi program „Kora-gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére” című kiemelt projekthez tartozó 
kézikönyv TÁMOP-5.2.10-15/1-2015-0001 

 

Benedek Zoltánné 
innovátor mesterpedagógus, óvodavezető 
Kőbányai Csodafa Óvoda 

 

https://adoc.pub/oktato-varosok-kartaja.html
http://www.zknp.hu/wp-content/uploads/2017/05/M%C3%B3dszertani-k%C3%A9zik%C3%B6nyv.pdf
http://www.zknp.hu/wp-content/uploads/2017/05/M%C3%B3dszertani-k%C3%A9zik%C3%B6nyv.pdf
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100 zenés sudoku  

A pandémia és az ebből következő karanténidőszakok igen sokféle élményt, érzést, tevékenységet 

váltottak ki a pedagógusokból. Kaptunk hideget-meleget, állandó utasai voltunk az érzelmi-lelki, 
képességbeli-szakmai kihívásokkal és elvárásokkal teli hullámvasútnak. Ez oda vezetett, hogy néha 
saját magunkat sem tudtuk kezelni, nemhogy tanítványainkat. 

Bennem ez a hullámzó, bizonytalan, egyben új lehetőségeket magában hordozó időszak termékeny 
talajra talált. Nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal kezdtem kutatni az ének-zene, szolfézs területén 
alkalmazható játékos, élményt adó feladatok után. A célom az volt, hogy ne veszítsem el tanítványaim 
érdeklődését a zene és ezen belül a tantárgy iránt. Sokféle online lehetőséggel ismerkedtem meg, többet 
beépítettem a mindennapi gyakorlatomba, mégsem ez az, ami meghozta hosszútávú gyümölcsét. Fontos 
megjegyeznem azt is, hogy vidéki, kihelyezett tagozatokon tanítok, ahol nem erőssége az 
intézményeknek, családoknak a digitális eszközök, technika megléte, alkalmazása, így hagyományos 
módszert is keresgélnem kellett.  

A módszertani ötletek kutatása közben idegen nyelvű oldalakon bukkantam 
néhány „music-sudoku” feladatra. Mindig is nagy rajongója voltam a sudoku 
logikai rejtvénynek, mely komoly koncentrációt, logikai készséget, figyelmet, 
rendszerben látást igényel.  

A játék alapötlete a 18. századi svájci matematikustól, Leonard Eulertől ered. A 
lényege az volt, hogy egy tetszőleges számsorban és számoszlopban úgy kellett 
elhelyezni a számokat, hogy adott oszlopban és sorban azok többször ne 
ismétlődjenek meg. Görög számokkal vagy latin betűkkel alkotta meg a „bűvös 
négyzetet”, ezért sokáig görög vagy latin kockának nevezték a fejtörőt. A játékot 
a mai, mindenki által ismert formájában Howard Garns amerikai építész találta ki 

1979-ben. Japánba 1984-ben jutott el. Az akkori elnevezésből, Suuji wa dokushin ni kagiru (a számok 
egyedi helyűek), alakult ki a ma ismert és megszokott sudoku elnevezés. A játék sikere a mai napig 
töretlen, meghódította Európát és Amerikát is. Magyarországon 2005 őszén jelent meg az első magyar 
nyelvű Sudoku magazin. Azóta az internet segítségével bárhol, bármennyit játszatunk ezzel a kiváló 
fejtörővel. 

A music-sudoku feladványokban az alapötlet ugyanaz. A számokat a 
különböző zenei jelek, ritmusképletek, dinamikai jelzések stb. 
helyettesítik. Az ötlet kiváló, variációs lehetősége a csillagos ég, 
tökéletes alapot kínál arra, hogy a zenei írás alapvető jeleit rögzítsük, 
gyakoroljuk, ismételjük játékos, rejtvényes formában. A tanár 
fantáziáján múlik, milyen területeken, milyen mélységben készíti el 
diákjai számára az élményt jelentő rejtvényeket.  

Eleinte egy-egy feladatot alkottam az órákra, alkalmazkodva az 
aktuális anyaghoz. A gyakorlatban gyorsan kiderült: diákjaim 
képességbeli különbségei és igen szélsőséges munkatempója miatt 
szükséges a fejtörők differenciálása. Ugyanahhoz a tematikához 
készítettem könnyebb, nehezebb variációt, illetve növeltem a 
mennyiséget is. Mivel tanítványaim legnagyobb része általános iskolás, 
az ő fejlettségi szintjüknek megfelelő játékokat állítottam össze. 
Folyamatosan teszteltem minden korosztálynál a fejtörőket, és arra jutottam, hogy már 2. osztálytól 
lehet kezdeni ebben a formában a zenei logikai fejlesztést.  
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Az egyre növekvő számú és differenciált nehézségű zenés rejtvények szép lassan gyűjteménnyé álltak 
össze. A támogató, szakmai szabadságot biztosító Bogányi Gergely által vezetett zeneiskolai háttér, a 
családi, baráti biztatás eredményeként magánkiadásban, saját szerkesztésben a közelmúltban megjelent 
a 100 zenés sudoku két kötete. A gyűjteményekben négy-négy témában találhatók meg a rejtvények. 

Az 1. részben: kétféle ritmus-sudoku (alapritmusok, egy negyedet 
érő ritmusok), zenei elemek-sudoku, dinamika-sudoku és hangköz-
sudoku. A 2. részben: ritmus-sudoku (két negyedet érő ritmusok, 
szünet), előjegyzés-sudoku, ütemmutató-sudoku és zenei jelzések-
sudoku teszik lehetővé a játékos tanulást. Ének- és szolfézstanárok, 
tanítók számára nyilvánvaló, hogy ezek a legfontosabb alaptémák, 
melyek alapos ismerete nélkül diákjaink nem tudnak magasabb 
szintre lépni, és elengedhetetlenek a zenei írás olvasás 
alapműveltségének megszerzésében. 

A 2. kötet fejtörői magasabb szinten vezetnek be a zene varázslatos nyelvezetébe, és kínálnak csemegét 
a hangszert oktató kollégáknak is. A két gyűjtemény logikai rejtvényeinek megoldásával mindenki 
közelebb kerülhet a zenei jelrendszer megértéséhez és élményszerű befogadásához.  

Minden egyes tematika 8 db 4x4-es, 8 db 6x6-os és 4 db 9x9-es táblát rejt. Minden oldal hátlapján 
megtalálható a megoldás, ezzel segítve egyrészt a diákot az önellenőrzésben, illetve megakadás esetén 
a továbblépésben, másrészt a tanárt a gyors ellenőrzésben.  

Mire, miként használhatjuk ezt az eszközt? Változatossá, színessé teheti a tanóra egyes részeit, illetve 
alapként szolgálhat egy-egy téma feldolgozásában, összegzésében, ismétlésében, rendszerezésében. 
Kamasz, mutáló korosztálynál kiváló lehetőséget biztosít az értékelésre, a motiváció fenntartására. 
Diáknapon, projektnapon, táborban helyet kaphat a játékok között. Alkalmas jutalomkönyvnek, 
ajándéknak a zene iránt érdeklődők számára.  

A gyűjteményt eddig a különböző zenetanári csoportokban mutattam be, akiknek ezúton is nagyon 
köszönöm a sok-sok pozitív visszajelzést. Célom olyan pályázati lehetőség felkutatása, melynek 
segítségével egységesíthetem a két kötet grafikáját, illetve eljuttathatom minden általános- és alapfokú 
művészeti iskola könyvtárába hazánkban és a határon túli iskolák magyar és helyi tanulói számára.  

Fotók: szerző 

Forrás: 

  Sudoku története (sudoku.hu) 

 

Csánkiné Tomeg Marianna 
ének- és szolfézstanár, szaktanácsadó, mesterpedagógus. 
A játékos és élményközpontú zeneoktatás képviselője. 
Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 

sudoku.hu
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„Ne nézzél már madárnak!” 

Egy rendhagyó  anyanyelvi csapatverseny kulisszatitkai 

Intézményem, a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium – nevéhez méltóan – sokszínű 
tehetségfejlesztő tevékenységet végez, emellett a szabadidős programok gazdag tárházát kínálja a 
tehetséges diákoknak.  

Koedukált kollégiumunk 483 fő vidéken élő középiskolást, valamint az érettségi után a fővárosban 
tovább tanuló diákot tud fogadni. Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást, a 
felzárkóztatást és az állandó korrepetálást. Tanulást segítő munkánk szerves része a tantárgyi-nyelvi 
felzárkóztatás, a tehetséges tanulók segítése, az egyéni tanulási stílusok, stratégiák, tanulási módszerek 
kiválasztásában támogatni diákjainkat.  

Tehetséggondozó szakemberként hiszem és vallom tanárom, Gyarmathy Éva gondolatát, miszerint egy 
diák számára a fejlődés, a tudásgyarapítás sok esetben túlmutat az iskola, a tanórák keretein, a 
tankönyvek lapjain. Ez a felismerés felszabadíthat és megtaníthat átlépni a tanórák keretei közé 
szoktatott pedagógusi határainkat. 

Ezzel az attitűddel felvértezve, mint magyar szakos tantárgygondozó szaktanácsadó kidolgoztam egy 
anyanyelvi tehetséggondozó programot, amely az anyanyelvvel való játékot helyezi középpontba. A 
magyar nyelv egyedisége és az anyanyelvi játékok remek lehetőséget kínálnak a rugalmas gondolkodás 
működtetésére. A kreatív, rendhagyó verseny jellemzője, hogy adaptálható tananyagra, témára, vagy 
attól teljesen függetlenül is alkalmazható.  

A kreativitás, mint a tehetség egyik fontos jellemzője, megerősítést nyert a 2020-as Nemzeti 
alaptantervben, az általános kompetenciák részeként: „A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és 
kulturális tudatosság kompetenciái”. Az alapkompetenciák sajátossága, hogy egyetlen tanulási 
területhez sem köthetők, változó mértékben épülnek a megszerzett tudásra és fejlődnek a tanítási-
tanulási folyamatban.  

A magyar nyelv és irodalom műveltségi területen ajánlásként fogalmazódik meg pl. a kreatív 
szövegalkotás, kreatív játékos, alkotó jellegű feladatok alkalmazása stb. E szükséges kompetenciák 
sokféle módszerrel fejleszthetők. 

Tanítványaink a jövő nemzedék. Olyan problémák megoldására is fel kell őket készítenünk, amelyeket 
jelen pillanatban még nem is ismerünk. Olyan gondolkodást kell bátorítanunk, amely segíti őket a 
jövőben adódó bármely probléma meglátásában és megoldásában. A divergencia a kreativitás alapja, 
lényege. A nyitott feladatok kihívást, kalandot kínálnak, a tanulókat próbálkozásra, kockázatvállalásra 
ösztönözzük általuk. Fontos tudatosítanunk, hogy több megoldás is lehetséges, sok próbálkozásra is 
szükség lehet a legjobb eredmény eléréséhez. Az alternatívák gyűjtése, kipróbálása segíti az ötletek 
fluenciáját, amely a kreativitáshoz elengedhetetlen. 

Témaválasztás:  
Az állatos, ez esetben madaras téma motiváló, kevésbé elvont, megkönnyíti a gondolatok végtelen 
szárnyalását. Fontos, hogy az alkotó gondolkodás ne a kiemelkedő tehetségek kiváltsága legyen.  

A „Kilóg a sorból”, stílszerűen „Kakukktojás” típusú feladványok lényege, minden megoldás elfogadható, 
ha megfelelő magyarázattal alátámasztják. 
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Kakukktojás 
1.  ZEBRAPINTY   SZARKA   KONDORKESELYŰ   NÁDIRIGÓ   GÓLYA 
Miért? 
2. SÁRGARIGÓ   KIRÁLYPINGVIN   ŐRGÉBICS   BARÁZDABILLEGETŐ   RÉTISAS 

Miért? 

HÉJÁBÓL KÁNYA 
Egyszerre csak egy betűt szabad kicserélni, de úgy, hogy ismét értelmes szót kapj.  
1. Hogyan lesz a héjából kánya?   
HÉJA ………………………………………………………….…… KÁNYA 
2. Hogyan lesz a pávából gólya?   
PÁVA ……………………………………………………………… GÓLYA 
Einstein szerint a képzelet több, mint a tudás, mert tudásunk véges, a képzelet végtelen. A fantázia nem 
csak a művészetek sajátja. Még az egzaktnak tűnő tudományok alapját is a képzelet adja. Ha hiszünk 
abban, hogy a dolgok nem lehetnek végesek, mérhetetlenül sok lehetőségünk nyílik.  

A játékos feladatok a jobb agyfélteke, a fantázia működtetését teszik tudatos gyakorlatokká. A 
feladványok nagy része az eredeti, originális gondolkodásra serkent.   

Kreatív versírás 
Írjatok az alábbihoz hasonló kétsoros verseket! A sorok végén egy-egy madár neve szerepeljen! 
Készenlétben áll a pólya, 
Beköszöntött már a gólya. 

Nevető lexikon 
Tímár György Nevető lexikonjában olvashatjuk: 
Gólyahír: Apai elismerésnek vagy apasági pernek egyaránt lehet az előzménye.  
Írjatok tréfás szócikkeket az alábbi szavakhoz! 
Bájgúnár:  
Kendermagos tyúk:  

Eszperente  
Jellegzetesen magyar nyelvi játék, amelyben értelmes mondatokat kell képezni, ám magánhangzóként 
kizárólag az e használható. 
a) Fejtsd meg eme szellemes elmemenetet! 
Verebet testfedezet, embert nem ellenfele jellemez. 
b) Írjatok egy meghatározást a gólyáról „eszperente nyelven”! 
A kreatív gondolkodást ne feltétlenül tekintsük a logika ellenségeként! A logika és a fantázia ugyanazon 
folyamat, a problémamegoldás alkotói (Gyarmathy). A madaras kvízben jól kiegészíti egymást a 
matematikai és nyelvi logika, és nem hiányozhat a humor sem: 

Folytasd!  
 ma, borbély, cucc, dodekaédered, ? 
a) kakukk   c) tűzelhalás-járványok 
b) kereskedelem  d) pilótafülke 

Miért? 
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Hány lába van hat struccnak, fél tucat póknak és egy kupac kukacnak? 
a) 36   c) 60 
b) 48   d) 84 

Ha Ady az abasári ezerjót itta szívesen, Jókai kedvence volt a jérceleves metélttel, Petőfi pedig kedvelte 
a párolt spenótot, akkor mit választott Móra Ferenc az alábbi étlapról? 
a) csirkepörkölt galuskával   b) marhasült fűszermártással 
b) túrós csusza töpörtyűvel   d) madártej tojáshabbal 

Madaras összetett  
Az alábbi szóösszetételek nem léteznek nyelvünkben. De ha egy-egy létező, ismert összetett szót teszel 
a tagok közé, azok külön-külön értelmet nyernek. A szópárok különlegessége, hogy mindegyikben egy 
állatnév is szerepel. 
Példa: kutyapad bőr/szín  kutyabőr/színpad 
a) tyúkdísz  
b) libareakció  
c) kacsaszóró  

A csapatmunka, a közös gondolkodás mélyebb, maradandóbb élményt jelent. Nagy előnye, hogy a 
kortársak segítik, kiegészítik egymást a megértésben, a problémamegoldásban. Kisebb a nyomás, 
kevesebb a stressz, a felelősség megoszlik, közös az öröm, a sikerélmény. 

A „helyes válasz bekarikázásától” eltérő feladatok lehetőséget adhatnak a kreatív készségek, a rugalmas 
gondolkodás fejlesztéséhez. Végül, de nem utolsó sorban a laza, kreativitást ösztönző légkörben való 
tevékenykedés nem akadálya a tanulásnak, fejődésnek. 

Ajánlom a feladványokat a felső tagozatos és középiskolás korosztálynak, azoknak, akik szeretnek 
játszva, jó hangulatban gondolkozni és gondolkodtatni. Remek lehetőség – A magyar nyelv napja 
alkalmával – ráébreszteni figyelmünket anyanyelvünk különlegességére, játékosságára. 

A vetélkedő teljes anyagát örömmel megosztom azokkal, akik szeretnék alkalmazni, kipróbálni. 

Felhasznált források: 

 Dr. Gyarmathy Éva: A tehetség. Háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, 2007. 

 Elekes–Galló–Schmiedl–Varga: Nem csak IQ. Ciceró Könyvstúdió, 2008. 

 Galló Ágnes–Mózes Krisztián: ANYA – NYELV – MESTER. 160 nyelvi-logikai feladatsor. Tinta Könyvkiadó. 
Budapest, 2020. 

 Szőcsné Antal Irén: ANYA – NYELV – BÚVÁR. Nyelvi játékok. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2016. 

 Sas Kiadó, Budapest, 2000. 

 https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/05/kiemelt-kompetenciateruletek.pdf 

 

Ajánló a fiatalabb korosztálynak: 

 Fazekas–Nagy Ildikó: Nézz madárnak!  Avagy egy kis csuszka felfedezi a világot A szerző magánkiadása 

 

 

Thomán Angéla 
magyartanár, tehetségfejlesztő mesterpedagógus 
Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium 

 

https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/05/kiemelt-kompetenciateruletek.pdf
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Robotika – élsport vagy tömegsport? 

avagy múlt – jelen – jövő az ELTE Trefortban 

Időben messzire visszamehetnénk, hogyan vált egyre hangsúlyosabbá a robotika az oktatásban, de az 
informatika nem a múltban él, hanem a jövőt hozza be az oktatásba. 3-4 éve kezdett beérni az a sok 
munka, amit a tanárok/tanulók belefektettek, hogy a legújabb technikai csodák megjelenjenek a 
tananyagban, a szakkörökön, a versenyeken.  

Az újdonságok bevezetésével az volt a szempontom, hogy az informatikai világ nem merül ki az irodai 
alkalmazások elsajátításában és a „hagyományos” programozásban. Megszületik egy szép dokumentum, 
vagy kiírja a program, hogy az eredmény=3, és boldogan hátra dőlünk, hogy jól dolgoztunk… A világ 
viszont ennél sokkal színesebb, ha egy gyerek összeállít egy kis áramkört, ír egy egyszerű programocskát 
egy mikrokontrollerre, amitől felvillan egy LED, akkor soha nem várt tanulók felsikítanak örömükben, 
annyira tetszik nekik az új élmény! ☺ És ezen keresztül kezdik megérteni a sok technikai eszközt, amit 
minden nap látnak és használnak. 

Tömegsport 
Így aztán elkezdtük az eszközprogramozást (Physical computing) 
a tanórákon is, szakkörökön is. Az órákon „finoman”, Scratch, 
mikrokontroller – micro:bit, Arduino, mobilprogramozás – 
Appinventor-ral. Mindben közös, hogy blokk-programozással 
készült (behúzogatós módszer), ezáltal könnyebb, 
élményorientált legyen az oktatás.  

Írtam hozzá segédanyagot is, amit otthon tudtak használni a 
készüléshez. (Ez megjelent online-tankönyv formában is a 
tankonyvkatalogus.hu-n.) Ez a „tömegsport” része, így széles 
diákcsoportok ismerkedtek meg az eszközprogramozással és 
„élvezték” a programozást. 

Élsport 
A másik része, az élsport, ami a szakkörökön és a versenyfelkészítéseken zajlik. Ez teljesen más szint! 
Kiválasztottam a legjobb képességű diákokat, akiknek a középiskolás tananyagon messze túlhaladó 
ismereteket adtunk. Azért írok többesszámban, mert nagyon sok helyre vittem őket, sok egyetemi 
oktatóval találkoztak, akik a legújabb technikai eszközök programozását a tanulók 7-10. osztályos 
szintjére adaptálták. Erre már tudtunk építeni, és jöttek is az eredmények. Nagyon sok hazai és néhány 
külföldi versenyre neveztünk be, ami hatalmas motivációt jelentett, hogy összemérhették tudásukat más 
versenyzőkkel. 

Csak néhány közülük, hogy lássuk, nem is olyan elérhetetlenek az eredmények. 

Hazai versenyek: 

• BeeSmarter mobilprogramozó, alkalmazásfejlesztő verseny, 2017. I. és II. hely 

• ARM Bit:bot önjáró robotautó verseny 2019. II. és III. hely 

• E-hód/Hódítsd meg a biteket! 2017., 2018., 2019. I-III. hely 
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• Országos Eötvös Loránd Fizikai Társulat – National 
Instruments MYDAQ pályázat fizikatanároknak15 2019-
2020. I. hely 

Nemzetközi versenyek: 

• TeenTech Innovációs Verseny16, London, 2017. és 2019. 
I. hely 

• Kínai Nemzetközi Ifjúsági Drónépítő és Ügyességi 
Verseny, Xian, Kína, 2019. I. hely 

Persze legbüszkébbek a nemzetközi versenyeredményeinkre 
vagyunk.  

2017-ben az angol szervezésű TeenTech innovációs versenyre újfajta okoseszközöket fejlesztettünk egy 
okosházhoz, valamint okos vakvezető botot. A zsűri kategóriánkban a miénket ítélte a legjobbnak. 

2019-ben egy komplex UV-védelmi rendszerrel indultunk, amely megvédi a napozókat a káros/túlzott 
napsugárzás ellen. Itt UV-szenzoros karórát készítettünk, mértük az UV-sugárzást, a szemüveg UV-
áteresztő képességét, a naptejek faktorszámtól függő védőképességét. Ezt bemutattuk Londonban, a 
verseny döntőjében a főleg angol diákokból álló csapatoknak, valamint a bírálóknak, akik ismét a mi 
projektünket ítélték kategóriánkban a legjobbnak. 

A hihetetlenül jól működő angol támogatási és megbecsülési rendszernek része, hogy a győztes 
csapatokat visszahívta néhány hónappal később a Buckingham-palotába Andrew herceg, hogy kifejezze 
elismerését és nagyrabecsülését a tehetséges és szorgalmas diákoknak. 

Másik területünk a drónröptetés volt. Mint sok más témában, itt is számíthattunk a Műszaki Egyetem 
segítségére, ahol drónépítésben és -vezérlésben kaptunk oktatói segítséget. Sokféle drónt szereztünk 
be, többek között programozhatót is. Több táborban vettek részt diákjaink, ahol nagyon beásták 
magukat a témába. Annyira jól sikerült a felkészítés, hogy egyetlen európai csapatként meghívtak minket 
a kínai Xian-ba az Ifjúsági drónépítő és ügyességi versenyre. Itt távol-keleti országok csapataival 
versenyeztünk – volna –, de látva a diákjaink felkészültségét, kiemelték őket oktatóknak, hogy a 
versenyző csapatokat készítsék fel. 

Kapcsolat a fizikával 
A legtöbb eszköz és főleg a vezérlése elektronikus, ebből következik, hogy szakköri képzésünk egy része 
elektronikai és fizikai jelenség alapú. LED-ek, szenzorok, tápegységek, mikrokontrollerek, IoT, 
mobiltelefonok … – ezeket ismerni és használni kell tudniuk a diákoknak. Szerencsére iskolánk nagyon 
erős fizikából, így „házilag” oldjuk meg a felkészítést, amiben dr. Piláth Károly széleskörű tudása és 
lelkesedése különösen hasznos számunkra, lehetőséget ad új területek felfedezésére. Ilyen például, 
amikor mobiltelefonunkat összekapcsoljuk az elektronikus áramkörökkel, vagy ha a mobil a szenzor, az 
érzékelő, amely adatokat küld a vezérlő/kiértékelő áramköröknek, máskor pedig telefonunkkal 
vezéreljük lámpánkat, hogy stroboszkópként tudjuk használni stb. 

A jövőnk 
És ezzel elérkeztünk a jelenbe és a jövőbe. Kísérleteinkben főszerepet a mobiltelefonok, a Bluetooth, a 
wifi-kapcsolat, az IoT (Internet of Things) játsszák. Két projekttel is neveztünk az Instructables 
versenyébe, micro:bit kategóriában.  

                                                           
15 http://elft.hu/elft-ni-mydaq-palyazat-fizikatanaroknak-2019-2020/ 
16 https://teentech.com/awards/ 

http://elft.hu/elft-ni-mydaq-palyazat-fizikatanaroknak-2019-2020/
https://teentech.com/awards/
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Az egyik egy olyan kulcstartó, amelyből távolról, mobiltelefonon lekérdezhető, benne van-e a keresett 
kulcs. A másik projektünkben kulcs helyett egy ritmus eltapsolására nyílik az ajtó, a számkódnak 
hangkódra átalakításával. Úgy gondoljuk, a mobiltelefonok egyre szélesebb körben történő 
felhasználása lesz a jövőben az egyik fontos fejlesztési irány.  

A másik a mesterséges intelligencia felhasználása, ami kétségtelenül rendkívül felfutó terület. Pedagógiai 
célunk, hogy ezt az igen nehéz tudásanyagot a középiskolás szinten érthetővé, felhasználhatóvá tegyük. 
Próbálkozásunk jelenleg a gépi látás és a tanuló algoritmusokra irányul, de érzékenyen figyelünk 
mindenféle újdonságra, amiben fantáziát látunk és belevetjük magunkat. 

Feltételek 
Végül, felmerül a kérdés: hogyan lehet kinevelni tehetségeket, 
milyen körülményeket kell ehhez teremteni? Szerintem 
három fő feltétel kell hozzá.  

Az egyik a tanár és a tehetséges diák. Elég nagy elszántság kell 
ahhoz, hogy behozzuk a technikai fejlődést az iskolába, az 
újdonságokat az oktatásba. Valóban életfogytig tartó tanulás 
kell, annyira gyorsan robog előre az informatika fejlődése. 
Tapasztalatom szerint a diákot be kell „gyújtani”, aztán már 
„csak” a tudásanyagot kell szolgáltatni neki. Talán a robotika 
sikere a jól képzett tanárokon múlik leginkább. 

A másik a „tananyag”. Jól használhatók a tankönyvkatalógus.hu oldalon elérhető online tankönyvek17 is, 
de a legtöbb ismeretet az internetről lehet/kell beszerezni, ahol sok kitűnően kidolgozott anyag 
hozzáférhető18, pl. Abonyi-Tóth Andor szakköri anyaga, a „Programozzunk micro:biteket”. A fizikai 
ismeretek és az informatika összekapcsolásához a Piláth-féle kísérletgyűjtemény19 ajánlott. 

A harmadik feltétel az eszközök beszerzése. Ez tűnik a legnehezebbnek, de szerintem ez megteremthető. 
Számos pályázatot ír ki az Emberi Erőforrás Minisztériuma, egy jól megírt pályázattal jelentős anyagi 
forráshoz lehet jutni, amiből gyakorlatilag bármilyen informatikai eszközt beszerezhetünk a diákok 
gyakorlataihoz, innovációihoz. Vannak pénzdíjas versenyek (ELFT, ARM, TeenTech), ahol eszközöket, 
esetleg pénzt is lehet nyerni. Sok szervezet támogatja a sikeresen dolgozó iskolákat. Például legutoljára 
a ProProgressio díjazta iskolánkat. Érdemes bekapcsolódni az ELTE „Botorkálás” programba20 is, a 
projekt keretében a közoktatásban résztvevő iskolák térítésmentesen vehetik igénybe, kölcsönözhetik a 
micro:bit készleteket. 

 

                                                           
17 https://www.tankonyvkatalogus.hu/ 
18 http://microbit.inf.elte.hu/segedanyagok/ 
19 https://pilath.wordpress.com/ 
20 http://microbit.inf.elte.hu/ 

Regele György 
mesterpedagógus, informatika vezetőtanár 
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium 

 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/
http://microbit.inf.elte.hu/segedanyagok/
https://pilath.wordpress.com/
http://microbit.inf.elte.hu/
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A mindig mosolygós menedzser 

Kustra Hajnalka a Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetője, 

igazgatásszervezői és köznevelési mestervezetői szakképzettséggel, valamint 
közoktatásvezetői szakvizsgával rendelkező pedagógus, szaktanácsadó, tréner, 
köznevelési projektek szakértője, Hévízgyörk Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának, 
valamint a Nemzeti Pedagógus Kar Országos Etikai Bizottságának tagja. 

A Mészáros Csoport High-Tech Suli programján a 115 pályázó közül öt intézmény nyert, és kapott 
laptopokat, robotokat, mikrokontrollereket, 3D nyomtatókat, interaktív panelt és korszerű tantermi 
bútorokat. A nyertes intézmények egyike a Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola. Mi a titka a 
sikeres pályázatnak? 

Az intézményvezetői pályázatom egyik kiemelt célja volt az iskola informatika tanításának fejlesztése. 
Értve ezen az eszközellátottságot, és a rendelkezésre álló szoftvereket is. De az eszköz nem minden. Régi 
és új kollégáimból sikerült egy olyan kis csapatot összeállítani, akik megtanulták és megtapasztalták, 
hogyan tehetik érdekesebbé és hatékonyabbá az informatika és azon belül a robotika és más tantárgyak 
tanítását. 

Amikor a Mészáros Csoport High-Tech Suli programjára pályáztunk, akkor már a módszertani 
tapasztalataink alapján részletesen le tudtuk írni, hogy melyik eszközt melyik korcsoportnak és milyen 
módon szeretnénk használni. Horváth Ádám, a program szakmai vezetője is azt emelte ki, hogy a 
pályázatunk nagyon konkrét módszertani terveket tartalmazott. Talán ennek köszönhetjük azt is, hogy 
az országban először nálunk alakították ki a high-tech tantermet. 

Biztosak voltunk abban, hogy ezek az eszközök segíteni fogják a tanítási folyamatokat, de legmerészebb 
álmainkban sem gondoltuk, hogy ilyen fantasztikus módon fogják kibontakoztatni a gyerekek 
kreativitását, egyéni és csoportos alkotóképességét. 

Az intézmény pedagógusainak száma és tanulói létszáma a High-Tech Suli pályázat előtt is jelentős 
mértékben nőtt. Hogyan sikerült ezt elérni? 

Vezetői küldetésemnek tartom, hogy minden pedagógusnak megtaláljuk a képességeihez és 
személyiségéhez legjobban illeszkedő feladatokat, illetve karrierutat. Nálam – ahogy sok 
intézményvezető kollégámnál is – állandóan nyitva van az ajtó. Azért, hogy bárki, bármikor bejöhessen 
és elmondhassa gondját-baját, vagy – ami legalább ilyen fontos – megoszthassa velem egy ötletét. Egy 
ilyen ötletet közösen tovább gondolva pályázaton nyertünk ArTeC robotokat a felsősöknek és Bee-bot 
padlórobotokat vásároltunk az alsó tagozatosoknak. Egy másik alkalommal egy nevelőtestületi 
értekezleten jelezte az egyik kollégám, hogy szeretne a Boldog Iskola programhoz csatlakozni. 
Utánanéztünk a pályázati feltételeknek, pályáztunk és mára már több osztályunk csatlakozott a 
programhoz és elnyertük az Örökös Boldog Iskola címet. Talán ez a kreatív, innovációra nyitott szervezeti 
kultúra az, ami hozzánk csábítja a pedagógusokat és tanulókat egyaránt. 

Honnan származik az a plusz energia, ami ahhoz kell, hogy az iskola pedagógusai innovációs 
lehetőségeken gondolkodjanak, innovációk megvalósításán dolgozzanak, vagy a hagyományos 
módszertani megoldások helyett a padlón hasalva a gyerekekkel közösen robotokat 
programozzanak? 

Egyrészt a feladatok elosztásában és a napi munkaszervezésben igyekszem figyelembe venni, hogy a 
kollégáimnak milyen feladatok valók. Másrészt támogatom őket a saját céljaik megvalósításában. Hiszem 
és rendszeresen tapasztalom is, hogy az a munka, amit örömmel végzünk sokkal kevésbé fáraszt, még 
akkor is, ha nem mindig fér bele a nyolc órába. 

Milyen támogatói környezetre van szüksége egy intézménynek az eredményes működéshez? 
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Talán nem is az a fontos, hogy milyen szervezetekkel működünk együtt, hiszen azt minden intézmény a 
szükségleteihez igazítva alakítja ki. Ennél sokkal fontosabbnak tartom, hogy ha egy szervezettel – akár 
csak egy rövid projekt kapcsán – elkezdünk dolgozni, akkor azt a kapcsolatot megpróbáljuk mindkét fél 
számára előnyös, hosszú távú együttműködéssé alakítani. 

Hány évre volt szükség ahhoz, hogy az intézményben kialakuljon az a légkör, ami a mai eredmények 
elérését lehetővé tette? 

Az első vezetői ciklus harmadik évében érkeztek nagy számban pozitív visszajelzések, és ekkor már az 
intézményi eredményesség egyes mutatói is jelezték, hogy jó irányba haladunk. 

Merre tovább? 

Az 1989 óta kihasználatlanul álló tetőtérben két tantermet sikerült ebben az évben átadnunk, 
szeretnénk még ott egy korszerű eszközökkel felszerelt könyvtárat, valamint még néhány termet 
kialakítani. Épp most pályázunk további interaktív panelek, lézervágó beszerzésére, az iskolaudvarra 
játszósziget és sportsarok építésére. A következő évben megkezdődik a tornacsarnokunk építése is.  

Ezek nagyon komoly tervek és nagyon komoly változások. Van olyan is, ami a jövőben sem fog 
változni? 

Igen. Mosolygós csapat maradunk, és amit lehet, azt EGYÜTT meg fogjuk valósítani. 

 

 

Az interjút készítette: Dugasz János, a Budapesti POK osztályvezetője 
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Innovatív pedagógusok 

Változás, innováció és megújulás 

A 21. század környezetének legfőbb jellemzője a változás. Gyorsan, dinamikusan, váratlanul és komplex 
módon változó körülmények vesznek körül bennünket. A változások a hétköznapok jellemzőjévé 
váltak, állandósultak, és általánosságban igaz az, hogy bár nem lehet felkészülni rájuk, a folyamatos 
készenlét és nyitottság segíthet az alkalmazkodásban.  

A technikai fejlődéssel összhangban ez az elv még inkább alapvetővé lesz, hiszen az internet térnyerése 
és a virtuális világ egyre komplexebbé válása révén bármiféle változás hirtelen és kiszámíthatatlanul 
uralkodhat el környezetünkön, életünkön (Amudson, 2005). A pandémiás helyzet beálltával a digitális 
nyomás a munka világában is fokozódott. Új kihívások, új feltételek, új terek jellemzik a jelen kort. A 
munka, a munkában megélt élmények, sikerek és teljesítmény pedig nagymértékben befolyásolja az 
egyén általános jóllétét. A munka az önmegvalósítás színtere is, a pozitívan megélt stressz és az általa 
elért teljesítmény révén fejlesztő, energiát adó tereppé válik. Az önmegvalósítás hiánya és a 
sikertelenségként megélt változás kiégéshez vezethet.  

A különösen szenzitív pályák esetében kiemelten fontos arra figyelni, hogy a rutinok és a pozitív stresszt 
jelentő, a változással együtt járó kihívások kereszttüzében az egyén találja meg önmagát, őrizze meg 
jóllétét, és folyamatosan tudjon megújulni és fejlődni. A pedagógus pálya sajátossága – szépsége és 
nehézsége is egyben –, hogy állandó alkalmazkodást, új ismeretek, módszerek elsajátítását, élethosszig 
tanulást kíván. Fejleszteni, kezdeményezni, új dolgokat kitalálni és megvalósítani időt és energiát igénylő 
feladat, ugyanakkor a tanulás szükségességének érzése, az önfejlesztés, a képzés, az innovációk 
kezdeményezése és a megvalósításban való részvétel hozzájárulhat az egyén mentális egészségéhez. Az 
új dolgok kipróbálása, a közös aktivitás, a csapatszellem, a feladatokkal együtt járó szakmai kapcsolatok 
gazdagsága és az innováció eredményei által átélt sikerélmények segíthetnek elkerülni a manapság 
gyakori kiégés érzését.  

A pedagógusi szerep komplexitása 
A pedagógusi munkában a napi munkamenetnek jellegzetes rutinja van. A mindennapok során jellemző 
a pedagógus nagymértékű érzelmi bevonódása, hiszen minden tanuló egyedi eset annak sajátos 
izgalmával és nehézségével. Az oktatáshoz mint feladathoz hagyományosan egyfajta feljebbvaló, 
centralizált pedagógusi szerep kapcsolódik, ebben az értelmezésben a pedagógus autoriter szerepkört 
betöltve segíti hozzá az egyént a tudás elsajátításához. Ehhez kapcsolódik a pedagógus lágyabb 
szerepköre, a nevelés. Ez a pedagógusi szerepnek mindig is része volt, de változó arányban, és az 
alternatív iskolák megjelenésével óriási hangsúlyt kapott, talán nagyobbat is, mint indokolt.  

Nyilvánvaló, hogy a pedagógus szoros kötődése a tanulókhoz és a gyermeki közösséghez meghatározó 
az érintettek jólléte szempontjából. Mindeközben a pedagógusi pályán a munkafeladatok egyre 
komplexebbé válnak, és ma már a pedagógusnak összetett eszköztár segítségével van csak lehetősége 
ellátni a napi feladatait. Nem elég elővenni a régi ötleteket és eszközöket, nem elég azokat csak leporolva 
újra alkalmazni az új évfolyamok számára is. Új kell és más kell, hiszen változik a technológiai bázis és a 
tanulói elvárás s maguk a tanulók is. A pedagógus mint szolgáltató ma már más úton és módon tud 
megfelelni, mint 20 éve. 
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Technikai fejlődés 
A 21. század sajátos jellemzője az az óriási mértékű technikai fejlődés, amely az internet és a virtuális 
világ alakulásával párhuzamosan jellemzővé vált (Wallace, 2004). Az új technológiai környezet hatással 
van mind a magánéletünkre, mind a munka világára, az információmegosztás és az információk elérése 
egyre könnyebb, gyorsabb és olcsóbb lett. Az online világ térnyerése, a digitalizáció térhódítása a 
pedagógiai módszertan és eszköztár átalakítását is szükségessé teszi. Az oktatás világában frissen 
jelenlévő „alfák” már digitális bennszülöttként jönnek világra, az online tér mindennapi életük része. 
Értik és rutinszerűen alkalmazzák a digitális világ eszköztárát, és elvárják, hogy az oktatás közegében is 
élvezhessék ezen eszközök sajátos előnyeit. A pedagógusnak is lépést kell tartani a fokozott tempóval 
végbemenő technikai fejlődéssel. A fizikai téren túl az oktatás az online térrel bővült. Az ehhez 
kapcsolódó eszköztár rutinszerű alkalmazásának készsége befolyásolja a pedagógus hatékonyságát úgy 
a szakmai feladatokban, mint a kapcsolattartásban, kommunikációban, hálózatépítésben. A jelen kor 
kiemelkedő pedagógusa ma már nemcsak szakmai tudásával tűnik ki, hanem azzal is, hogy kompetens 
úgy az online, mint az offline térben, valamint képes a kapcsolatteremtésre és kapcsolattartásra mindkét 
módon. 

Tanulás élethosszig 
Az innováció feltételezi a tudásra és a tanulásra való nyitottságot, az újdonság befogadására való 
motivációt és készséget. A pedagógus akkor hatékony a mindennapi elvárások kereszttüzében, ha 
nemcsak tanít, hanem maga is folyamatosan tanul, megújul és befogad. Ez sokszor a meglévő tudás 
transzferálását feltételezi, és nem mindig az újabb anyag elsajátítását. Mindig a nulláról kezdve újat 
tanulni nincs idő egy gyakorló szakember számára. Sokkal inkább életszerű az, hogy a pedagógus a 
meglévő tudás újraértelmezése, átkeretezése, bővítése és új módszertannal való kiegészítése révén válik 
többé, olyan készségeket fejlesztve és alkalmazva, amelyek lehetővé teszik a tudás átvitelét és újszerű 
hasznosítását egyik területről a másikra. Ez a rugalmasság, nyitottság, változásra való készség pedig egy 
olyan eszköztárat és erőforrást ad a gyakorló pedagógus kezébe, amely révén képessé válik újra és újra 
megfelelni a kor kihívásainak. 

 

Répáczki Rita 
egyetemi adjunktus, tanácsadó szakpszichológus. A Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetemen, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett oktatói 
és kutatói munkája mellett foglalkozik vállalati vezetőfejlesztéssel és vezetőképzéssel, 
szervezetfejlesztéssel, karriertanácsadással, pályaorientációs fejlesztéssel.  

Kutatási témája a vezetőfejlesztés és a karriermenedzsment, számos hazai pályaorientációs fejlesztő 
program közreműködő szakértője. 
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ESL – a 2020/2021. tanév adatainak tükrében 

A nevelési-oktatási intézmények – jogszabályi kötele-
zettségüknek megfelelve – félévente rögzítik a 
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók összesített 
statisztikai adatait és a korai iskolaelhagyás megelő-
zését célzó intézményi tevékenységeket az adatok 
gyűjtésére és megjelenítésére szolgáló korai jelző- és 

pedagógiai támogató informatikai rendszerben.  

Budapesten 443 intézmény 482 feladatellátási helyen, 
Pest megyében 302 intézmény 342 feladatellátási 
helyen kötelezett adatot szolgáltatni a 
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támoga-
tásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai 
támogató rendszerbe. 

 

„Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a 
tanuló, akinek az adott tanévben a  tanulmányi 
átlageredménye közepes teljesítmény alatti 
vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez 
képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és 
esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai 
intézkedések alkalmazása válik szükségessé.” 
(A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4. §) 

https://www.kir.hu/kir2esl
https://www.kir.hu/kir2esl
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2020/2021.  
tanév 
 

Intézmények 
száma 

Feladatellátási 
helyek száma 

Tanulók száma az 
5-12.  

évfolyamon 

Pedagógusok 
száma 5-12. 
évfolyamon 

Buda-
pest 

Pest 
megye 

Buda-
pest 

Pest 
megye 

Buda-
pest 

Pest 
megye 

Buda-
pest 

Pest 
megye 

Általános iskola 346 270 366 306 59 133 50 762 6 464 5 035 

Gimnázium 156 51 161 52 54 412 18 672 5 885 1 706 

Szakgimnázium 15 2 18 2 2 403 307 835 96 

Technikum  9 8 10 8 685 971 84 140 

Szakképző iskola 3 2 4 2 229 262 24 22 

Szakiskola, készségfejlesztő iskola 17 4 19 5 841 332 261 75 

 

Budapesten Pest megyében 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

létszáma 3 228 fő 3 517 fő 

aránya 2,74% 4,93% 

Közepes tanulmányi átlageredményt el nem érő tanulók  

létszáma 3 092 fő 3 438 

aránya 2,63% 4,82% 

Tanulmányi átlagát legalább 1,1 mértékben rontott tanulók 

létszáma 353 fő 139 

aránya 0,30% 0,19% 

Tanév végén egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott tanulók 

létszáma 1 651 fő 1 558 

aránya 1,40% 2,18% 

Tanév végén évismétlésre kötelezett tanulók 

létszáma 606 fő 459 

aránya 0,51% 0,64% 
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Budapest Pest megye 

 

 

A felvillantott, bemutatott adatok az intézmények pillanatnyi helyzetét tükrözik a számok nyelvén, alapul 
szolgálva a lemorzsolódás időben történő, hatékony megelőzésére, kezelésére. 
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A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ munkatársai és szaktanácsadói törekednek az iskolai lemor-
zsolódás veszélyét jelző előjelek felismerésére és a veszélyeztetett intézmények vezetőnek, pedagó-
gusainak szakmai támogatására. Szakmai szolgáltatásunk teljes palettáját felkínáljuk az érintett 
intézményeknek: tantárgygondozó és tematikus szaktanácsadás formájában, a folyamatos intézmény-
fejlesztés lehetőségével, az önképzés erősítésével, a teljes képzési kínálattal, szakmai programokkal, 
pedagógiai-módszertani napok szervezésével, szakmai anyagok közzétételével és számos egyéb, a 
lemorzsolódás általános csökkentését célzó beavatkozásokkal, a tanulói előrehaladást elősegítő tevé-
kenységek alkalmazásának bemutatásával, módszertani tanácsadással. 

A 2021/2022. tanév I. félévére vonatkozó adatszolgáltatást 2021 márciusában a statisztikai értékelés 
követi, az előrehaladás értékeléséről pedig 2022. április 30-ig kapnak tájékoztatást a nevelési-oktatási 
intézmények és fenntartójuk. 

 

 

Végh Györgyi 
a Budapesti POK munkatársa 
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2021 őszén két pedagógiai értékelést fejlesztő képzés valósult meg. 

A képzésen részt vevő pedagógusok reflexióiból válogattunk: 

A gyakorlatorientált képzés során valódi tudást kapunk, teljes oktatói támogatás mellett. A képzés 
gyakorlatorientált, a pedagógusmunkában jól hasznosítható. Új perspektíva a kompetenciamérés 
elemzéséhez :). A mindennapi munkámban azonnal használható korszerű és gyakorlati ismereteket 
nyújt. Az alkalmazott munkaformák a résztvevők digitális kompetenciáját is fejlesztik. A képzés elvégzése 
nagy segítséget jelent a kompetenciamérések eredményeinek értékeléséhez és az abból következő 
fejlesztési feladatok meghatározásához. Pedagógiai szemléletváltást motiváló munkát végzünk a képzési 
napokon és az ön-álló tanulás során. Nemcsak az OKM eredményeinek értelmezésében, nagyon alapos 
elemzésében nyújt segítséget a képzés, de a kooperatív munka és a pedagógusok IKT-kompetenciájának 
fejlesztéséhez is hozzájárul azáltal, hogy szakmailag jól átgondolt csoportfel-adatok mentén 
sajátíthatunk el hasznos ismereteket. Kiváló szakemberek családias lég-körben tartják a magas 
színvonalú foglalkozásokat. A diákok tudatos, tervezett készségfejlesztéséhez 
ad támpontot, útmutatót, segítséget a képzés. Hatékony 
figyelmet és értékes támogatást kaptam képzőimtől a 
továbbképzésen végzett tanulmányi munkámhoz. 
Gyakorlat-orientált, problémacentrikus, 
gyakorlatokra épülő a képzés, és ennélfogva 
kiválóan alkalmas az OKM- hez kapcsolódó ismeretek 
átadására, felfrissítésére és más pedagógusokkal 
való szakmai együtt- működésre. Motivációt és 
eszközöket kap- tam ahhoz, hogy a gyermekek 
teljesítménye mögött új, a fejlesztő munkához fontos 
összefüggéseket keressek és találjak. A képzés logikus 
felépítésű, hasznos, újszerű, alkalmazásképes tudást 
nyújt, felkészült, hiteles képzőkkel. Képesnek kell 
lennünk megítélni, mennyit fejlesszünk. Nagyon fontos a 
mérések eredménye alapján a szakértő, lényegre rámutató 
elemzés, amihez ez a képzés eddigi tapasztalataim alapján nagyon nagy 
segítséget nyújt. Ezt a képzést azért ajánlanám a kollégáknak, hogy meglássák ők is azt, hogy csak 
együttműködve tudunk segíteni a tanulóinknak abban, hogy a hiányosságaikat pótolják. Segítené a 
kollégákat abban, hogy tisztábban lássák, hogyan induljunk el a változtatás útján. A képzés segít a mérés 
adatainak kiértékelésében, könnyebben lehet a lemorzsolódó tanulókat a képességszintjüknek 
megfelelően fejleszteni. Rendkívül hasznos ismeretanyagot nyújt a tanulók értékelésének változatos 
módszereiről. A képzésnek köszönhetően a tudatosság magasabb szintjén tudok döntéseket hozni az 
értékelés területén. Azért ajánlanám, mivel a telephelyi jelentés ábráinak elemzésével alaposan 
megismerhetjük az adott osztályokat, és a tartalmi keret ismeretében meg tudjuk tervezni a további 
fejlesztés menetét. Ha igazán, komolyan to-vább akartok lépni a tanulók sikeres kompetenciamérésének 
területén, csináljátok meg! 

2022 tavaszán a képzések újraindulnak. A részvétel iránt érdeklők figyelmébe ajánljuk a  
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/ weboldalt. 

 

Pedagógiai Értékelés Munkacsoport, Budapesti POK 

https://tovabbkepzes.sulinet.hu/
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TÖRTÉNELEM: A reális, pozitív nemzeti összkép a fontos 

A tavalyi évben a megújuló Nemzeti alaptanterv (NAT) részeként átdolgozták 

a történelem tantárgy kerettanterveit is. A történelemtananyag fejlesztéséről és a 
koronavírus-járvány következtében beálló megváltozott konstrukciós 
elképzelésekről, a leendő érettségi vizsgáról dr. Nánay Mihály, a Történelemoktatók 
Szakmai Egyesületének elnöke, az Óbudai Árpád Gimnázium tanára számolt be 
lapunknak. 

A történelem kerettanterv számos célt fogalmaz meg. Mit gondol, mi a legfontosabb 
a történelemtanítás szempontjából ma, a 21. században? 

Nehéz egy-egy célt kiemelni, mert miután egy konkrét célt megfogalmazunk, hiányérzet támad az 
emberben a többi miatt. Tulajdonképpen a történelem legfőbb feladata a jelen folyamatai 
jelenértésének elősegítése. A jelenértés meghatározásán értenünk kell a politikai-társadalmi-gazdasági-
kulturális berendezkedés ismeretét, ugyanakkor értenünk, éreznünk és ismernünk kell a nemzeti 
identitásunkat is a jelenkorban. 

A történelem tantárgyi szinten komoly összefüggésbe kerül az irodalommal, ez a megállapítás 
elvitathatatlan. Hogyan történt a két tárgy kifinomult összekapcsolása az új kerettanterv 
kidolgozásakor? 

Óriási szinergiák szabadulhatnak fel, ha a történelem és az irodalom tanítása egymással szoros 
összefüggésben van. Katona András tantervkészítőtől sokszor hallottam már, hogy többször nekifutottak 
a két tantárgy összehangolásának, de az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag ez senkinek sem sikerült. Bár 
az irodalomban az érezhető, hogy kezd egy olyan modell kialakulni, ami nem irodalomtörténet-központú 
– innentől kezdve pedig még nehezebb a két tantárgy összehangolása. Ha az irodalomtörténeti 
korszakok, stílusirányzatok vagy költőket meghatározó történeti hátterek hangsúlyosak az 
irodalomoktatásban, akkor nagyon szépen összeboronálhatóvá válna a két tantárgy. 

Egyébként – földrajztanárként is – azt gondolom, hogy a történelem integrálására nagyon sok lehetőség 
van, akár a művészetelméleti órákat vesszük alapul, akár a földrajzot, de még a természettudományos 
szaktárgyakkal való koncentrációra is van lehetőség, például a tudománytörténet esetében – gondoljunk 
csak pl. Kopernikusz történetére. 

Milyen strukturális vagy tantárgytematikai változás érhető tetten az új történelem kerettantervekben?  

Abban a tekintetben a hagyományokhoz tartották magukat az új kerettantervek, hogy egészen 
paradigmatikus különbségeket nem láthatunk; nem valósult meg projektalapú oktatás, nem alakult ki 
epochális oktatás választható blokkokkal, és nem is hosszmetszeti elrendezésű a tananyag, hiszen a 
történelemoktatásban mindig felmerül a gondolat, hogy tematikus hosszmetszetekben tanítsunk. A 
lényeg tehát, hogy lényegileg megmaradt a kétciklusú, azaz kétszer négyéves kronologikus elrendezés. 

A fő cél a tananyag „áramvonalasítása” volt. A tartalmi elrendezésben ritkult a tanterv, különösen a 
régebbi korok tekintetében (pl. az őskor egészében eltűnt). Két koncentrikus kör maradt, a fő sodorban 
megtartva az 5–8. osztályos és a 9–12. osztályos tananyagot. A spiralitás elemei is felfedezhetőek, 
ugyanis ezek a körök tudatosan vannak szétválasztva. Például az életmódtörténeti elemek az általános 
iskola felső tagozatában jelennek meg, míg az elvontabb gazdasági és politikai rendszerek tartalmai a 
középiskolai tananyagban kaptak helyet. Vannak olyan félreértések is, amelyeket el kell oszlatni. 
Tudniillik bizonyos – akár alapvető – elemek hiányoznak a középiskolai tananyagból, amit egyesek joggal 
tesznek szóvá. Ennek az a magyarázata, hogy a kétszer négy év nem duplikálódó köröket jelent, tehát 
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vannak olyan elemek és események, amelyek tudatosan csak az általános iskolában kerülnek elő, ez 
magyarázza hiányukat a középiskolában. 

A csökkentés fontos eleme, hogy az egyetemes történelem országtörténetei (pl. Anglia, Franciaország 
vagy a német területek történetének részletes bemutatása) is kimaradtak a tantervből, bár a tárgyat 
tanító szaktanár szabadon eldöntheti, hogy ebből becsempész-e valamit a tananyagba vagy éppen 
kihagyja azokat. 

Az új alaptanterv másféle oktatási szempontokat és figyelmet igényel. Milyen módszertani fogásokat 
ajánl a történelemtanároknak a kerettanterv hatékony és motiváló feldolgozásához? 

A kerettantervben a fejlesztési feladatoknál és a javasolt tevékenységeknél számos módszertani fogódzó 
szerepel. Nem szűken véve módszertan, de fontos újdonság, így kiemelném, hogy sok helyen éltünk a 
tematikus megközelítéssel, ami abszolút újdonság. Példaként tudom hozni az ókori vallásokat, 
amelyeket kronológiai rendben, ott tanítottuk, ahol éppen az adott történet elkezdődött, és szép lassan 
megismerhettük a zsidóság után a politeizmust, majd a kereszténységet, néhány hónappal később pedig 
az iszlámot, miközben az ún. „Könyv népei” egymásból fakadnak, tehát esszenciális összefüggés van 
közöttük. Az új tankönyvekben követtük is ezt a szisztémát, hogy a tematikus egységek segítsék a 
pedagógusok munkáját. Problémacentrikusabb, kauzálisabb tematikus egységet határoztunk meg. A 
városfejlődés során az egyetemes és a magyar történelemben ugyanazokat az alapvető jellemzőket 
tanítjuk meg, eddig mégis külön tanítottuk. Ez tulajdonképpen egy történelemszemléleti hiba, mert a 
folyamat nem változik, csak a lokalitás más. Úgy gondolom tehát, hogy ezek az új tematikus elemek 
nagyban segítik majd a jelenségalapú oktatást, és erről már kaptunk pozitív visszajelzéseket is. 

A történelem kerettanterv más nézőpontokat ismertet meg a diákokkal, hiszen a történelemoktatás 
során a diákok élményszerű beszámolók alapján nyerhetők meg. Milyen új, innovációs modelleket 
alakítottak ki az új kerettantervben, amelyek motiválhatják a diákokat a fokozottabb érdeklődésre a 
történelem iránt? 

A tanterv tényleg lehetővé tette azt, hogy elvégezhető, feldolgozható, megtanulható, elsajátíthatóbb 
méretű legyen a tananyag, és ezek a lexikai követelményekben is tetten érhetők. Az élményszerűséget 
segíti a mélységelvű órakeret is, ami évente két témának a bővebb, mélyebb feldolgozására ad 
lehetőséget, amiben a diák sokkal jobban tud saját tevékenységeivel részt venni. Felvetődik a kérdés, 
hogy a cél vajon a szélesség vagy a mélységelv követése legyen-e? (Szélességen értem azt, hogy lefedjük 
a teljes történelem információhalmazát, míg a mélységelvű feldolgozás során egy-egy témában 
mélyülnek el a diákok.) Az arany középút tűnik a legérdemesebb útvonalnak, ugyanis nem 
szaktörténészeket képzünk, viszont kétségtelen, hogy a gyakorlatiasabb, tanulói munkán alapuló 
történelemoktatást inkább a mélységelv alkalmazásával lehet megvalósítani. 

A pozitív események hangsúlyozása kiemelt szempont a történelemoktatásban az új NAT szerint. Mit 
gondol, miért fontos például a győztes csaták kiemelése? 

A tanterv úgy határozza ezt meg, hogy tényeken alapuló reális és pozitív nemzeti összképnek kell 
kialakulnia. Ahhoz, hogy az ember helytálljon a világban, két lábbal kell állnia a talajon, és szüksége van 
egészséges, pozitív öntudatra is. A második világháború óta meghatározó a győztesek – a nyugati 
történetírás – narratívája, azonban a magyar eseményeket érdemes mégis magyar szemszögből 
megvizsgálni. A magyar történelem negatívabb vagy kritikát maga után vonó jelenségeinek tudatában 
kell lennünk és tanulnunk belőlük, de alapvetően mégis a reális, pozitív nemzeti összkép a fontos és az, 
hogy saját magunkat saját szempontjaink, körülményeink szerint, ne pedig mások szemüvegén át ítéljük 
meg. 

Az új kerettantervek alapján tavaly szeptemberben kezdődött meg a tanítás, és nem nevezhetjük 
könnyűnek a pályát. A járványidőszakban kialakult digitális munkarendben bemutatkozó 
kerettanterv alkalmazása problémásnak bizonyult, vagy pedig új kapukat nyitott meg? 
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Az ötleteléseknek és az innovatív megbeszéléseknek kevesebb tere volt, tehát szerencsésebb lett volna 
egy analóg, offline időszakban bevezetni a kerettantervet, hiszen tényleg szükség volt a munkaközösségi 
értekezletekre. Az első járványhullám időszakából tanulva a második hullám digitális munkarendje alatt 
felkészültebben és tapasztaltabban kezdték meg a tanévet a kollégák, így a kerettanterv alkalmazása is 
gördülékenyebben ment. Az iskolák többsége megoldotta a rájuk háruló nehézségeket. 

Miképp közvetíti az új kerettanterv – és vele a tankönyvek – a történelmi gondolkodást? 

A történelmi gondolkodás az egyik kiemelt fejlesztési terület, amelynek számos részleteleme van (pl. 
szándék tulajdonítása az egyes történelmi eseményekhez, történelmi empátia gyakorlása egyes 
szituációkban, vagy éppen a sokat emlegetett kritikus gondolkodás). A kerettantervben ezeket a 
fejlesztési feladatok és az elvárt tanulási eredmények is jelzik. Egy példát is említhetünk: „(A tanuló) 
Képes felismerni, megfogalmazni, összehasonlítani különböző társadalmi és történelmi problémákat, 
értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat.” Ezt a tanulási eredményt pedig el kell érnie a diáknak az 
adott tanulási ciklus végére. A modern iskolai-tantermi oktatás keretei között tehát ilyen szemszögből is 
meg kell világítani a tartalmakat. 

A kerettantervi tananyagcsökkentés értelmében összességében csökkent a középszintű érettségin 
számonkérhető lexika. Ez milyen lehetőségekkel járhat a leendő érettségizők számára? Több idő jut 
bizonyos vizsgafeladatokra, esetleg nőhet a száma a forrásalapú, rövid válaszokat igénylő 
feladatoknak, esszéknek? 

A 2023/24-től érvényes új érettségi vizsgakövetelmények elkészültek és elérhetőek az Oktatási Hivatal 
honlapján (https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak). 

Középszinten a kerettantervi lexika a vonatkoztatási alap, így a lexikálisan számonkérhető tartalom 
csökkent, ugyanakkor a vizsga leírásában nem találunk jelentős változásokat. Hasonlóan a korábbiakhoz, 
12 tesztfeladat és 4 esszéfeladat lesz. Az érettségi eddig is minden részletében kompetenciaalapú volt 
és a továbbiakban is az marad, azaz forrásokat, képeket, adatsorokat, ábrákat kell elemezni, azt 
gondolom tehát, hogy a továbbiakban is tökéletesen meg fog felelni az elvárásoknak. Emelt szinten az 
érettségi követelmények megjelöltek ún. többletlexikákat, hiszen emelt szinten a vizsgázók mintegy 10 
százaléka vizsgázik, a legjobban felkészült diákok és a középszinten érvényes kerettantervi 
lexikacsökkentés miatt adott volt a helyzet a lexikai többlet megjelenéséhez. 

 

 

Karkó Ádám, Új Köznevelés, 77. évfolyam 7. szám 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
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Bemutatkozik a Rákosmenti Csicsergő Óvoda 

„Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá váljon, 
amivé fejlődni képes.” (Thomas Gordon) 

A Rákosmenti Csicsergő Óvoda Budapest XVII. 
kerületében, Rákoskeresztúr központjában, egy 
lakótelep közepén helyezkedik el. Ennek ellenére 
környezetünk csendes, parkosított zöldövezet, 
közelben a Rákos-patakkal. Tágas, gondozott 
udvarunkon a változatos játéklehetőségek mellett sok 
megfigyelésre kínál alkalmat a virágos és 
veteményeskert, valamint a kerti tó is. 1987 óta négy 
csoporttal, 100 férőhellyel működünk. Vegyes életkorú 
csoportjainkban integrálva nevelünk mozgásszervi, 
beszédfogyatékos, és pszichés zavarral küzdő 
gyermekeket. Az intézményben dolgozó felnőtt 
közösség szakmai felkészültsége magas szintű, 

innovatív és elkötelezett a minőségbiztosítás iránt.  

Az „Esztendőre vagy kettőre” elnevezésű pedagógiai programunk a gyermekek életkori sajátosságaira, 
az új társadalmi elvárásokra, a partnerek igényeire épül. Célunk, hogy az óvodai élet során gyermekeink 
sokszínű egyénisége harmonikusan fejlődjék, nyitottak legyenek a világ megismerésére, sikeresen 
helytálljanak majd az iskolai környezetben. Nevelőmunkánkban kiemelt helyet foglal el a 
tevékenységalapú felfedező tanulás, a tapasztalatszerzés projektmódszerrel történő szervezése. 
További jellegzetességünk, hogy immár húsz éve foglalkozunk informatikai neveléssel, ami még ma is 
kevésé elterjedt terület. Innovációnk folyamatos szakmai fejlődést és fejlesztést igényel, munkánk 
eredményeként megkaptuk a Referenciaintézmény minősítést, „Az infokommunikációs technológiák 
alkalmazásában példaértékű intézmény” címet. 

Büszkék vagyunk arra is, hogy elnyertük az Örökös Zöld Óvoda és a Madárbarát Óvoda címet. Ezen kívül 
Akkreditált Kiváló Tehetségponttá váltunk, jelenleg másodszor is sikeresen pályáztunk az Oktatási 
Hivatal Bázisintézménye címre. Az e-Twinning és Erasmus+ programon keresztül nemzetközi 
kapcsolatokat építünk, és ezáltal folyamatosan fejlődik a nevelőtestület tudása is.  

További eredményeink közé soroljuk, hogy többször nyertünk óvodai és általános iskolai kategóriában 
Szépné Vinczencz Katalin óvodapedagógus felkészítésével e-Twinning versenyt, van olyan gyermekünk, 
aki Bécsben egy informatikai cégnél fejlesztőként dolgozik, de pozitív visszajelzést kapunk az informatikai 
fakultációkkal működő iskoláktól is. 

Miért pályáztunk immár másodszorra a bázisintézményi címre egy nagyon nehéz, váratlan helyzetekkel 
tűzdelt időszakban? Csakis a szakma, a gyermekek szeretete miatt, valljuk, hogy a sokéves 
tapasztalataink megosztása által mi magunk is gyarapodunk. A második bázisintézményi ciklusban két 
jógyakorlattal jelentkeztünk, infokommunikációs és tehetséggondozás témakörben. 

Jógyakorlat neve: Az infokommunikációs nevelés helye a 3-7 éves gyermekek kompetencia-
fejlesztésében 
A pandémiás helyzet megmutatta, hogy az óvodában is foglalkoznunk kell a még mindig számos 
ellenérzéssel kísért digitális pedagógia témakörrel. Ezt erősítette meg az Őszi Pedagógiai Napok 
keretében szervezett műhelymunkán részt vett kollégák visszajelzése: a gyermekek ismerik és használják 



 

Pedagógiai LaPOK 

 

43 

az okoseszközöket, a pályán lévő pedagógusok többségével ellentétben beleszülettek a digitális világba. 
A kérdés, milyen példát látnak, milyen időkeretben, milyen céllal használják? 

Informatikai nevelésünk alapvető célja: a tágabb és szűkebb 
környezetben való magabiztos eligazodás megalapozása, az 
információszerzés és -kezelés technikáinak megismertetése, az 
infokommunikáció különböző formáinak gyakoroltatása. Ez 
áthatja óvodai életünk egészét, nem szorítkozik tartalmakra, 
komplex folyamat, mely megjelenik az IKT-eszközök (számítógép, 
magnó, diktafon, projektor, laptop, tablet, fényképezőgép, 
robotméhecske) alkalmazásában, a foglalkozásokon, az óvónő 
kezdeményezésében és a játéktevékenységben is.  

2013 novemberétől a tehetséggondozás részeként elindítottuk LogiManó tehetségműhelyünket. Ugyan 
pedagógiai programunkban külön fejezetként jelenik meg, de kapcsolódik más területekhez is és a 
szülőkkel való együttműködés szerves része.  

Módszereink és az eszközök alkalmazása folyamatos felülvizsgálatot kíván, mert az informatikai eszközök 
változása, fejlődése gyors ütemű. Jelenleg az okoseszközök mellett a robotika lehetőségeit kutatjuk. A 
robotjátékok, a padlórobotok alkalmazhatóak a gyermekek képességeinek fejlesztésére, beépíthetők a 
képességfejlesztés, a tehetséggondozás módszertanába is. Friss kutatások szerint nagyon jól 
alkalmazható az ADHD-s (figyelemhiányos, hiperaktív) gyermekek fejlesztésében is. A padlórobotokkal 
való játék során szinte észrevétlenül fejlődik a gyermekek finommotorikája, szem-kéz koordinációja, 
algoritmikus gondolkodása, problémamegoldó képessége, tájékozódási képessége, rögzülnek az irányok 
is. A közös tevékenység alatt megtapasztalják az együttműködés lehetőségeit, a kommunikáció 
fontosságát, megtanulják a szabályokat, ugyanakkor megismertetjük velük a veszélyeket is. 

Az informatikai nevelés fejlődésének nagyszerű lehetősége az Erasmus+ program, mely által 
pedagógusaink megismerkedhetnek más országok pedagógiai gyakorlatával. Az interneten keresztül a 
gyermekek is részesei a kapcsolattartásnak.  

Első Erasmus+ projektünk a H.O.M.E. House Of My Europe nevet kapta. Célunk volt, hogy a gyermekek 
felfedezzék, hogyan élhetnek együtt tiszteletben és egymást elfogadva különböző társadalmi, gazdasági 
és kulturális háttér mellett. Változatos tevékenységek keretében ismerkedtek a szűkebb és tágabb 
környezetükkel, a család és a hazájuk értékeivel, más népek kultúrájával.  

Jelenleg folyamatban lévő második projektünk a PreRobot, melyben feladatunk a pedagógusok és a 
gyermekek megismertetése a digitális technológiákkal, kreatív és együttműködő használatával; a 
közösen készített digitális anyagok és eszközök fejlesztése és megosztása, valamint a robotok hatékony 
használatának támogatása a nevelés-oktatás területén és az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 

A jógyakorlat további fejlődésének iránya az internetbiztonság, a szülők szemléletének hatékonyabb 
formálása, valamint a robotika óvodai lehetőségének további kutatása. 
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Jógyakorlat neve: A tehetséggondozás lehetőségei az óvodában 
Intézményünk pedagógusai 2012 óta keresik a 
tehetséggondozás óvodai gyakorlatának legoptimálisabb 
lehetőségeit. Célunk a tehetséggel összefüggő erős oldal 
fejlesztése, a gyenge oldal támogatása. Folyamatosan 
alakítottuk gyakorlatunkat a saját intézményi 
lehetőségeinkhez igazodva. Az iskolába készülő gyermekek 
számára tervezzük a tehetségműhelyeket. A feldolgozandó 
témákat a gyermekeket megismerve, a pedagógusok 
érdeklődésének, tudásának megfelelően tervezzük meg. 
Eddigi tehetségműhelyeink területei: a környezet 
megismerésére nevelés, kísérletek, környezetvédelem, 
drámapedagógia, néphagyományok, logika-informatika, 
mozgás. Évente 2-3 féle tehetségműhelyt szervezünk, 

műhelyenként 2 óvodapedagógussal, hetente 1-1 foglalkozással. A differenciált bánásmód elvét követve 
egyéni, kiscsoportos tevékenységeket tervezünk projektmódszerrel, építve a gyermekek egyéni 
érdeklődésére. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek személyiségét megismerve, elfogadva, a bennük 
rejlő lehetőségeket meglátva végezzük a fejlesztést. Munkánk során a szülőket partnerként bevonjuk a 
tevékenységekbe, folyamatosan tájékoztatjuk őket az eredményekről.  

Szeretettel várjuk programjainkra az érdeklődő kollégák jelentkezését, valamint nevelőtestületek 
megkeresésére is szívesen bemutatjuk jógyakorlatainkat. 

Fotók: szerző 

 

 

Nagyné Szabó Etelka 
intézményvezető, mesterpedagógus, szakértő,  
Nemzeti Pedagógus Kar országos elnökségi tag 
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Bemutatkozik a XV. Kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

 „Már tudom az összes eredményt, de még nem tudom, hogyan kapom majd meg őket. Minden idők 
legnagyobb matematikus lángelméje Carl Friedrich Gauss éppen egyik kéziratán dolgozott – aminek 

leadásával igencsak elkésett –, amikor barátai megkérdezték tőle, mégis hogyan halad munkájában. Gauss 
nekik válaszolta, fent idézett, elgondolkodtató mondatát.” 

Kolosai Nedda írásából Gyermeknevelés I. évf. 2. szám 57 – 72. (2013) 

Művészeti iskolánk az Észak-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában, Budapest XV. kerületében 
zeneművészeti, táncművészeti és képzőművészeti ágban tanítja, neveli a gyermekeket, fiatalokat. 
Lehetőséget teremt az érdeklődő felnőttek számára is, hogy gyermekkori tudásukat frissítsék vagy épp 
ebben az életkorban kezdjenek közelebbről ismerkedni a művészetekkel. 

2004-től kerületünk képviselő-testülete 
iskolánkra bízta a pedagógiai szakmai szolgáltatás, 
majd 2008-tól a kerületi tehetséggondozás 
megszervezését. 2014-ben nyertük el első ízben 
az akkreditált kiváló tehetségpont címet, melyet 
azóta minden alkalommal megújíthattunk. Dr. 
Duró Zsuzsanna hosszú éveken át vezette a 
tehetséggondozó munkát, munkatársaival 
kidolgozva és megosztva több jógyakorlatot, 
melyek révén lehetőséget teremtettünk a 
művészetek és a reál ismeretek kapcsolódására, a 
legkülönbözőbb tanulói kompetenciák 
fejlesztésére. Ezekből szeretnénk most rövid 
betekintést nyújtani.  

• Észpörgető – Játékos kognitív képességfejlesztés, melynek keretében a matematikai logika, a 
problémamegoldó gondolkodás, a rendszerező és következtető képesség fejlesztésére 
koncentrálnak a résztvevők. 

• Figyelő – A komplex személyiségfejlesztés keretében a napjainkban oly fontos kommunikációs, 
valamit együttműködési készség fejlesztése történik.  

• Képzőművész kör – Célja az érdeklődő tanulók esztétikai igényeinek kielégítése, képességeinek 
fejlesztése, különböző képzőművészeti technikák megismertetése kerületi művésztanárok 
támogatásával.  

• Sakk – A sakk különböző tanulási képességekre gyakorolt pozitív hatását használjuk ki, mely 
transzferként javítja a tanulmányi teljesítményt. 

A Hubay Akkreditált Kiváló Tehetségpontunk is megújulás előtt áll. Számos, a mai igényeket is szem előtt 
tartó olyan továbbképzés, jógyakorlat kidolgozásánál tartunk, melyekre az alapfokú 
művészetoktatásban még korlátozottan áll rendelkezésre szakmai segédanyag. Fontosnak tartjuk a 
kiemelet tehetségek gondozása, tehetségük kibontakoztatása mellett a sajátos nevelési igényű, a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel élő gyermekek művészeti eszközökkel való 
támogatását, nevelését. Ennek érdekében dolgozták ki tanáraink az ún. Rubato Programot, mely ma már 
pedagógiai programunk része. Egyre fontosabb terület a konfliktuskezelésben alkalmazható mediációs 
technikák megismertetése és alkalmazása, amelynek szakmai műhely keretében való kipróbálását 
kísérleti jelleggel meg is kezdtük. 
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2018-ban nyertük el az Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye megtisztelő címet. 
Intézményünk három művészeti ágban 
párhuzamosan és közösen végzett 
tevékenységünk révén a teljes személyiség 
fejlesztésére törekszik. Tanulóinknak lehetősége 
nyílik a különböző területek közötti átjárásra, 
természetes módon tapasztalhatják meg a 
sokszínű, több irányú művészeti nevelés komplex 
fejlesztő hatását. Aki jól énekel, hangszeren 
játszik, örömmel táncolhat, festhet, alkothat 
kerámiát is. A zenész ugyanúgy átélheti a 
harmonikus hangzást, mint a képi, tárgyi vagy 
mozgásban kifejezhető szépséget, élményt, 
örömöt. (Eredményesen vesznek részt képzőseink a Liszt Múzeum rajzpályázatán, vagy alkotnak 
maradandót többek között Bartók műveit megismerve.) 

Nemcsak fővárosi, de regionális szinten is szívügyünk a különböző művészeti ágak tanulmányi 
versenyeinek, bemutatóinak, fesztiváljainak lebonyolításához való segítségnyújtás. (Bartók Pályázat a 
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével – 2016., Kovács Imre fuvolaművész-tanár 
emlékére, háromévente szervezett fuvola-kamarazenei találkozó, Országos Klasszikus Balett Verseny 
stb.)  

Fontosnak tartjuk iskolán kívül is megosztani tudásunkat, és ebben együttműködünk az Oktatási Hivatal 
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központjával is.  Iskolán belül és partnereink számára is szívesen osztjuk 
meg azt a tapasztalatot, amit a több mint hetven eredményes intézményi pedagógusminősítés, az arra 
való felkészítés jelent. 

Főbb bázisintézményi programjaink  
• Kamarazenei szakmai bemutatók: Ismeretterjesztő interaktív előadások a kerület általános 

iskoláiban a Zene Világnapja alkalmából (minden év október 1-jén). 

• Hangszerbemutató és művészeti vetélkedő: Az általános iskolások számára szervezett bemutatók, 
kvízjátékok a zenéről, iskolánk tanárai és elismert előadók közreműködésével. (Liszt Ferenc 
Kamarazenekar, Osztrák-Magyar Haydn Zenekar, Nemzeti Filharmonikusok, neves 
kamaraművészek). 

• Hangszeres szakmai műhelyek, hangversenyek és szakmai konzultációk: Fővárosi zeneiskolák 
tanárai számára, neves művésztanárok közreműködésével. (Lakatos György Liszt Ferenc-díjas 
fagottművész, Kovács Béla Kossuth-díjas klarinétművész, professor emeritus; Megyimóreczné 
Schmidt Ildikó zongoraművész-tanár; Homor Istvánné ny. igazgató zongoratanár; Eckhardt Gábor 
Liszt Ferenc-díjas, Artisjus-díjas zongoraművész-tanár, Belák Erzsébet zongoraművész-tanár és 
mások). 

• Szakmai konzultáció fővárosi fuvolatanárok munkaközössége számára, Martos Zita fuvolaművész-
tanár, vezető szaktanácsadó szervezésében. 

• Kerületi Komplex Képzőművészeti Verseny – kiállításmegnyitó, szakmai fórum és konzultáció a XV. 
kerületi képzőművész- és rajztanárok és tanítványaik részvételével. 

• Tehetségkonferencia a Hubay Tehetségpont és a Palota Tehetségfejlesztő Egyesület 
együttműködésével, neves előadók, egyetemi tanárok közreműködésével. 
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• Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében a Tavaszi és az Őszi 
Pedagógiai Napok rendezvénysorozatán, műhelyfoglalkozásokkal, bemutatókkal való részvétel, az 
adott időszak témájához kapcsolódóan Martos Zita vezető szaktanácsadó szervezésében, 
gálaműsorok fővárosi és Pest megyei művészeti iskolák részvételével. 

• Klasszikus balett – táncművészeti szakmai bemutatók a XV. kerületi óvodák és iskolák számára, 
iskolánk Klasszikus Balett Tanszaka szervezésében és részvételével. 

Bázisintézményi programjainkat Martos Zita koordinátor, vezető szaktanácsadó szervezi és fogja össze. 
Szakmai rendezvényeinken a Hubay Jenő Zeneiskola és AMI pedagógusai, fővárosi művésztanárok, 
szakközépiskolai és egyetemi tanárok adnak elő. A neveléstudomány területén elismert szaktekintélyek 
is gyakran közreműködnek a rendezvényeinken. 

Művészetnevelési feladatainkban, tudásunk, tapasztalataink megosztásában legfőbb célunk, hogy 
élményt, örömet, a belefeledkezés boldogágát adhassuk tanítványainknak, s ha lehet, környezetünk 
felnőtt résztvevőinek is. Csíkszentmihályi Mihály szavaival valljuk: „A flow soha nem lehet a cél – csak 
eredmény lehet.” 

Fotó: Homor István 

 

 

Bokor György  
intézményvezető 
szaktanácsadó 

Martos Zita  
intézményvezető-helyettes 
szaktanácsadó 
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Wakelet – Készítsünk gyűjteményeket! 

A wakelet egy olyan ingyenesen elérhető alkalmazás, amelyben 

tartalmakat lehet létrehozni, rendszerezni, majd elmenti, akár 
saját használatra, akár megosztási szándékkal.  

A webes linkek, videók, képek, pdf dokumentumok, tweetek vagy akár a beírt saját szövegek 
gyűjteményekben menthetők és változatos elrendezésben jeleníthetők meg számtógépen, tableten és 
okostelefonon is. Lehetőség van a gyűjtemények együttműködésben történő létrehozására is, így az 
alkalmazás változatos helyzetekben hatékonyan támogatja a tanítás-tanulás folyamatát.  

Regisztráció 
A regisztrációt, a már más alkalmazásokban megszokott módon, a wakelet.com weboldalon tudjuk 
végrehajtani a Sign up gombra kattintás után. Itt már lehetőség van a felület magyar nyelvre állítására 
is. A belépés után az alkalmazás nyitóoldalán találjuk magunkat, ahol az alábbi beállítási lehetőségek és 
funkciók érhetők el. 

A felhasználói profilban a nevünket adhatjuk meg, módosítható a saját profil- és fejléckép, a felhasználói 
azonosító is itt állítható be, illetve módosítható. Az Életrajz mezőben bemutatkozhatunk, továbbá 
kategóriák hozhatók létre a gyűjteményeink számára. Alatta nyomon tudjuk követni a felhasználói 
fiókunkhoz tartozó Gyűjtemények, Könyvjelzők és Csoportos gyűjtemények számát. A Terek lehetővé 
teszik az adott témában zajló együttműködést más felhasználókkal vagy tanulókkal. A fejlécben a 
Keresés funkció segítségével kulcsszavak megadásával gyűjteményekre, nevekkel pedig felhasználókra 
lehet keresni. A Fedezd fel gombra kattintva az alkalmazás által ajánlott legnépszerűbb gyűjtemények 
között válogathatunk, az Adminisztrátori panel segítségével pedig oktatási fiók esetén a tanulói 
csoportok szervezése valósítható meg. A jobb felső sarokban található három pötty a magyarázó ábrán 
feltüntetett lehetőségeket rejti, fontos tudni, hogy a Fiókbeállítások között lehet beállítani a fiók oktatási 
státuszát. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy tanulói csoportokat importáljunk a leggyakrabban használt 
tanulástámogató platformokról. 
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Készítsünk gyűjteményt! 
Az Új gyűjtemény készítése csempére kattintás után megnyíló ablakban (jelenleg még angol nyelvű 
szöveggel) öt elrendezés közül lehet választani. A gyűjtemény elemeinek elhelyezése a megjelenő ábrán 
jól követhető, a megfelelő elrendezés kiválasztása utána a zöld Use layout gombra kattintva jutunk el az 
új gyűjtemény szerkesztésének nyitóoldalára. Itt lehet beállítani a gyűjtemény borítóképét, és a cím és 
a gyűjtemény rövid leírása is itt adható meg. A mező alján választhatjuk ki, hogy milyen elemet 
szeretnénk a gyűjteményhez adni: webes link, saját szöveg, kép, könyvjelző (előzetesen könyvjelzővel 
ellátott elemek), pdf dokumentum, illetve az egyéb kategóriába sorolt tweet bejegyzések, Flipgrid 
alkalmazással készített saját videófelvételek, YouTube videók, Google Drive és OneDrive linkek, Adobe 
Spark vizuális elemek. A módosításokat az alkalmazás automatikusan menti.  

További elemeket a fentiekhez hasonló módon, illetve a zöldre színezett zöld + jelre kattintva lehet a 
gyűjteményhez adni. Az oldal jobb felső sarkában tudjuk beállítani a gyűjtemény láthatóságát (Nyilvános, 
Nem listázott és Privát). Ugyanitt meg tudjuk változtatni a gyűjtemény elemeinek elrendezését is, ha 
szükségesnek tartjuk. A bal első sarokban a kis fogaskerékre kattintás után a gyűjtemény hátterével és 
egyéb, a megosztással és együttműködéssel kapcsolatos beállítások találhatók. Itt törölni is lehet a 
gyűjteményt. A Meghívás gombra kattintva a gyűjtemény szerkesztésében részt vevő közreműködők 
megadására és kezelésére nyílik lehetőség. Az együttműködőket link, QR-kód, egyszerű kód és azonosító 
megadásával lehet meghívni és a Közreműködők kezelése fülön lehet kezelni. A Kész gombra kattintás 
után kilépünk a szerkesztésből, ekkor már a gyűjtemény végleges megjelenítését látjuk, ha újra 
szerkeszteni szeretnénk a gyűjteményt, a Szerkesztés gombra kell kattintani. 

Ha a gyűjteményszerkesztés panelén egy elem fölé húzzuk a kurzort, az elem jobb felső sarkában 
található ikonokra kattintással lehet újra szerkeszteni az adott elemet, vagy itt tudjuk törölni is. 
Amennyiben már kiléptünk a gyűjtemény szerkesztéséből, a kurzor adott elemre történő húzásával két 
gomb jelenik meg. Az Elem mentése gombra kattintva könyvjelzővel látjuk el az elemet, az olvasási mód 
kiválasztásával pedig az alkalmazás a Modern olvasó funkcióval a szöveges tartalmat könnyen olvasható 
formában jeleníti meg, sőt akár fel is olvassa. A gyűjtemény feletti menüsoron lehetőségünk nyílik a 
tetszésnyilvánításra, a Nyilvános és Nem listázott gyűjtemények esetén a gyűjteményünk megosztására, 
továbbá a három pöttyre kattintás után a gyűjtemény adatinak elemzésére, magának a gyűjteménynek 
a másolására, áthelyezésére, a láthatóságának módosítására, exportálására és törlésére van mód. 
Másoláskor meg lehet változtatni a gyűjtemény nevét, ekkor a másolt gyűjtemény a nyitóoldalon jelenik 
meg. Csak korábban létrehozott Térbe lehet gyűjteményt áthelyezni. Jelenleg pdf formátumba lehet a 
gyűjteményeket exportálni. Megosztási link létrehozásával lehetőségünk nyílik a gyűjteményünk 
népszerű közösségi platformokon történő megosztására is, de a gyűjtemény beágyazásához szükséges 
kódot is itt tudjuk előállítani. Az itt található Meghívás gomb a korábban már leírt panelt nyitja meg. 

Tanári útmutató a wakelet használatához: https://wke.lt/w/s/80kzxs 

Jánossy Zsolt 
matematika, fizika és angol szakos középiskolai tanár. Több mint 20 éve tevékenykedik a 
digitális pedagógia területén, dolgozott a Sulinet portál munkatársaként, digitális pedagógiai 
módszertani szakértőként szerepet vállalt digitális tananyagok kidolgozásában (Zanza TV, 
Fordított osztályterem stb.) és hazai adaptációjában (Yenka, Sunflower for Science, IntelTeach 
Essentials).  

Fizika szaktanácsadóként rendszeresen előad, emellett fejlesztőként a fizika tantárgy érettségi 
követelményeinek és vizsgaleírásának átalakításában is közreműködött. A hazai digitális pedagógia 
legfontosabb seregszemléinek, a Digitális Témahét és a Code Week eseményeinek lelkes résztvevője és 
szervezője. Szakértőként támogatja a Digitális Jólét Nkft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ, a 
Budapesti POK és az Oktatási Hivatal munkáját. 

 

https://wke.lt/w/s/80kzxs
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Felkészülés a 2022. évi pedagógiai–szakmai ellenőrzésre 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi 

CII. törvény (hatályos szövege) az egészségügyi veszélyhelyzetet 2021. december 31-ig 
meghosszabbította. Ahogyan azt az Oktatási Hivatal őszi időszakban kiküldött tájékoztató levelei is 
éreztették, a Hivatal által szervezett országos pedagógiai–szakmai ellenőrzéseket, azok szervezését a 
veszélyhelyzet jelentősen befolyásolta. 2019 márciusában voltak az utolsó megvalósult tanfelügyeleti 
ellenőrzések, így hasznosnak gondoljuk a 2022. évi ellenőrzésre való felkészülés szakmai és technikai 
(informatikai) kérdéseit összefoglalni. 

Összeállításunkban a POK-hoz beérkezett megkeresések témáit helyeztük előtérbe. 

A. szakmai kérdések 

Intézményvezető ellenőrzése pedagógusként 
Mivel az intézmény vezetője is pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállaló, rá is vonatkozik 
a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, amely előírja, hogy a pedagógusok külső ellenőrzésére 
(tanfelügyeletére) ötévente egyszer sor kell kerüljön.  

A köznevelési intézmények vezetőire vonatkozó szabályozást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) tartalmazza. Az Nkt. 69. § (5) bekezdése a következőt fogalmazza 
meg a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének munkaidejéről.  

„69. § (5) A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, az 5. mellékletben 
foglalt tanórák, foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni”. 

A jogszabályban megfogalmazott kötelező tanórára, foglalkozásra vonatkozó rendelkezésben az az 
elvárás fogalmazódik meg, hogy az intézményvezető a vezetéssel járó feladatai ellátása mellett ne 
szakadjon el a gyakorlati nevelő-oktató munkától.  

Az Nkt. nem teszi lehetővé, hogy a fenntartó mentesítse az intézményvezetőt a kötelező 
tanóra/foglalkozás megtartása alól, éppen ezért az EMMI rendelet sem tartalmaz a pedagógusellenőrzés 
alóli kivételt a vezetők esetében. Mindezeket figyelembe véve a vezető pedagógusként történő 
ellenőrzése nem törölhető a tervből, az ellenőrzés meg fog valósulni az adategyeztetés során megadott 
munkakörében. 

Időpontok publikálása 
A 2022. évre tervezett tanfelügyeleti ellenőrzések várható időpontjait – a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendeletben rögzítetteknek megfelelően – november 30-ig publikálta a Hivatal. A 2022. évi 
tanfelügyeletben érintett intézmények a látogatásra nem megfelelő időpontokat a www.oktatas.hu 
oldalon kérelem útján már előre kizárhatta, így biztosítva, hogy a tanfelügyelet napja pl. ne ütközzön 
intézményi rendezvénnyel. A konkrét időpont alapján az intézmények természetesen továbbra is 
kérhetik a látogatási időpont módosítását. A látogatás újraszervezése a minősítési eljárások esetében 
szokásos módon, azaz a www.oktatas.hu oldalon feladott „Alkalmatlan időszak” típusú kérelemmel 
kezdeményezhető (lásd részletesebben az őszi számunkban). 

Az intézményi önértékelések tervezése, különös tekintettel a jogszabályi határidőkre, illetve 
tanfelügyeleti ellenőrzésekre 
Az EMMI rendelet 145. § (2a) bekezdése határozza meg az intézményi önértékelés keretében a 
pedagógusok ötévenkénti önértékelésének kötelezettségét. Ez a jogszabályi kötelezettség 2016. 
szeptember 1-jétől hatályos, tehát a pedagógusok első intézményi önértékelésének véghatárideje 2021. 
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augusztus 31-e. Ugyanezen jogszabály írja elő az intézmények számára is az intézményre vonatkozó 
ötévenkénti önértékelés tervezését, elkészítését.  

Ebben az ötéves időszakban kellett az intézményeknek az öt évre szóló Önértékelési programban 
meghatározott intézményi elvek alapján nevelési évenként/tanévenként elkészíteni az Éves önértékelési 
tervüket oly módon, hogy az önértékelés az öt év alatt kiterjedjen az intézmény minden pedagógusára.  

Az önértékelések ütemezése és megvalósítása az intézmény (intézményvezető) hatásköre, ezért 
amennyiben az intézmény vezetője úgy ítélte meg, hogy egy pedagógus önértékelése (első 
önértékelése) 2021. augusztus 31-ig nem tudott megvalósulni, akkor azt saját hatáskörben a következő 
évi önértékelési tervben a lehető legkorábbi időpontra átütemezhette. 

Az önértékelés elvégzésének kötelezettsége független attól, hogy a pedagógus mikor vett részt 
minősítési vizsgán vagy minősítési eljárásban, és attól is, hogy teljes vagy részmunkaidőben 
foglalkoztatott az intézményében. Azonban amennyiben a pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésben 
érintett, az önértékelését – ha az az ötéves intervallumban még nem valósult meg – be kell tervezni, 
előbbre kell hozni. 

Fontos kiemelnünk még, hogy a 2022. évi önértékelési elvárásrendszer módosult az előző évhez képest, 
ezért az intézményeknek az önértékelések elindításához mindenképp új elvárásrendszert kell 
készíteniük. A 2022. évi önértékelési folyamatok – a korábbi évekhez hasonlóan – 2021. december 
második felétől lesznek elindíthatók a felületen. 

Az intézmények szakmai támogatása felkészítés keretében 
Az intézmények szakmai felkészüléséhez rendelkezésre állnak az önértékelési és tanfelügyeleti 
kézikönyvek (www.oktatas.hu/kiadvanyok), illetve a felületek felhasználói útmutatói. Emellett – a 
korábbi évekhez hasonlóan – az ellenőrzési tervbe bekerült, tanfelügyeleti ellenőrzéssel érintett 
intézmények számára az Oktatási Hivatal idén is megszervezi az Intézményvezetők felkészítése az 
intézményi önértékeléshez és az országos pedagógiai–szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok 
ellátására című felkészítést. A felkészítés során az érdeklődők videók segítségével tájékozódhatnak, 
illetve online konzultáció keretében a felmerülő kérdéseikre választ kaphatnak. Az online konzultációkat 
idén három időpontban hirdettük és szerveztük meg: december 3-án, 7-én és 10-én. 

Amennyiben az Önök intézménye a 2022. évi tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett, és mégsem jutott el 
Önhöz a tájékoztatásunk, a POkBudapest@oh.gov.hu e-mail címünkre tudják jelzésüket megküldeni. 

B. Hibaüzenetek, technikai kérdések önértékeléshez kapcsolódóan 

Intézményi elvárásrendszer készítése az Intézményi dokumentumfeltöltő modulban 
A dokumentumfeltöltő informatikai felület felhasználó kézikönyve elérhető a feltöltőfelület 
nyitóoldaláról. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügy leadását is el kell végezni az önértékelés indításához. 

Önértékelési eljárás indítása 
A feladatok pontos leírását a miniszter által jóváhagyott Önértékelési kézikönyv tartalmazza. 

Az informatikai felület általános felhasználói kézikönyve is elérhető a weboldalon. 

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok
mailto:POkBudapest@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop3115/Utmutato_dokumentumfeltolto_2022.pdf
https://www.oktatas.hu/sajatoldal/intezmeny/dokumentumfeltolto
https://www.oktatas.hu/sajatoldal/intezmeny/dokumentumfeltolto
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/Onertekelesi_kezikonyv_2022.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajatoldal/Utmutato_onertekelesi_felulet_2021.pdf
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A Látogatási beosztások (adminisztráció) felületén az Intézmény megszemélyesítése feliratra kattintva 
(amennyiben a fiók KIR validált is) az Intézményi önértékelés útvonalon keresztül érhető el az 
önértékelés indítása felirat. 

Az önértékelési óralátogatás dátuma az aktív napokból 
tetszőlegesen kiválasztható. A naptár fejléce eltér a 
magyarországi naptárak megszokott beosztásától. A vasárnap 
ebben az esetben a hét első napja. 

Ennek feltétele, hogy a megfelelő típusú intézményi elvárás-
rendszert már létrehozzák az Intézményi dokumentumfeltöltő 
modul alkalmazás segítségével, és az elvárásrendszerhez tartozó ügy leadva státuszban legyen 
(kapcsolódó elvárásrendszer, lásd fentebb a leírást). 

Az önértékelés törlése 
Önértékelést csak a Betekintés fázisa folyamatot megelőző állapotig lehet törölni, azaz a kérdőívezés 
végéig. 

Határidők az önértékelési eljárásban 
00:00 kezdő időpontot, 23:59 véghatáridőt jelöl. Technikai határidő csak kérdőívezés esetén van, a 
további fázisban már nem zár le automatikusan a felület. 

Kérdőívezés 
A pedagógus önértékelő kérdőívét a felület automatikusan létrehozza, azt KIR validált fiókba 
bejelentkezve Saját oldal / Pedagógus Alkalmazásaim címszó alatt Önértékelési és elégedettségi 
kérdőívek kitöltése, majd Kérdőívek kitöltése ikonra kattintva éri el. 

Amennyiben a pedagógus nem töltötte ki az önértékelő kérdőívét a technikai határidőig, a megoldás: a 
kérdőívezés technikai határideje után az önértékelt pedagógus papír alapon tudja a kérdőívet kitölteni 
(önértékelési kézikönyv mellékletében megtalálható a szempontsor), amely később a jegyzőkönyvekkel 
együtt a felületre feltölthető (egy közös pdf dokumentumban).  

Az anonim kérdőívek (szülői, munkatársi) kitöltési kóddal tölthetők ki. Mivel anonim kérdőív, nem szabad 
bejelentkezni az oktatas.hu oldalra a kitöltéshez. 

„Hálózati hiba történt” hibaüzenet a feladatok végzése közben. 
A jelenség oka, hogy a felület kiléptette a felhasználót. 

Megoldás: új böngészőlap megnyitása, ismételt bejelentkezés a www.oktatas.hu oldalra, majd 
visszatérve a feladat böngészőlapjára, a feladat folytatható. 

 

 

Szegfű Márta, Sutyinszki András István, Szilvágyi-Hordós István, a Budapesti POK munkatársai 
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Pazarlunk, pedig nem akarunk  

Az élelmiszer-gazdálkodás nem a konyhánkban kezdődik 

42 éve magyar határozati javaslat nyomán tette az Egyesült Nemzetek Szervezete október 16-át az 
Élelmezés Világnapjává, hogy ráirányítsa a közvélemény és a kormányok figyelmét az éhezés 
problémájára. Az elmúlt több mint négy évtized jóléti változásai nyomán napjainkban közel 2 milliárd 
túlsúlyos, és az egyenlőtlen élelmiszer-ellátottság miatt még mindig 820 millió hiányosan élelmezett 
ember él a földön. Az okokat kutató figyelmet ismét az ENSZ irányította egy időszerű jelenségre, amikor 

2020-ban első alkalommal hirdette meg az Élelmiszer-veszteséggel és -pazarlással Kapcsolatos 
Tudatosság Nemzetközi Napját. 

Ezentúl minden évben szeptember 29-én ünnepeljük ezt a tudatosságot, vagy inkább, talán 
elgondolkodunk, hogyan is állunk vele. 

Az egész bolygó idevágó adatai az ENSZ statisztikáiban azt mutatják, hogy a Föld mezőgazdasági 
területének közel 30%-án megtermelt élelmiszer kidobott étel lesz. Nyolc év múlva, 2030-ra még 
harmadával nőhet a szemétbe került élelmiszer mennyisége.  

2030 más okból is fontos évszám. Az ENSZ, vagyis a világ nemzetei megegyeztek abban, hogy 2030-ra 
nemcsak teljesen felszámolják az éhezést, hanem a táplálkozás minőségen is javítani fognak, és a cél 
elérésében egyik eszköz lesz a pazarlás megfékezése.  

Elkerülhető-e teljesen élelmiszer-hulladék keletkezése?  
Hulladék az élelmiszer-ellátási lánc minden fázisában keletkezik. Élelmiszer-pazarlásról akkor beszélünk, 
ha az étel hulladékká válása megelőzhető lett volna. Az élelmiszer egy része szemét lesz még 
nyersanyagként, már az előállítás, a betakarítás során, de a szállítás, a piacra juttatás közben is, ha 
éghajlati tényezők nehezítik a célba jutást, vagy nem szakszerű a tárolás. A kiskereskedelmi értékesítés 
során további hulladék keletkezik. A fejlett országok élelmiszer-pazarlásáért 60%-ban felelősek a 
fogyasztó előtti élelmiszer-ellátási lánc szereplői. 

A bevásárlókosarunkban hazavitt élelmiszer szemétbe kerülése kapcsán érdemes megvizsgálnunk a 
magunk felelősségét is. A hulladék egy részét a fogyasztó legjobb szándéka szerint sem tudja 
megmenteni, mert az otthoni előkészítés és fogyasztás során keletkezik, ilyenek például a gyümölcsök 
nem mindig ehető magjai, a lehántolt zöldség- és gyümölcshéjak, a nyers húsok feldolgozásakor vagy a 
kész húsételek után maradt, emberi fogyasztásra nem alkalmas csontok. Pazarlásnak azért nevezhetjük 
mégis, mert ezek részben újrahasznosíthatók lehetnének.  

A magyar háztartások nem teljesítenek rosszul 
A közép-kelet-európai régióban csak Magyarországon készült felmérés az élelmiszer-hulladék 
alakulásáról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Maradék nélkül programjának keretében 2016-
ban. Nem nagy mintán, de az Európai Unió által ajánlott módszertan alapján 2019-ben a mérést 
megismételték, így összehasonlításra is lehetőség nyílt. A becsült számok szerint itthon 1,8 millió tonna 
élelmiszert dobunk ki évente, és ennek harmada keletkezik a mi konyhánkban, kétharmada az élelmiszer 
ajtónkig vezető útjának állomásain. A saját háztartásunkban keletkezett hulladék 2016-ban 68 kg volt 
évente és fejenként (nem háztartásonként), 2019-re ez 65 kg-ra mérséklődött. A csökkenés (4,4%) 
szakértők szerint nagyon jelentős azért is, mert a két mérés között a vásárlóerő 16%-kal nőtt. 
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A 65 kg elpazarolt élelmiszer nagyobb részét (51,2%) sehogy nem tudjuk megmenteni mi magunk, ezek 
a korábban említett előkészítés során vagy maradékként keletkező konyhai hulladékok. Azonban 48,8%-
nyi élelmiszer megfelelő gazdálkodással menthető volna, ez fejenként és évente 32-33 kg, amivel 
félmillió ember élelmezése lenne megoldott Magyarországon egy egész évre. A Nébih kutatása szerint 
ez a fejenkénti 32-33 kg egy átlagos magyar családban évente 50 000 Ft szó szerint kidobott pénz, tehát 
egy hónapban kicsit több mint 4 000 Ft-tal számolhatunk háztartásonként. 

A felelősségen innen és túl 
Bár csak vélekedés, mégis azt hiszem, hogy általában nem szeretünk pazarolni. A magyar háztartások 
három év alatt is jelentősen javuló számokat produkáltak, a tudatosodás tehát mérhető. Mégis, milyen 
termékek kerülnek általában a szemetünkbe? Miért nem fogynak el, hiszen a vásárláskor biztosan nem 
kidobni terveztük? Kiöntjük a tejet, mert túl soknak bizonyult, a kólát, mert időközben kiment belőle a 
buborék, az olívaolaj megikrásodott a hűtőben, a méz kővé dermedt, a lekvár megpenészedett. Túl sokat 
vettünk, kevesebb is elég lett volna. Ám valóban tudtunk volna kevesebbet venni?  

Az élelmiszerek egy részének árképzése tömeg-ár arányos. Fél kg hús ára egy kg hús árának a fele, 10 
dkg felvágott a tizede, a sajtok ugyanígy, zöldségek, gyümölcsök és így tovább. Más részük azonban 
aránytalanul drágább kis mennyiség vásárlása esetén. Egy fél liter ismert üdítőital árához alig kell 
hozzáadnunk, hogy egy litert vagy akár 1,75 litert vehessünk, ami aztán túl sok lesz. Tejből fél literes 
kiszerelést nem mindenütt árulnak, a sokadik boltban találunk 2 dl-est, ha csak egy kevés kellene a 
kávéba a hétköznapokon az irodában. Az áruk pedig nem a literes tej fele vagy ötöde, hanem pl. a 2 dl-
es tej esetében 500-600 Ft lehet a literenkénti ár. A legkisebb közérttől a hipermarketekig így van ez, és 
amikor a polc, a hűtő előtt állunk, nem akarunk kevésért sokat fizetni, hiszen az a pénzünk pazarlása 
lenne.  

A vásárló átgondolt és egyre tudatosabb fogyasztása meg tudja menteni az élelmiszerek egy részét, de 
az élelmiszerlánc többi szereplőjének éppúgy van felelőssége abban, hogy a pazarlás mérséklődjék és a 
2030-ra kitűzött cél, a szegénység és ezzel a kiszolgáltatottság mértékének csökkentése megvalósuljon. 
A siker egyik kulcsa lesz a szemléletformálás, ami gátat tud szabni a rossz fogyasztói szokások 
kialakulásának már gyermekkorban, és az óvodai neveléstől a teljes iskolarendszeren át tarthat. A 
gyermekeken keresztül azok a szülők is megszólíthatók, akik még kevéssé alkalmazzák tudatosan a 
pazarlást elkerülő „technikákat”.  

A pedagógus kollégák figyelmébe ajánlom a Nébih kínálatát: számos ismeretterjesztő kiadvány, 
prezentáció, videó nyújt segítséget a mindennapi pedagógiai munkához. 

Források 

 Dr. Balogh Jeremiás Máté: Élelmiszerpazarlás: családonként évi 50 ezer forintnyi élelmiszer mehet a szemétbe  

 Maradék nélkül a fenntarthatóbb élelmiszerfogyasztásért 

 Nébih-kutatás: Kevesebb élelmiszert pazarolnak a magyar háztartások 

 Élelmezési Világnap 

Dömökné Milich Yvette 
a Budapesti POK munkatársa 

 

http://maradeknelkul.hu/iskolai-program/oktatasi-segedanyagok/
http://maradeknelkul.hu/videok/
https://klimapolitikaiintezet.hu/cikk/elelmiszerpazarlas-csalad-elelmiszer-szemet
https://portal.nebih.gov.hu/-/maradek-nelkul-a-fenntarthatobb-elelmiszerfogyasztasert
https://portal.nebih.gov.hu/-/nebih-kutatas-kevesebb-elelmiszert-pazarolnak-a-magyar-haztartasok
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA0147HU/
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Tankötelezettség megkezdésének halasztása és tankötelezettség 
korábbi megkezdése 

Az óvodavezetők, az óvodapedagógusok és a 2022. augusztus 31-ig a hatodik életévüket betöltő 

gyermekek és szüleik számára egyaránt fontos időszak következik: a jövő évben tankötelessé váló 
gyermekek esetében szülői kérelem nyújtható be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) 
további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvétel, vagyis a tankötelezettség-teljesítési időpont 
megkezdésének halasztása tárgyában.  

Ebben az írásunkban ezt a témát járjuk körbe alaposabban, kitérve arra is, hogy ha a gyermek az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a Hivatal a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a 
gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

Miben és hogyan támogathatják az óvodák az érintett szülőket? Az elmúlt két évben szerzett 
tapasztalataink szerint a szülők alapos és hiteles tájékoztatást várnak el az intézményektől. Ahhoz, hogy 
az óvodavezetők ennek meg tudjanak felelni, a Budapesti POK több módon is szakmai támogatást nyújt 
az érintett vezetői kör számára. 

Mikor nem kezdi meg a tankötelessé vált gyermek tankötelezettsége teljesítését? 
Először is azt pontosítsuk, kiket is érint most a tankötelessé válás. A 2022. augusztus 31. napjáig a hatodik 
életévüket betöltő tankötelessé váló gyermekek 2015. szeptember 1. – 2016. augusztus 31. napja között 
születtek. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik, vagyis 2022. szeptember 
1-jén. Azonban pedagógiai szempontból nem lehet cél, hogy életkoruk szerint ugyan tankötelessé váló, 
de az első évfolyam megkezdéséhez szükséges feltételeket nem teljesítő gyermekek iratkozzanak majd 
be az iskolába. A tankötelezettség megkezdésének ugyanis jogszabályban is meghatározott feltétele, 
hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez 
szükséges szintet.  

A tanköteles korú gyermek tankötelezetté válik 2022-ben, ha a szülő döntése alapján a jogszabályban 
megadott időpontig nem nyújt be kérelmet a Hivatalhoz a tankötelezettség halasztása tárgyában, és be 
kell iratkoznia a 2022/2023 tanévre az általános iskola első évfolyamára. Az első évfolyamra beiratkozók 
a tankötelezettségüket általános iskolában vagy fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíthetik. 

Ha a sajátos nevelési igényű gyermek (a továbbiakban: SNI) súlyos és halmozottan fogyatékos, a 
tankötelezetté válás évétől fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt, így teljesíti a tankötelezettségét. A 
fejlesztő nevelés-oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig köteles részt venni, 
amelyben betölti a tizenhatodik életévét, és annak a tanítási évnek az utolsó napjáig vehet részt, 
amelyben betölti a huszonharmadik életévét. A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanulókat a sajátos 
nevelési igényük, fejlettségük és életkoruk alapján osztják be fejlesztő csoportokba. Ha a tanuló – a 
szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint – iskolába járással nem tud részt venni a 
fejlesztő nevelés-oktatásban, a tankötelezettségét a fejlesztő nevelés-oktatást nyújtó iskola által 
szervezett egyéni fejlesztés keretében teljesíti. Az egyéni fejlesztés megszervezhető: 

1. otthoni ellátás keretében, 
2. abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja. 

Hangsúlyozzuk, hogy nincs különbség az SNI gyermekek és a nem SNI gyermekek tankötelessé válását 
illetően. A jogszabály értelmében, ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló 
határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a 
szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Erről részletesebben a 3. pontban írunk. 
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A tanköteles korú gyermek csak a következő évben, 2023-ban válik tankötelezetté, ha a 2022/2023. 
nevelési évben további egy év óvodai nevelésben vesz részt a szülő kérelmére a Hivatal döntése alapján, 
vagy ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további 
egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja. Szülői kérelem hiányában a gyermek 
tankötelezettsége megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő, a 
gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a Hivatalhoz. Ha 
a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a Hivatal a szülő kérelmére 
engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

Felhívjuk viszont a figyelmet arra, hogy a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy 
alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Legkésőbb a gyermek 7. életévének augusztus 31-éig 
történő betöltése után kezdődő tanévben a gyermeknek meg kell kezdenie tankötelezettségének 
teljesítését. 

A kérelem benyújtásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók – a Hivatal eljárása 
A kérelmeket a 2022/2023. tanév vonatkozásában 2022. január 18. napjáig kell benyújtani. A kérelmet 
ügyfélkapus tárhelyszolgáltatás igénybevételével (ügyfélkapus azonosítást követően kitöltött és 
beküldött kérelem) vagy postai úton is be lehet nyújtani. 

A határidő jogvesztő, a határidő után semmilyen módon nem kérelmezhető, hogy a gyermek később 
kezdje meg tankötelességének teljesítését. A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a 
határozat kötelező érvényű. Amennyiben a Hivatal helyt ad a kérelemnek, a gyermek egy tanévvel 
később válik tankötelessé, még egy nevelési évig kötelező módon óvodai ellátásban fog részesülni. A 
szülő nem hagyhatja figyelmen kívül a Hivatal határozatát, és azzal ellentétes módon nem dönthet úgy, 
hogy mégis iskolába íratja gyermekét. A kérelemhez minden olyan dokumentum csatolható, amely a 
kérelemben foglaltakat igazolja: pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye, óvodai fejlődési napló, 
pedagógiai szakvélemény, szakorvosi igazolás stb. 

A beadás egyik módja: Ügyfélkapus azonosítást követően, elektronikus űrlap használatával a kitöltött 
elektronikus űrlapot véglegesítés után a Hivatal elektronikus felületén kell beküldeni. Az ügyfélkapus 
azonosítással használható elektronikus űrlap kitöltése és beküldése előtt el kell olvasni a kitöltési 
útmutatót. Az űrlap a beküldéssel válik érvényessé, az űrlap kitöltése önmagában nem elegendő, azt a 
véglegesítés után be is kell küldeni a „Kérelem beküldése” gombra kattintva. 

A beadás másik módja: Papíralapon, elektronikus űrlap használatával. Az elektronikusan kitöltött, 
kinyomtatott és kézzel aláírt űrlapot postai úton meg kell küldeni a Hivatalnak (Oktatási Hivatal, 
Budapest, 1982). A postai úton feladott kérelmet javasolt ajánlott, könyvelt postai küldeményként 
feladni annak érdekében, hogy a levél útját a feladó a Magyar Posta nyomkövető szolgáltatásán keresztül 
követni tudja. 

Arra is van lehetősége a kérelmezőnek, hogy kérelmét szabadon megfogalmazva terjessze elő. Ebben az 
esetben különösen fontos tájékozódni a kérelem kötelező tartalmi elemeiről a megadott oldalon. 

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot a szülők közösen gyakorolják, a kérelmet benyújtó szülő nyilatkozik 
arról, hogy a kérelemben foglaltakkal a másik szülő egyetért. Amennyiben a kérelmet a gyám nyújtja be, 
a gyám kirendeléséről szóló döntést csatolni kell a kérelemhez. Ha a szülő/gyám helyett a törvényes 
képviselő megbízásából más személy nyújtja be a kérelmet, ahhoz csatolni kell a szülő/gyám által adott 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 

A Hivatal az eljárás során azt vizsgálja, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének 
állapota eléri-e az iskolába lépéshez szükséges szintet. Ha a szülő nem mellékel kérelméhez igazoló 
dokumentumot, vagy azokból nem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani a gyermek fejlettségi 
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szintjét, a Hivatal pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről gondoskodik. Amennyiben a kérelem és 
a kérelemhez csatolt dokumentumok alapján a tényállás tisztázott, a Hivatal a kérelem beérkezését 
követően 8 napos határidővel (postai kapcsolattartás esetén postai úton, ügyfélkapus kapcsolattartás 
esetén a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére elektronikus úton) megküldi a döntést. Ha a döntés 
meghozatalához szakértő kirendelésére, egyéb dokumentumok, adatok beszerzésére van szükség, a 
Hivatal a kérelem beérkezését követően 50 napon belül (postai kapcsolattartás esetén postai úton, 
ügyfélkapus kapcsolattartás esetén a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére elektronikus úton) megküldi a 
döntést. 

Az ügyfélkapu segítségével előterjesztett kérelmek esetében a Hivatal az eljárásban meghozott 
döntéseket kizárólag a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére küldi meg. Az ügyfélkapus tárhelyen a 
dokumentumok 30 napig érhetők el, ezért javasolt a döntés huzamosabb megőrzése céljából a tartós 
tárhelyre elmenteni. 

Postai kapcsolattartás esetén a Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket kizárólag postai úton küldi 
meg a kérelemben megadott postacímre (ez lehet a tartózkodási cím is). 

A tankötelezettség megkezdésének halasztásáról a Hivatal a honlapján nyújt tájékoztatást, amely 
elérhető itt: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa  

A tankötelezettség teljesítésének megkezdéséről 6 éves kor előtt pedig itt: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban  

A kéreleműrlap és a kitöltési útmutató 2021. december végétől itt lesz elérhető: 
https://ohtan.oh.gov.hu/  

Mi a helyzet akkor, ha a szülő kezében van szakértői bizottság által kiállított szakvélemény, mely 
tartalmazza azt a javaslatot, hogy a gyermek maradjon további egy nevelési évig óvodai nevelésben? 
Ha a kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt (azaz 2022. január 18-ig) az illetékes 
pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága az SNI, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézség (a továbbiakban: BTM) megállapításával összefüggésben kiállított szakvéleménye tartalmazza 
azt a javaslatot, hogy a gyermek maradjon további egy nevelési évig óvodai nevelésben, akkor nincs 
szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám vagy a gyámhatóság kérelmezze a tankötelezettség halasztását a 
Hivatalnál. 

Amennyiben szakértői vélemény kiállítására január 18-ig nem került sor, és a szülő szeretné, hogy 
gyermeke még egy évig óvodai ellátásban részesüljön, akkor a szülőnek szükséges benyújtania kérelmet 
a Hivatalhoz a törvényi határidőn belül, vagyis legkésőbb január 18. éjfélig. A szülőnek ilyen esetben a 
szakértői bizottság szakvéleményét a gyermek óvodájában mielőbb be kell mutatnia, amely alapján az 
óvoda a köznevelési információs rendszerben (KIR) rögzíti ezt a tényt, és a tankötelezettség egy évvel 
való elhalasztását. Ebben az esetben is igaz, hogy a szakértői bizottság szakértői véleménye kötelező 
érvényű.  

 

Márk Attila Olivér 
a Budapesti POK munkatársa 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban
https://ohtan.oh.gov.hu/
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A külföldön megkezdett tanulmányok hazai folytatása 

Első lapszámunkban arra, az intézményvezetői körben széles érdeklődésre számot tartó kérdésre 

tértünk ki, hogy mi a teendő, ha a szülők és tanköteles gyermekeik életvitelszerűen külföldre költöznek. 
A külföldön folytatott tanulmányokkal kapcsolatos kérdéskört ebben a lapszámban azzal zárjuk le, hogy 
hogyan folytathatja tanulmányait a külföldről hazatérő tanuló. 

Írásunkban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényre történő hivatkozás: Nkt., míg a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a továbbiakban Rendelet. 

A külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar köznevelés iskolarendszerében 
folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. Ha 
a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi az oktatásért felelős miniszter 
véleményét. (Nkt. 92. § (9) – (10)) 

A gyakorlatban tehát a külföldön megszerzett bizonyítvány alapján az iskola állapítja meg, hogy a tanuló 
milyen évfolyamon folytathatja tanulmányait. Amennyiben ennek eldöntése kérdéses, segítség kérhető 
az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjától (1122 Budapest, Maros u. 19-21.; 
Telefon: 06 1 374-2212; Telefax: 06 1 374 2492; E-mail: ekvivalencia@oh.gov.hu ). 

A Rendelet az alábbi záradékot tartalmazza: A ........ számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján 
tanulmányait a(z) (betűvel) .......... évfolyamon folytatja. Az említett záradékot a beírási naplóba és a 
törzslapba kell bejegyezni. A Rendelet útmutatása tehát, hogy a külföldön folytatott tanulmányairól 
hazatérő tanuló fordítással hitelesített, külföldi bizonyítványa alapján folytathatja tanulmányait. 

Az iskola a tanuló számára a külföldön esetlegesen nem tanult tantárgyakból (pl. magyar nyelv és 
irodalom, történelem) különbözeti vizsga letételét írhatja elő. A külföldön megszerzett bizonyítvány 
alapján a külföldön tanult és eredményesen teljesített tantárgyakból a tanuló viszont további 
számonkérésre nem kötelezhető.  

Ugyanakkor a Rendeletnek megfelelően, ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget 
a tanulmányi követelményeknek, mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, 
az engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja. Ebben az esetben a 
törzslapba és a bizonyítványba az alábbi záradékot kell beírni: A különbözeti vizsga letételére 
.............................-ig halasztást kapott. 

A köznevelési intézmények vezetői számára 2021. szeptember 28-án megtartott tanügyigazgatási 
fórumon a legtöbb kérdés is ebben a témában érkezett. Világossá vált, hogy az iskolák és a pedagógusok 
legnagyobb nehézsége az, hogyan értékeljék a tanuló munkáját abban az esetben, ha a magyar nyelv 
ismeretének hiánya is fennáll, a nyelv elsajátítása a tanulónak nagyon nagy nehézséget jelent. 

A Rendelet ad megoldási lehetőséget erre a problémára. Ha az iskolai tanulmányok folytatását a magyar 
nyelv ismeretének hiánya vagy a külföldi és a magyar iskola követelményrendszere közötti eltérés 
gátolja, az iskola intézményvezetője – a szülő egyetértésével – az évfolyam megismétlését 
engedélyezheti úgy is, hogy a tanuló csak felzárkóztató foglalkozásokon és nyelvórákon vesz részt. A 
foglalkozások idejét, az annak keretében oktatott ismeretek körét, az ismeretek elsajátításáról történő 
számadás módját az intézményvezető állapítja meg. (Rendelet 185. § (3)) 

Az Nkt. rögzíti, hogy a pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen 
érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. Az érdemjegyekről a tanulót 
és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi osztályzatot az 
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érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli 
vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon 
félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, vagy 
felzárkóztatásra szorul. (Nkt. 54. § (1), (3)) 

A Rendelet ezt kiegészítve kimondja, hogy a tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei 
vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye 
(a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A 
kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. De fontos hangsúlyozni, hogy 
osztályozó vizsgát csak akkor kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 
ha 

1. felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
2. engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
3. az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet, 
4. a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt 

tesz vizsgát. (Rendelet 64. § (1) – (2)) 

Továbbá az igazgató a tanulót kérelmére – kiskorú tanuló esetében a szülő kérelmére – felmentheti (a 
szakmai képzés kivételével) az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló 
egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Ha a kérelem 
az összes tanórai foglalkozás alóli felmentésre irányul, akkor a 45. § (6) bekezdése szerinti eljárást kell 
lefolytatni. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni 
adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. (Nkt. 55. § (1)) 

Az intézménynek azon évfolyam befejezésekor, amely évfolyamra a tanulót felvette, az év végi 
bizonyítványt ki kell állítania, hiszen a tanuló az egyes évfolyamok tanulmányi követelményeinek 
teljesítéséről bizonyítványt kap az Nkt-re tekintettel. A tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap 
alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani. Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi 
követelményeket, tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. (Nkt. 57. § (4); Rendelet 77. 
§ (1), 96. § (1)) 

 

Márk Attila Olivér 
a Budapesti POK munkatársa 
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Aktuális jogszabályváltozások 2021. szeptember 1-től 

Az emberi erőforrások minisztere 37/2021. (VIII. 31.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról és a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 
46/1999. (XII. 13.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete módosította az alábbi 
rendeleteket: 

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  

• A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet, amelyben hatályát vesztette a 12–15.§, a 3/A. alcím, a 6. alcím 
és a 27.§ (3) bekezdés  

• A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet  

Továbbá a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 11.§ (3) bekezdésében a 
„2022. február 28-ig” szövegrész helyébe az „a 2021/2022. tanévben a tanítási év végéig” szöveg lépett. 

Kihirdetve: Magyar Közlöny 160. szám, 2021. augusztus 31.  

Az alábbiakban a 2021. szeptember 1. napján hatályba lépő rendelkezéseket ismertetjük. 

A teljes cikk itt érhető el. 

 

 

  

Dr. Pál Rita és Márk Attila Olivér, a Budapesti POK munkatársai 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/2021/Pedagogiai_laPOK_2_melleklet.pdf
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Kedves Olvasók! 

A LaPok első számában megjelent Továbbképzések a 2021. év őszi időszakában című cikkben már 
olvashattak a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ Képzési csoportjának gondozásába tartozó 
képzésekről. Most egy rövid áttekintést kívánunk nyújtani a pedagógus-továbbképzést szabályozó 
jogszabályi háttérről. 

A pedagógus-továbbképzésről a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet, 1997. december 30-i 
hatálybalépéssel rendelkezik. A Köznevelési törvény 62. § (2) bekezdésének alapján minden pedagógus 
számára kötelező a pedagógus-továbbképzési rendszerben történő hétévenkénti részvétel, annak az 
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a pedagógus betölti az 55. életévét. 

A Korm. r. 1. § (2) bekezdése rendelkezik a pedagógus-továbbképzési rendszer dokumentumáról, a 
továbbképzési programról, mely öt tanév/nevelési évre szól, s melyet az intézmény vezetője készít el.  

A továbbképzési program az intézmény pedagógiai programjának előírásiból, arra építve veszi 
figyelembe a pedagógiai, szakképzési és továbbképzési lehetőségeket. Ebből következik, hogy a 
továbbképzés-tervezés elsősorban az intézmény pedagógiai programjának megvalósításából fakadó 
szükségletekre épül, és annak minél eredményesebb megvalósulására törekszik, ezért abban a 
továbbképzés iránya, területei jelennek meg. Az elkészült dokumentumot a nevelőstestület 
dokumentálható módon véleményezi, és a fenntartó fogadja el.  

A Kormányrendelet 1. § (10) bekezdése rendelkezik az új továbbképzési időszakról, melynek értelmében 
az új továbbképzési program elkészítése előtt, a nevelőtestületnek értékelnie kell, azaz intézményi 
értékelést folytat az előző továbbképzési ciklust illetően, mely értékelést a fenntartónak is megküldi az 
intézmény.  

A Korm. r. 1. § (5) alapján a továbbképzési program négy részből áll.  
1. a szakvizsgára vonatkozó alprogram, 
2. a továbbképzésre vonatkozó alprogram, 
3. a finanszírozási alprogram, 
4. a helyettesítésre vonatkozó alprogram. 

1. § (6) A továbbképzési program (5) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott részeit külön-külön, a c) 
és d) pontjában meghatározott részeit az a)-b) ponthoz kapcsolódva kell elkészíteni. 

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének lehetőségeiről az Oktatási Hivatal oldalán 
tájékozódhatnak, az alábbi linkre kattintva:  

https://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/pedagogus_tovabbkepzesek/pedagogus_tkpz_jegyzeke/tkpz_k
otelezettseg_teljesitese  

A fentieken túl, minden év március 15-ig az intézményvezető intézményi szinten, úgynevezett 
beiskolázási tervet is készít, melyről a nevelőtestület nem dönthet. Az egyes pedagógusok továbbképzési 
kötelezettségének meg kell határozni a kezdő és befejező dátumát is. Köznevelési tv. 62. § (2): alapján 
„…Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus szakvizsgát tett, a 
vizsgák letétele utáni hét évben.”  

Érdemes látni, hogy a törvény kizárólag a pedagógus szakvizsgával rendelkezőkre vonatkozik és minden 
egyéb diplomát szerzőt kivont a felmentés alól.  

https://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/pedagogus_tovabbkepzesek/pedagogus_tkpz_jegyzeke/tkpz_kotelezettseg_teljesitese
https://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/pedagogus_tovabbkepzesek/pedagogus_tkpz_jegyzeke/tkpz_kotelezettseg_teljesitese
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Az Nkt. 62. § (2) szabályozza a továbbképzési kötelezettség elmulasztásából fakadó munkajogi 
következményeit, melynek értelmében: „A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – 
jogszabályban meghatározottak szerint – továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony 
esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő 
felmentéssel – annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a 
továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első 
továbbképzés a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló első minősítés előtt kötelező. Mentesül a 
továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell 
továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele 
utáni hét évben.” 

Érdemes azonban szem előtt tartani azt az életszerű lehetőséget, hogy a pedagógus a továbbképzési 
ciklusa alatt tölti be az 55. életévét. Ebben az esetben a pedagógus a jogszabály értelmében kikerül a 
továbbképzési kötelezettség alól. Azonban egyedi esetekben, az intézmény működésének biztosítása 
érdekében, a munkáltató előírhatja az adott pedagógus számára a továbbképzésen való kötelező 
részvételt. Ekkor a munkáltatót terheli a továbbképzéssel járó minden költség, így pl. a tandíj, 
taneszközök, utazási költség megtérítése stb. 

Abban az esetben, ha a pedagógus passzív jogviszony után tér vissza a pedagógus pályára (pl. 
pályaelhagyás után), tehát számára fel nem róható ok miatt nem teljesítette a továbbképzésen való 
kötelező részvételt, akkor a munkáltató előírhatja számára a továbbképzési kötelezettség teljesítésére 
vonatkozó elvárásait, mely elvárásokat lehetőség szerint a pedagógus munkaszerződésében is 
rögzítenek a felek. 

Amennyiben a pedagógus folytonos jogviszonya esetén, önhibájából és/vagy a munkáltató nem kellő és 
alapos tervezése okán nem teljesíti a kötelező továbbképzést a ciklus végéig, úgy a munkáltató élhet a 
foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével, vagy írásban figyelmeztetheti a pedagógust a 
jogkövetkezményekre, és előírhat egy teljesíthető de rövid határidőt a kötelezettség teljesítésére. 
Továbbá előírhatja a következő ciklus kezdő és befejező időpontját is. 

A fentiekben, a teljesség igénye nélkül, röviden próbáltuk áttekinteni a pedagógus-továbbképzés 
jogszabályi hátterét.  Bízunk benne, hogy írásunkban hasznos információt találtak.  

 

Összeállította: a Budapesti POK Képzésszervező Munkacsoportja 
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Pályázati felhívások 

30 ÉVE SZABADON – a XX. Század Intézet pályázata 9-12. osztályos tanulóknak 
A pályázat kiírója 30 éve szabadon címmel 3-5 oldalas esszét vár a rendszerváltás személyes emlékeiről. 
A nyeremények értékes könyvcsomag és…  
   I. helyezett: iPhone  
  II. helyezett: iPad  
 III. helyezett: iWatch  
Benyújtási határidő: 2021. december 23. éjfél 

Részletek 

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program 
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári, tanítói, vagy gyógypedagógus pályát választó 
hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését 
követően részükre álláshely biztosítása. 

Pályázatok benyújtása: osztondij.e-kreta.hu 

Bővebben a Klebelsberg Központ oldalán. 

 

 

Összeállította: Dömökné Milich Yvette, a Budapesti POK munkatársa 

https://www.xxszazadintezet.hu/cikk/a-xx-sz%C3%A1zad-int%C3%A9zet-p%C3%A1ly%C3%A1zatot-hirdet-30-%C3%A9ve-szabadon-c%C3%ADmmel
https://osztondij.e-kreta.hu/bejelentkezes/bejelentkezes?returnUrl=%2Fkkop%2Fugyeim
https://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij
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AJÁNLÓ 

Arcanum Digitális Tudománytár  
Felhasználható a napi oktató munkában a pedagógusok felkészüléséhez, feladatokhoz, a tanulók 
számára kutatómunkához, kiselőadásokhoz. 

• tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus 
könyvgyűjtemények legjava  

• a dokumentumok minden szava, kifejezése, személy- és helységnevei könnyen, gyorsan kereshető 

• arcfelismerés mesterséges intelligenciával: egy fotó feltöltésével megtalálható bárki a sok millió 
sajtófotó és könyvillusztráció között 

A több millió oldalas szövegállományban történő keresés, továbbá a több száz kiadvány 
tartalomjegyzékének böngészése díjtalan. 

(weboldal: https://www.arcanum.com/hu/adt/ ) 

Kézai Simon Program – a múlt digitális megőrzése 
A Program keretén belül a fényképek és dokumentumok digitalizálását, valamint online albumba 
rendezését a fotók tulajdonosai webes felületen, ingyenes mobilapplikáció segítségével, illetve az ország 
25 pontján a Digitális Jólét Program Hálózat Kézai Pontjain, könyvtárakban, levéltárakban tudják 
elvégezni ingyenesen 100 kép erejéig. A Program célja, hogy a magyar családok képesek legyenek 
virtuálisan is összekapcsolódni a közös családi emlékeik által (Digitális Családtörténeti Albumok). 

(weboldal: https://kezai.hu/news ) 

Pénziránytű – Vedd kezedbe a pénzügyeidet! 
Tanároknak és középiskolásoknak szóló tananyagok, mobilapplikációk a pénzügyi tudatosságért. Alapítói 
a Diákhitel Központ, a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank.  

A tartalomból: 

• Forint Hősök Tere kvízek – pár perc játékkal egyre több pénzügyi tudás. Minden hónapban iPhone 
a nyeremény, évente MacBook Air laptop! 

• Zöldiránytű applikáció a pénzügyi fenntarthatóságért 

• Értem a pénzem – mindennapi pénzügyek a bankszámlanyitásról, a megtakarításokról, hitelekről 

• Pénzügyi hősképző – a pénzügyi-gazdasági világ rejtelmei 12 éves kortól 

(weboldal: https://elearning.penziranytu.hu/index) 

A Mecenatúra Mozi kínálatában már több mint 500 műsorszám 
A filmek ingyenesen hozzáférhetők, az alkotások szabad elérését a Nemzeti Audiovizuális Archívum 
(NAVA) biztosítja. A Médiatanács és jogelődje által korábban támogatott műsorszámokból készült 
válogatás célja, hogy elősegítse többek között az oktatási intézmények diákjai számára a tanulás 
hatékonyabbá tételét, a szabadidő hasznos eltöltését. A kiválasztott filmeket a televíziók korábban 
közszolgálati műsorszámkánt mutatták be.  
Belépés a Mecenatúra Moziba 

Huszár-hagyományőrzéssel és lovasíjászattal bővül a Lázár Ervin Program 
A huszár-hagyományőrzés és a lovasíjászat is bekerült a Lázár Ervin-program keretében látogatható 
programok közé. A kör kibővülésével a huszár-hagyományőrzéssel és a lovasíjászattal foglalkozó 
szervezetek is regisztrálhatnak a kulturális államtitkárságon, és ezzel megnyílik a lehetőség, hogy 
elsősorban a 7-8. osztályos diákok elmehessenek ilyen témájú programokra, amelyek költségét az állam 
állja. 

https://www.arcanum.com/hu/adt/
https://kezai.hu/news
https://elearning.penziranytu.hu/index
https://mecenatura.mediatanacs.hu/mecenaturamozi
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Az intézményi KRÉTA rendszerek Lázár Ervin Program moduljába betöltésre kerül az összes program. A 
Programban nem tankerületi központok fenntartásában működő iskolák is részt vehetnek, jelentkezés a 
KRÉTA rendszerben. Az intézmények a szervezéssel kapcsolatos kérdéseikkel az intézmény működési 
helye szerinti területileg illetékes Tankerületi Központhoz fordulhatnak. 

 

Összeállította: Dömökné Milich Yvette, a Budapesti POK munkatársa 
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Igénymérés 2022 

Az intézmények számára december 15-ig áll nyitva az Oktatási Hivatal informatikai felülete, ahol 
benyújthatják a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ felé a pedagógiai-szakmai szolgáltatási 
igényeiket a 2021/22-es tanév második, és a 2022/23-as tanév első félévére. 

A kérdőív kitöltése jó lehetőség arra, hogy a nevelőtestületekben átgondolásra kerüljön, milyen 
intézményfejlesztési célokat tudnának támogatni a felkínált szolgáltatások, mely pedagógiai területeken 
látják szükségét pedagógus továbbképzések igénybevételének, milyen területeken gondolják 
indokoltnak a módszertani felfrissülést, kik azok a pedagógus kollégák, akik segítséget kérnek az 
önértékelésre, tanfelügyeleti látogatásra, minősítési eljárásra történő felkészülésükhöz, milyen szakmai 
témákat szeretnének feldolgozni a nevelés/tanítás nélküli munkanapokon.  

Az igénymérő kérdőív kitöltésére az intézményvezetőknek van lehetőségük mesterjelszavuk 
segítségével.  

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ kiemelt feladatának tekinti a mesterpedagógus 
szaktanácsadók felkészítését a professzionális feladatvégzésre. Szaktanácsadóink végzettségük, 
képzettségük, kompetenciáik, korszerű ismereteik alapján kerülnek kirendelésre az igényelt 
szolgáltatások teljesítéséhez. A szaktanácsadói látogatások az intézmények, a vezetők és a pedagógusok 
számára külső kontrollt biztosítva, támogató, segítő attitűddel valósulnak meg. 

Kérjük, 2021. december 15-ig éljenek az igényfelmérő kitöltésének lehetőségével. Amennyiben 
segítségre van szükségük, kérjük keressék kollégáinkat az alábbi elérhetőségeken:  
Czeglédy Beatrix – Czegledy.Beatrix@oh.gov.hu  
Dömökné Milich Yvette – domokne.milich.yvette@oh.gov.hu  

mailto:Czegledy.Beatrix@oh.gov.hu
mailto:domokne.milich.yvette@oh.gov.hu
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KIRÁNDULÁS MATEKFÖLDÉRE 

2021. november 18-án hat kalandvágyó csapat indult el egy képzeletbeli túrára Matekföldére.  
Rejtvénynek álcázott matematika feladatokat (vagy matekfeladatnak álcázott rejtvényeket?) kellett 
megoldania egy-egy ötödikes, hatodikos, hetedikes és nyolcadikos tanulókból álló csapatnak. 

Akik ügyesek voltak, azok hamar megfejtették a továbblépéshez szükséges kódokat és bejárhatták a 
Pitagorasz-mezőt, feljutottak az Euklidész-hegyre, az Archimédész-fennsíkra, végül megpihentek a 
Diofantosz-öbölben. Az utazáshoz a helyszínt az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola, a Budapesti POK 
bázisintézménye biztosította.  

Egy új, a matematikai kompetenciákat és az 
együttműködési képességeket egyaránt 
fejlesztő verseny tartalmának kidolgozását 
kezdtük meg. Tizenkét újító kedvű 
szaktanácsadó és a Budapesti POK 
munkatársainak ötletei, közös munkájának 
eredményeként rendeztük meg a játékos 
matematika csapatverseny próbáját. A verseny 
mottója: „A józan ész logikája” jelzi, hogy nem a 
tanórai matematikát jól értő tanulókat vártuk a 
versenyre, hanem azokat, akik elhiszik, hogy 
létezik az izgalmas, szerethető matematika. 

A pilot versenyt egy játékmester irányította, minden csapatnak volt egy támogató „idegenvezető” tanára 
és voltak „megfigyelők”, akik – a gyerekek munkáját nem zavarva – minden helyzetet elemeztek. 
Megfigyelték, hogy a versenykörülmények és feladattípusok milyen mértékben tették lehetővé az 
együttműködést, milyen szerepe volt a feladatok elosztásának, vagy az időgazdálkodásnak.  

A tapasztalatokat elemezzük, ennek mentén a verseny tartalmát továbbfejlesztjük, és terveink szerint a 
következő tanévben a főváros és Pest megye valamennyi iskolája számára felkínáljuk a versenyen való 
részvétel lehetőségét. 

 

 

Kerepesi Andrea 
a Budapesti POK munkatársa 

 

Az öt kalandos szigetre indulás előtt egy-egy 

verssel hangolódtak a diákok, melyet Bártfai 
László Györgyné matematika szakos 
szaktanácsadó alkotott, íme az első sziget 
verse: 

„Kezdődjék a hosszú út, négy kíváncsi messze jut, 
akik bátran kutatnak, egyre tovább utaznak. 

Társul szegődjék az ész, legyen tiszta és merész, 
megpihen a tekintet, íme: a Thalesz-sziget.” 
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Mindenkor örömmel fogadjuk hozzászólásaikat, véleményüket. 

Egy érdekes cikkel, jógyakorlat bemutatásával szerzője is lehet lapunknak vagy legyen a szerkesztőnk 
témajavaslatokkal! 

Kérjük, töltse ki kérdőívünket vagy írjon nekünk!  

 

 

 

 

 

 

 

Az ikonra kattintva töltheti ki a kérdőívünket. 

https://forms.office.com/r/GuxcrSL4Y5 

 

Mobiltelefonról: 

 

Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 

 1088 Budapest, Vas utca 8. 

 06 1 374-2161 

 https://ww.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/ 
 

 Központi e-mail-címünk, amelyre várjuk leveleiket: 
POKBudapest@oh.gov.hu 

 

 

Felelős szerkesztő: Herczeg Katalin főosztályvezető 
Szerkesztők: Dömökné Milich Yvette, Márton Gyöngyi 

Címlap és dizájn: Végh Györgyi 
Tördelő- és képszerkesztő: Sutyinszki András 

https://forms.office.com/r/GuxcrSL4Y5
https://forms.office.com/r/GuxcrSL4Y5
https://ww.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/
mailto:POKBudapesti@oh.gov.hu

