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Kedves Pedagógus Kollégák! 

Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Budapesti LaPOK első lapszámának Olvasóit! 

A LaPOK megalkotásának gondolata már a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ létrejöttekor 
megszületett, és hosszas érlelődést, tervezgetést követően számos szakember közreműködésével 
elképzelésünk a 2021/2022. tanév küszöbén valóra vált.  

Pedagógiai szakmai szolgáltatásaink mellett e kiadványunkkal is szeretnénk hozzájárulni pedagógiai 
tevékenységük, intézményvezetői munkájuk támogatásához. 

A mögöttünk álló évek során Budapesten és Pest megyében a köznevelési intézmények jelentős 
részével sikerült szakmai kapcsolatot kialakítanunk, látva, hogy mennyi érték, tudás, kiváló 
pedagógiai gyakorlat van jelen területünkön, és mennyi elkötelezett, elhivatott kolléga szolgálja a 
köznevelés ügyét. 

Kiadványunk egyik célja mindezen jógyakorlatok, hatékony programok, módszerek közreadása – 
rovatcímünknek megfelelően egyféle példaként történő bemutatása. Azt reméljük, hogy a szakmai 
tanulmányok motivációt, inspirációt nyújtanak újabb pedagógiai módszerek kipróbálásához, és 
egyben viszonyítási pontot is jelentenek a hasonló szakterületen munkálkodó pedagógusok 
számára.  

E tanulmányok – lapszámonként – egy-egy kiemelt téma köré épülnek fel. Első választott témánk: 
együttműködés, kooperáció, amely témával arra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy a 
folyamatos szakmai fejlődés és a hasznosítható tudás elengedhetetlen feltétele az egymástól 
tanulás, az együtt tanulás, a kollaboráció. 

A jógyakorlatok mellett lapszámainkban szeretnénk bemutatni olyan embereket is, akik szakmai 
feladataikat hivatásként, elkötelezetten végzik, akik a köznevelés hatékonysága és eredményessége 
érdekében példamutatóan tevékenykednek, munkájukkal, cselekedeteikkel meghatározó erkölcsi 
mércét jelentve számunkra. 

Kiadványunkban teret adunk továbbá bázisintézményeink szakmai programjainak bemutatására, 
valamint időszerű és aktuális információknak is. Így lesz önálló rovatunk a legfontosabb jogszabályi 
változásokhoz kapcsolódóan, tájékoztatást nyújtunk pályázati lehetőségekről, kitérünk a szakmai 
szempontból meghatározó időszerű eseményekre, rendezvényekre, ahogyan ebben a számban az 
Őszi Pedagógiai Napok programjaira, az őszi időszakban tervezett továbbképzésekre, a tanév 
tanulmányi versenyeire. 

A Budapesti LaPOK további tervezéséhez szívesen fogadjuk észrevételeiket, javaslataikat a kiadvány 
tartalmára vonatkozóan, és várjuk újabb, hasznosnak vélt rovatok indítására vonatkozó ötleteiket 
is.  

Munkatársaimmal együtt bízunk abban, hogy ez a felület is segítheti eredményesebbé, szorosabbá 
tenni szakmai együttműködésünket. 

Herczeg Katalin 

főosztályvezető  
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A Kooperatív tanulástechnikák bevezetése az óvodában 

A pedagógiai gyakorlatban széles körben tapasztalt probléma a gyermekek szociális és 
kommunikációs kompetenciáinak nem megfelelő szintje. Ez a módszer természetes módon fejleszti 
ezeket a területeket, de az érzelmi kompetencia három legfontosabb elemét – az érzelmek ismeretét, 
szabályozását és kifejezését – is rendkívül hangsúlyos mértékben segíti. 

A kooperatív tanulástechnika óvodai alkalmazásával először szülőként találkoztam, mikor kisfiamat 
beírattam az Újbudai Palánták Óvoda Mazsola csoportjába. Az ismerkedés, beszoktatás idején 
meglepődve, óvónőként mondhatnám megdöbbenve tapasztaltam, hogy a vegyes csoport nagyjai 
milyen önállósággal, magabiztossággal tevékenykednek a csoportban, milyen felnőttesen oldanak meg 
problémákat, és milyen nagy mértékben vesznek részt az események megszervezésében és 
lebonyolításában. Ebben a csoportban teljesen hétköznapi jelenségnek számított, hogy a gyerekek 
mondták meg, mit szeretnének csinálni egy-egy délelőtt folyamán, vagy akár egy többhetes projekt 
során, hogy vitás helyzetben konszenzusra jutottak, és az is, hogy csak akkor kértek segítséget, ha ez 
valóban szükséges volt. 

Később megtapasztaltam, az sem volt gond a számukra, hogy amikor az 
évzáró műsor közben váratlan gond adódott, rögtönözniük kellett. Ott, 
a szülők jelenlétében kérdezte meg tőlük az óvónő, hogy „mit 
szeretnétek, mit csináljunk?”, s erre a gyerekek „kupaktanácsot” tartva, 
egy perc alatt kitalálták, hogy melyik dalos játékot mutatják be a 
szülőknek. Amíg várakoztak a késve érkezőkre, beálltak körbe, és már 
kezdték is. 3-4 kör után belekezdtek egy másikba, majd egy harmadikba, 
és látszott rajtuk, hogy a produkció minden egyes percét élvezik. Az 
óvónő pedig nem idegeskedett, nem kapkodott, a gyerekek úgymond 
mindent elintéztek. Elképedtem, s azon törtem a fejem, hogy mégis 
hogyan lehetséges ez? Hogy tudnak a gyerekek ilyen önállóak lenni? 
Hogyan válhatnak ilyen ügyes irányítóvá és emellett hogyan lehet, hogy több dalos játékot ismernek, 
változatosabb vizuális alkotótevékenységeket végeznek, mint bármely másik, általam ismert csoport. 
Később, mikor az intézményi innovációs folyamat a módszer széles körű alkalmazásának szakaszába ért, 
megkaptam a válaszokat a kérdéseimre, és tulajdonképpen ezek a válaszok azok az érvek, melyek a 
kooperatív tanulástechnika bevezetése mellett szólnak. 

A pedagógiai gyakorlatban széles körben tapasztalt probléma a gyermekek szociális és kommunikációs 
kompetenciáinak nem megfelelő szintje. Ez a módszer természetes módon fejleszti ezeket a területeket, 
de az érzelmi kompetencia három legfontosabb elemét – az érzelmek ismeretét, szabályozását és 
kifejezését – is rendkívül hangsúlyos mértékben segíti. Ezek a kompetenciák hosszú távon hozzájárulnak 
a gyermek önismeretének kialakulásához, az életben való boldogulásukhoz és a mentális jóllétükhöz.  

A kooperatív tanulás lényege és jelentősége, hogy a gyermekek megtanulnak 4-6 fős csoportban, 
folyamatos kommunikáció mellett együttműködni, problémákat megoldani úgy, hogy közben építő 
egymásrautaltság alakul ki, melyben mindenki felelősségteljesen vállal részt. 

Ahogy arra korábban utaltam, rendkívüli módon megváltozik ebben a rendszerben a pedagógus szerepe. 
A korábbi főszereplő pozícióból hátralépve a mi feladatunk a szabályok ismertetése, és szükség esetén 
a segítségnyújtás lesz. A beavatkozás pillanatát azonban szintén nem a pedagógus határozza meg, 
hanem a gyerekcsoport fogja észrevenni a „megrekedést”, és az ő feladatuk a segítségkérés is. Szintén 
fontos eleme a módszernek, hogy a gyerekek megtanulnak segítséget kérni, nyújtani és elfogadni, hiszen 
a Z és az Alfa generáció tagjai számára ez egyáltalán nem természetes. Segíthetjük őket mintamondatok, 
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szófordulatok alkalmazásával, melyek utánzását az 5-6 éves korosztály természetes módon éli meg, és 
nagyon élvezi azt.  

A jól megtanult paneleket adekvátan használják szabad játékidejükben, sőt családjukban is, majd innen 
továbblépve saját mondatbankot hoznak létre önmaguk még pontosabb kifejezésének érdekében. Ilyen 
szófordulatok lehetnek az „Én úgy gondolom, hogy…”, „Megértelek, de…”, „Szeretném, ha most 
meghallgatnál”, „Azt találtam ki, hogy…”, „átgondolom, amit javasoltál” stb.  

Ezeket a panelmondatokat, csakúgy, mint a kooperatív tanulástechnikák más elemeit, biztosan sok 
csoport alkalmazza jelenleg is, hiszen kisebb-nagyobb mértékben mindenhol működnek csoportos 
munkák, ez a módszer azonban más. Nemcsak a tervezett és tudatos alkalmazása teszi mássá, hanem a 
kooperatív tanulás esszenciális lényege az, ami megkülönbözteti más csoportos munkáktól: a Spencer 
Kagan: Kooperatív tanulás című könyvében leírt négy alapelv együttes jelenléte. Ezek az alapelvek a 
következők: építő egymásrautaltság, egyenlő részvétel, egyéni felelősség, párhuzamos interakció. 

Az alapelvek figyelembevételével, a pedagógiai célnak megfelelően számos 
technika közül tudunk választani, így elérve azt, hogy a gyerekek élményként 
éljenek meg egy tanulási helyzetet, s úgy érezzék, az történik, amit ők 
szeretnének, holott közben abban fejlődnek, amit mi szeretnénk. Amikor 
ismerkedünk a kooperatív technikákkal, illetve elkezdjük azokat alkalmazni, 
elsősorban a tanulási folyamat különböző lépéseire kell figyelnünk. Amikor 
viszont már jól tudjuk őket használni, nem az egyes lépésekkel kell törődnünk, 
hanem a céllal, hogy alkalmazásukkal mikor mit szeretnénk elérni. Ezt a 
szintet persze csak úgy lehet elérni, ha változatos pedagógiai eszköztárat 
tartunk készenlétben, hogy mindig az éppen megfelelő eszközt, módszert, 
technikát tudjuk alkalmazni.  

Az érdeklődő kollégák 2021 tavaszán megtekinthették a kooperatív tanulástechnikák óvodai 
bevezetésének gyakorlatát sok játékötlettel, az alapelvek érvényesülésének bemutatásával a Budapesti 
POK által szervezett online esemény keretében. A pozitív visszajelzések kapcsán ezt 2021 őszén, az Őszi 
Pedagógiai Napok keretében megismételjük majd, ide szeretettel várunk minden érdeklődő 
óvodapedagógus kollégát. 

A publikáció elkészítését gazdag szakmai tapasztalatával segítette Molnárné Szőke-Nagy Edit 
óvodapedagógus. 

Ajánlott irodalom 

 Kagan, Spencer: Kooperatív tanulás, Önkonet Kft, Budapest, 2001 
 

 

Szerző: Kovácsné Gémesi Annamária óvodapedagógus, közoktatásvezető, az Észak-
Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda telephelyvezető-helyettese, munkaközösség 
vezető óvónője. Intézményében esélyteremtést és a környezeti nevelést támogató 
innovációk proaktív kezdeményezője és résztvevője. A környezetvédelmi jótékonysági 
programmal az Ozone tv Zöld Díj elismerését nyerte el az óvoda. Érzékenyítő programja 
Lélekmozgató díjat kapott a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és szabadidősport 
Szövetségétől. Környezeti nevelés terén végzett munkájáért Polgármesteri dicséretben 
részesült. Érzékenyítő programjával 2020-ban az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lett az 
óvoda. Az érzékenyítést és a kooperatív tanulástechnikák alkalmazását kiemelten 
fontosnak tartja munkájában, mert e módszerek segítik a differenciálást, valamint azt, 
hogy a gyermekek természetes módon élhessék meg különbözőségeiket és folyamatosan 
keressék az értéket egymásban és magukban. 
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Vitakör módszer alkalmazása a történelemórán 

Ha az együttműködési képesség fejlesztéséhez keresünk módszereket, aligha a tantermi vita jut elsők 
közt az eszünkbe. Pedig létezik egy olyan vitaformátum, amely – sok más jótékony hatása mellett – 
leginkább épp a diákok együttműködésének fejlesztését segíti.  

Számomra az utóbbi évek egyik legnagyobb módszertani felfedezése a „vitakör” volt, amelynek részletes 
leírására és minden szükséges segédanyagra egy, azóta sajnos megszűnt honlapon találtam rá. Sokáig 
érlelgettem, hogy kipróbálhassam – a legmegfelelőbb pillanatban, a leghatékonyabban. Azt azonnal 
láttam, hogy bár nagy figyelmet és szervezést igénylő, de működő módszerről van szó. Változtatni is 
kellett az eredeti szabályokon – ez egy módszer adaptálásának természetes útja. 

Első benyomásaim alapján is megfelelt a szempontjaimnak:  

 Legyen korszerű, fejlessze a 21. századi készségeket (kommunikáció, kreativitás, kritikai 
gondolkodás és a kooperativitás)! 

 Motiváló: az osztály minden tagja számára adjon értelmes, különböző szintű bekapcsolódási 
lehetőséget.  

  Érvényesüljenek a PERMA-modell elemei (pozitív érzelem, értelem, jelentőség, pozitív kapcsolat, 
célok és teljesítmény). 

 Tegye lehetővé a tananyag értelmes feldolgozását és biztosítson közvetlen és pozitív visszajelzést a 
diákok számára. 

Amikor az egyik osztályomban azt tapasztaltam, hogy szívesen vetnek fel problémákat, de a viták néha 
hangoskodásba fordultak, azonnal tudtam, hogy a vitakör lesz itt a megoldás. Bár a heves, érzelmileg 
túlfűtött vitákban is láttam a „feladatba vonás” biztos jeleit, úgy véltem, a vita szigorúbb keretek közé 
szorítása hasznos lehet diákjaim további fejlődése szempontjából. Az első vitakörökhöz a 19. és a 20. 
századi történelem vitatott személyiségeit, problémáit választottam. A 7.-8. osztályos diákok gyorsabban 
megtanulták a vitatkozás új szabályait, mint reméltem, így rendszeresen vitáztunk, pl. a kiegyezésről, 
Károlyiról, Horthyról.  

A siker fő titka az alapos előkészítésen kívül négy feltétel volt: 

 az érthető és egyúttal vitára serkentő téma, 

  a felkészülést segítő olvasmányok, 

 rövid előzetes megbeszélés a vitázókkal, 

  és egy rátermett, felkészült diákmoderátor. 

A viták előtt egy héttel kiválasztottuk a témát (pl. kérdés formájában), és 
önkéntes jelentkezés vagy személyes felkérés alapján a részvételre 
vállalkozó 6-8 diákot és a diákmoderátort. A rövid olvasmányt a vállalkozó diákok előre megkapták, így 
fel tudtak készülni, elolvasták, kijegyzetelték a forrásokat. 

A vita nem strukturált, mindenki a saját véleményét fejtheti ki. A résztvevők célja a magasabb rendű 
érvelési stratégiák alkalmazása, egymás véleményének megismerése, a közös tudásépítés, a téma minél 
érdekesebb közös kifejtése, ami csak együttműködve lehetséges. A vita leginkább az ún. "akvárium-
módszerre" emlékeztet, időtartama kb. 10 perc (hosszabbítható). 

Az együttműködés feltételei: 

Az osztály minden tagjának elszámoltatható, kijelölt feladata van. Ezt többnyire ők maguk választják 
meg. Minden feladatnak, szerepkörnek vannak előnyei, így mindenkinek fontos szerepe lesz az esemény 
sikerében.  
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 6-8 fő vitázik (ennél kevesebb vagy több vitázó csökkenti a vita élményét),  

 6-8 fő „mentor” egy értékelőlap alapján követ és értékel egy-egy vitázót, illetve a teljes csoportot, 

 6-8 fő pontozóbíró pontozólapon regisztrálja és pontozza az alkalmazott stratégiákat, és ők 
hirdetnek győztest az értékelést követően, 

 6-8 fő jegyzőkönyvvezető – egy-egy résztvevő állításait, érvelését jegyzetelve. 

A vitázók a minél értékesebb vitastratégiák alkalmazásában érdekeltek, így a lehető legnagyobb 
figyelemben kell részesíteniük társaik érveit, mert csak az elhangzottakhoz kapcsolódva alkalmazhatják 
azokat, és szerezhetnek értékes pontokat. Ez az elem helyezi át a vita súlypontját egymás legyőzéséről a 
vita közös gazdagítására (pl. újabb szempontok felvetésével), így az együttműködés válik győztes 
stratégiává. Fontos, hogy az első vita előtt az osztály megismerje az értékelés szempontjait: fel kell hívni 
figyelmüket az értékes stratégiák használatára, a tiltott stratégiák kerülésére. A későbbiekben ezt már 
egymástól lesik el a tanulók. 

 Értékes stratégiák, egy, két vagy akár három pontért: a társhoz intézett kérdés, hivatkozás egy társ 
korábbi megszólalásra, korábbi megszólalók mondanivalójának összekapcsolása, érvek 
alátámasztása bizonyítékkal, forrás alapján (a stratégiákat növekvő pontérték szerint soroltam fel). 

 Tiltott (pontlevonással jár): közbevágás, a tárgytól eltérés, személyeskedés, tárgyi tévedés.  

A közös ön- és társértékelés kicsit a közös siker ünneplése is. 

Az egyéni versengésen kívül a csapat összteljesítményét is értékeljük, hiszen az egyéni pontszámok 
össze is adódnak, a mentorok a vitázókat csapatként is értékelik, a csapat egy összesített, közös 
pontszámot és értékelést is kap. 

Az értékelés során a résztvevők a tárgyilagos értékelésben érdekeltek. A mentorok és pontozóbírók 
igyekeznek minden értékelhető megnyilvánulást észrevenni, értékelni; az összegzésben túlsúlyba 
kerülnek az elismerések, a kritikai megjegyzések konkrétak, javaslatok formáját öltik. A vita után az egész 
osztály 3-5 percet kap jegyzetei rendezésére, a pontszámok összesítésére, és a vitázók is kitöltenek egy 
önértékelő ívet. Amikor mindenki elkészült, a jegyzőkönyvvezetők kiemelik a legérdekesebb érveket, a 
versenyzők értékelik a saját teljesítményüket, a mentorok ismertetik megfigyeléseiket, a pontozóbírók 
összesítik a pontszámokat és eredményt hirdetnek. Tanári összegzés zárhatja a vitát. Az értékelés 
ugyanolyan értékes és érdekes, mint maga a vita. 

A módszerhez szükséges segédanyagok szakmai honlapomról letölthetők. 

Ajánlott irodalom  

 Seligman, Martin: Flourish - élj boldogan! - A boldogság és a jól-lét radikálisan új értelmezése. Akadémiai Kiadó 
2016. 

 Stuart, Dave: These 6 Things: How to Focus Your Teaching on What Matters Most, Corwin Literacy 2018. 

 Pink, Daniel H.: Motiváció 3.0, HVG Kiadó, 2010. 

 Iskolák – uniós menetrend a XXI. századi kompetenciák és tanulás fejlesztése érdekében. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0004 utolsó letöltés: 2021. augusztus 5. 

 Socratic Smackdown - Versatile discussion-based humanities game to practice. https://clalliance.org/wp-
content/uploads/2020/02/SocraticSmackdown.pdf utolsó letöltés: 2021. augusztus 5. 

 

 

Szerző: 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 szakmódszertan, tanulásmódszertan, tartalmi szabályozók, 
tankönyvkutatás. Módszertani honlapja: 1001tortenet.net 

 

https://1001tortenet.weebly.com/forraacuteselemzeacutes.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0004
https://clalliance.org/wp-content/uploads/2020/02/SocraticSmackdown.pdf
https://clalliance.org/wp-content/uploads/2020/02/SocraticSmackdown.pdf
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Kollaboratív tanulás a gyakorlatban 

Együttműködve  tanulnak a diákjaim? 

A címben megfogalmazott kérdésre keresik közösen a választ a TeachUP képzésen résztvevő 
pedagógusok. 

A TeachUP (Teacher Upskilling) nemzetközi projekt, az Európai Bizottság Erasmus+ programjának 
keretében valósult meg 2017- 2020 között, hazai partnere az Oktatási Hivatal volt. A tutori támogatás 
hatékonyságát vizsgálta online tanártovábbképzési és tanárképzési kurzusoknál. A magyar nyelvű 
kurzusok négy pedagógiai szempontból érdekes témakört érintettek, melyek a formatív értékelés, a 
személyre szabott tanulás, az együttműködés és a kreatív gondolkodás, s mindezek gyakorlati 
alkalmazása az osztályteremben. A kurzusok anyaga 30 órás, online végezhető, akkreditált pedagógus-
továbbképzések formájában is elérhetőek. 

 TeachUP 1: formatív értékelés és személyre szabott tanulás a gyakorlatban 

 TeachUP 2: kollaboratív tanulás és kreatív gondolkodás fejlesztése a gyakorlatban  

A tananyag számos szakértői és osztálytermi munkát bemutató videót tartalmaz. A képzés a résztvevők 
online tudásmegosztására is épít, amelyet feladatok és a kurzus moderátorai is ösztönöznek. 

Kooperatív vagy kollaboratív? 
Sokszor szinte egymás, vagy a csoportos 
tanulás szinonimájaként jelenik meg a két 
kifejezés. Közös jellemzőjük, hogy 
alkalmazásuk során az ismeretek elsajátítása 
nem befogadó, hanem alkotó módon 
történik, a csoport tagjai egymásra vannak 
utalva a feladat megoldása során. Lefordítva 
mindkét szó együttműködést jelent, mégis 
jól elkülöníthető a két fogalom.  

Talán régebb óta hallhatunk kooperatív 
tanulásról, módszerekről. „A kooperatív 
tanulás olyan tanítási módszer, amely a 
tanulók együttműködésén alapul.” (Kagan, 
Spencer 2001)  

Ebben a munkaformában a csoport egyes 
tagjai között állandó a munkamegosztás, mindenki adott részfolyamatért felel. A közösen végzett 
tevékenység jól strukturált, eredménye a kitűzött cél sikeres teljesítése. 

Kollaboratív tanulásról akkor beszélünk, ha a közösen kitűzött célt a csoport tagjai együtt-tanulással érik 
el, mindannyiuk hozzájárulása szükséges a feladat elvégzéséhez. A tanulók nagyobb önállóságot 
élveznek a közös döntéshozatal, a visszajelzések során. Fokozottan előtérbe kerül egymás 
meghallgatása, fejlődik a konszenzuskeresés képessége. 

A TeachUP kurzus Griffin és Kerr 2014-es kollaboratív tanulás definícióját használja, amely szerint a 
diákok közötti kollaboratív problémamegoldás az alábbi elemeket foglalja magában: „A probléma 
természetének közös megismerése és megértése, a probléma megoldását célzó tervhez vezető 
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kommunikáció, megbeszélés és döntéshozatal, összehangolt cselekvési terv kivitelezésére, az 
előrehaladás figyelemmel kísérése, szükség esetén a stratégia módosítása.” 

 Valóban együtt dolgoznak a diákok? 

 Adnak visszajelzést egymásnak? 

 Közösen viselik a felelősséget? 

 Hozhatnak érdemi döntéseket a tartalomról, a folyamatról vagy a tanulás eredményéről? 

 Létrehoznak valamit? 

 Interdependens-e a munkavégzés? 

 Interdependens-e annyira a munkavégzés, hogy a feladat sikeres elvégzéséhez valóban minden 
részfeladatra szükség van? 

Ha valamennyi kérdésre igen a válasz, egészen biztosan megvalósul a kollaboráció. 

Mik a kollaboratív tanulási-tanítási munkafolyamat előnyei? 
Erősödik a tanulók motiváltsága, ha azt érzik, ők irányíthatják a tanulásuk folyamatát, társaikkal együtt 
dolgozhatnak a közösen kitűzött célok eléréséért és olyan problémákat oldhatnak meg, amik a saját 
életükben is felmerülnek. A kollaboratív tanulási forma aktív tanulási élményeken keresztül segít a 21. 
századi készségek kialakításában, mint például az együttműködés, a kritikus gondolkodás, a 
problémamegoldás. Erősödnek a csoporttagok szociális készségei, a folyamat során az egymáshoz való 
viszonyuk is formálódik, ami a későbbiekben pozitívan hat a tanár által kijelölt problémák, feladatok 
megoldásánál is. A csoport munkájában az egymásrautaltság és a megosztott felelősség mellett fontos 
az értékelést támogató egyéni számonkérhetőség is. 

A kollaboratív tanulásszervezés kihívásai 
A digitalizáció térnyerésével a mindennapi környezet és a hagyományos tanári szerepkör is nagy 
átalakuláson megy keresztül. A mindent elárasztó információáradatban a hagyományos tanári 
attitűdhöz képest rugalmasabb megközelítés szükséges. A pedagógusoknak gyakorlatot kell szerezniük 
abban, hogyan tervezzék meg a 21. századi iskolában a tanítás-tanulás folyamatát, szervezzék meg 
valóban hatékonyan a csoportmunkát és alakítsanak ki a kollaboratív tanuláshoz illeszkedő osztálytermi 
kultúrát. A tanulóknak új módszereket kell átadni, el kell sajátítaniuk a helyes kommunikációt, egymásra 
figyelést, a másik nézőpontjának, tudásának, tapasztalatainak elfogadását, hogy életük során képesek 
legyenek a szükséges naprakész tudás megszerzésére. A TeachUp kurzusokon a bemutatott gyakorlati 
technikák mellett kiemelkedően fontos szerep jut a résztvevő pedagógusok közötti együttműködés 
kialakításának, a vélemények, tapasztalatok megosztásának. A pedagógusok így a saját szakmai 
fejlődésük során is élvezhetik a kollaboratív technikák nyújtotta előnyöket, amelyeket aztán 
felhasználhatnak és akár kollégáiknak is továbbadhatnak mindennapi munkájuk során. 

 Ha a csoportmunkáról szeretne tovább olvasni, itt teheti meg. 

 A TeachUP kurzusok bemutató videóit itt érheti el. 

 A csoportmunkát támogató, rugalmasan alakítható oktatási terek kialakításáról itt tudhat meg 
többet. 

 

 
Szerző: Lévainé Müller Katalin osztályvezető, Sulinet Osztály, Oktatási Hivatal 

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/hanyfele-a-csoportmunka
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/teachup-v2
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/jovoosztalyterme
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Zenepedagógia tradicionális és modern eszközökkel 

A ReikArt megközelítés újabb lehetőségei 

 Több mint harminc év gyerekek és felnőttek körében szerzett 
tapasztalatomat csokorba gyűjtöttem, amelyek mára már az 
alkalmazhatóság útját járják különböző pedagógiai területeken: 
óvodákban, iskolákban, művészetoktatási intézményekben, felnőtt 
csoportokban. 

Világunk jelentős változása miatt az interperszonális kapcsolatok 
lényegi elemei látszanak elsekélyesedni. A megoldásban segítséget 
nyújthat az élményszerű oktatás egyéb területei mellett az 
összművészeti tevékenységek újszerű alkalmazása. A művészeti 
tevékenység az a terület, mely leginkább alkalmas a szavakkal ki nem 
fejezhető érzelmek kinyilvánítására. A művészeti oktatás az érzelmek 
gazdag skálájának aktivizálásával hidat kovácsolhat a virtuális térben 
működő és az érző emberi lélek valódi létezése között. Ezért a 
művészeti tevékenységek gyakorlása közben elengedhetetlen, hogy 
belső világunkkal kapcsolatot tudjunk teremteni, az ott rejlő 
tartalmakat másokkal is meg tudjuk osztani, hitelesen átadni.  

A ReikArt megközelítés: az összművészeti területek zene-fókuszú társításának újabb lehetőségei 
 Zene és mozgás integrációja során a résztvevők a muzsika hallgatása közben a zene keltette 

élményeiket improvizatív „tánccal” fejezik ki.  

 Egyszerű hangszerekkel történő improvizációs zenei alkotások, amelyek hangulatok, érzések, a 
természet hangjai is lehetnek, és a csoportvezető instrukciói nyomán kelnek életre. 

 Rögtönzés az improvizációban: miközben 4-6 csoporttag hangszereken improvizál, a csoport többi 
tagja mozgásával „lefordítja” a hallott zenei folyamatot. Előzetes tervezést nem igényel, a 
rögtönzésben rejlő spontán megnyilatkozások kerülnek fókuszba.  

 A zene keltette élmények dramatikus feldolgozása során kisebb csoportokra osztva a résztvevők a 
zene inspirálta történeteket különböző eszközök, kendők, más kellékek segítségével bemutatják 
egymásnak.  

 A dramatikus élmények hangszeres improvizációval történő megjelenítése kisebb csoportokra 
osztva történik. Hangszertudást nem igénylő hangkeltő eszközökkel a zene nyelvén előadják 
történetüket, miközben a többi csoport tagjai megpróbálják megfejteni a történetben rejlő titkokat. 

 A „zene-festette” bábtánc ideális lehetőség az érzelmek kifejezésére azoknak, akik nehezen tudják 
közösség előtt kimutatni az érzéseiket. Először a zene hallgatásakor befesthetik a kezüket, majd egy 
paraván mögül a zenére „megtáncoltathatják” a festett kis világot.  

 Hangfestés, képzőművészet, mely során a résztvevők az elillanó zenét papíron, vagy bármilyen 
anyagon rögzítik. 
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Az alkotás során a csoporttagok egy közös kompozitorikus folyamatban nagyobb elfogadással és 
empátiával tudnak a társuk felé fordulni, ily módon arra is lehetőségük nyílik, hogy saját, különböző 
képességterületeiken való tehetségüket kibontakoztassák. A csoporttagok megtapasztalják azt is, hogy 
miként tudják érzelmeiket megélni, kinyilvánítani, igényeiket kifejezni, korlátaikat felismerni, és ebben  
az összefüggésrendszerben az intellektuális és lelki szintet együttműködtetni. Ha az összművészeti 
tevékenység során az egyénre komplex módon tekintünk, akkor a metódus szemléletváltásra késztet 
bennünket. 

 Az improvizáció életünk minden területén jelen van. Az ebben 
rejlő, egyéb szegmensekben is megmutatkozó jellemzők: mint a 
gyors reagálás, válaszadás, a kreatív megnyilvánulás a 
hétköznapokban való boldogulás alapvető alkotóelemét képezik.  

Kiváló kibontakozási és alkotási lehetőséget nyújthat a 
megszólaltatáshoz olyan tudást nem igénylő egyszerű hangkeltő 
eszközök, vagy hangszerek használata, amelyekkel többnyire 
ritmikus hangzást lehet létrehozni.  Ebben az esetben a zenei 
alkotások a gyerekek ötletei alapján születnek, a folyamatok 
kibontakoztatása szinte végtelen lehetőséggel bír. Fontos a 
csend értékének megértése, amit a csoporttagok a hang és a 
csend váltakozása során fedezhetnek fel. A csend nemcsak 
életünk, de a zene elengedhetetlen eleme is, amely a résztvevők 
alkotásaiban is fontos szerepet kap. 

A foglalkozás számtalan zenei és személyiségfejlesztő elemet rejt magában az alkotás során.  

A fókusz zenepedagógiai aspektusból tekintve: 

 a zene lüktetésének átvétele 

 a hang minősége és a zaj közötti különbség felismerése 

 külső és belső ritmus összehangolásának képessége 

 a zene dinamikájának érzékelése 

 zenei motívumok memorizálása és beillesztése a közös kompozícióba 

 a kellő pillanatban való bekapcsolódás spontaneitása 

 a folyamat elmélyült figyelemmel való követése  

 a kompozíció gazdagítása saját ötletekkel 

A személyiségfejlődés oldaláról nézve: 

 a hangszerválasztás fontossága 

 a szabályok és instrukciók elfogadásának mértéke 

 a közös (alap)-lüktetéshez való alkalmazkodás az alkotás során 

 a folyamatba való bevonódás mértéke 

 együttműködés a társakkal 

 egymás érzelmi állapotának észlelése, a saját érzelmeink hiteles átadása 

 a dominancia, vagy a háttérben maradás mikéntje 

 a zenei-érzelmi reakciókra való reagálás érzékenysége 
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A neuropszichológus Howard Gardner, alátámasztja 
az összművészeti tevékenységek előnyeit. A tudós 
megkérdőjelezi a hagyományos nézetet, és kibővíti az 
intelligencia fogalmát fejlődéslélektani, biológiai és 
antropológiai kutatások alapján. Láthatjuk, hogy az 
iskolai tanulás során többféle képesség fejlődik a 
gyermekekben külön-külön, és együtt is, oly módon, 
amelyet mindezen összművészeti folyamatok 
érintenek. Az általam kidolgozott és alkalmazott 
módszer azokat a hiányosságokat pótolja, amelyek 
létünk alappilléreit képezik. Mindezek legfőképpen a 
nonverbális csatornákon érkező információk 
értelmezését segítik, amelyek a társas, illetve 
személyes, önismereti szegmensek alapjait képezik.  

A ReikArt-módszer az az eszköz, melynek alapját a 
magyar zenepedagógia tradíciói képezik. Az új, 
élményközpontú, zene-fókuszú metódus a tanulási, 
viselkedési, és egyéb nehézségekkel küzdő egyének 
számára is támaszt nyújthat. A társas alkotások során 
a szociális készségek, úgy, mint az alkalmazkodás, az 
együttműködés, valamint egymás elfogadása 
természetessé válik, fejlődik. Mindez a zenei átélés 
során, játékos módon, élményt nyújtva történik.  

 

 

Szerző: Reikort Ildikó a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola mesterpedagógusa, 
zenepedagógus és zeneterapeuta. Alapító tagja a Kokas Klára Szakmai 
Kollégiumnak. A Kokas Alapítványban képzésfejlesztő, pedagógus 
továbbképzésen oktató. A Kokas-rendszerű tanítást 22 éve folyamatosan 
alkalmazza. A Psalmus Humanus Művészetpedagógia Egyesület pedagógus 
továbbképzésen oktatóként vett részt. A MÜPA „Cifra Palota” elnevezésű 
gyermekcsoportjainak vezetője. A Magyar Zeneterápiás Egyesület elnökségi tagja, 
a Wesley János Főiskola Komplex Művészetterapeutai képzés tanára. A Magyar 
Művészetpedagógiai Értéktár befogadta a ReikArt-módszert, mint innovatív 
művészetpedagógiai lehetőséget, akkreditációja is megtörtént. A szerző 2020-ban 
elnyerte a Magyar Művészetoktatásért plakettet.  
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Együttműködési lehetőségek a Flipgrid alkalmazás használatával 

Ma számtalan módon tudnak tanulóink videókat készíteni és egymással 
megosztani. A Flipgrid közösségi oktatási platform mindezeknél annyival több, 
hogy nemcsak videómegosztásra használható, de lehetővé teszi az aszinkron 
kommunikációt, amikor a fizikailag nem egy helyen tartózkodó tanulók 
párbeszédet folytatnak egymással a különböző időpontokban felvett videóik 
segítségével. 

Amikor 2019-ben egy Erasmus továbbképzés alkalmával megismert finn tanárnő 
megkeresett az ötletével, még sosem használtam a Flipgrid alkalmazást. Tetszett az elképzelés, hogy a 
diákjaink közösen dolgozzanak egy témán, ezért tanulmányozni kezdtem, hogy mire lehet használni ezt 
az online videómegosztó programot, majd igent mondtam a felkérésre. A közös projekt eredménye egy 
diákok között létrejött párbeszéd lett, amelynek során nem csak nyelvi készségeik fejlődtek, hanem 
tágult a látókörük is, és olyan kulturális és történelmi ismeretekre tettek szert, amire egyébként nem 
nyílt volna alkalmuk. Ez a tapasztalat sarkallt arra, hogy a Flipgridet más célokra is használjam, illetve 
mesterprogramomban egy hasonló projekt kidolgozásába kezdjek. 

Mi a Flipgrid, és milyen készségeket fejleszthetünk a használatával? 
Ma számtalan módon tudnak tanulóink videókat készíteni és egymással megosztani. A Flipgrid közösségi 
oktatási platform mindezeknél annyival több, hogy nemcsak videómegosztásra használható, de lehetővé 
teszi az aszinkron kommunikációt, amikor a fizikailag nem egy helyen tartózkodó tanulók párbeszédet 
folytatnak egymással a különböző időpontokban felvett videóik segítségével. A tanár által létrehozott 
csoportokban a tanulók úgy szólnak hozzá a megadott témához, hogy saját magukat veszik videóra. A 
csoport tagjai megnézhetik egymás videóit, és reagálhatnak azokra. Nagy előnye az alkalmazásnak, hogy 
néhány kattintással összeköthetjük bármelyik csoportunkkal a Google Classroomban, és az online vagy 
hibrid oktatás során is kiválóan lehetett használni.  

Az egyszerűsége mellett az is vonzóvá teszi ezt a platformot, hogy számtalan lehetőséget kínál a 
különböző nyelvi készségek és globális kompetenciák fejlesztésére, sőt könnyen használhatjuk alternatív 
értékelésre is. Nyelvtanárként ki ne örülne egy olyan alkalmazásnak, amely minden diák számára 
egyforma lehetőséget biztosít a szóbeli megnyilvánulásra, autentikus hallás utáni szövegértést tesz 
lehetővé, és alkalmas a kooperációs és kommunikációs készségek gyakorlására is. Ahogy a Canadian 
School Libraries Journal1 írja, a Flipgrid használatával segítjük a tanulók szociális tanulását, fejlesztjük 
digitális kompetenciáikat, teret adunk a véleménykülönbségeknek, és ha más országok tanulóival 
kerülnek kapcsolatba, fejlődnek az OECD által meghatározott2 globális készségeik is.  

A Flipgrid használatát és hatékonyságát vizsgáló amerikai tanulmány3 szerint ez az egyik olyan platform, 
ami alkalmas kollaboratív tanulásra, mivel olyan szociális tanulási felületet teremt, ahol a tanulók 
egymástól tanulnak, egymás véleményét meghallgatják, és azokra szóban adnak visszajelzést. Az 
aszinkron jelleg lehetővé teszi, hogy a kevésbé magabiztos tanulók akár többször is felvegyék saját 
hozzászólásukat, mielőtt megosztanák azt a csoportban. A képpel és hanggal együtt történő eszmecsere 

                                                           
1 https://journal.canadianschoollibraries.ca/flipgrid-a-modern-tech-tool-to-practice-the-age-old-art-of-speaking/ 

(letöltve 2021. 07. 14.) 

2 http://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm   
3 Sacak, B. & Kavun, N. (2020) Rethinking Flipgrid and VoiceThread in the Context of Online Collaborative Learning 
Theory in in A. Emtinan (Ed.), Handbook of research on fostering student engagement with instructional technology in 
higher education (pp. 211-228) IGI Global 

https://journal.canadianschoollibraries.ca/flipgrid-a-modern-tech-tool-to-practice-the-age-old-art-of-speaking/
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élővé és személyessé teszi a munkát, miközben biztonságos környezetet nyújt a gondolatok 
megosztására és az eredményes tanulásra. 

A „Finnország találkozik Magyarországgal” projekt 
Mivel diákjaink nem ismerték egymást, egy viszonylag biztonságos témát találtunk: az iskolát. Az volt az 
elképzelés, hogy a diákok párban vagy kis csoportban az iskolai élettel kapcsolatos kérdéseket 
fogalmaznak meg, amelyeket videómegosztó program segítségével feltesznek a másik ország diákjainak. 
A kérdések megválaszolása közben a diákok bemutatják saját iskolájukat és iskolarendszerüket is. A 
projekt célja egymás kultúrájának megismerése és ismeretszerzés volt. A magyar tanulók esetében 
mindez egy érettségi téma feldolgozásához is kapcsolódott. A bemutatkozó videók után a tanulók 
kettesével vagy hármasával mobiltelefonjaik segítségével rögzítették kérdéseiket, amelyekre ugyanazon 
az online felületen könnyedén válaszolt a másik ország egy csapata. A válaszhoz újabb kérdést tettek fel, 
és így alakult ki a párbeszéd közöttük.  

Az egyik magyar csoport egy ponton egy igen kényes kérdést vetett fel, elszakadva az eredeti témától: 
arról érdeklődtek, igaz-e, hogy a finnek nem kedvelik a svédeket. A dolog érdekessége az volt, hogy a 
partneriskola egy a finnországi svéd közösség számára fenntartott gimnázium volt, tehát valójában 
Finnországban élő svéd nemzetiségű diákoknak tették fel ezt a kérdést. Szerencsére tanárnőjük jól 
kezelte ezt a helyzetet, és a diákokkal együtt készítettek egy választ, amelyben elmagyarázták a magyar 
diákoknak, hogyan kell elképzelni a finnek és svédek kapcsolatát, és hol helyezkednek el ők ebben a 
történetben. Ehhez kapcsolódóan az egyik óránkat arra szántuk, hogy áttekintsük a finn-svéd 
kapcsolatokat történelmi és politikai szempontból. Beszélgettünk a felvetett probléma hátteréről, 
valamint arról, hogy hogyan érintene minket, ha hasonló helyzetben kapnánk egy ilyen kérdést. Kiváló 
alkalom volt arra, hogy tanítványaim tudatosan szemléljenek különböző interkulturális kérdéseket, 
megértsék, hogy miért fontos a hatékony és a mások számára elfogadható módon való kommunikáció 
interkulturális közegben, hogy megismerjék és tiszteletben tartsák mások véleményét és világlátását.  

Ez a tapasztalat vezetett ahhoz az elhatározásomhoz, hogy egy hasonló együttműködésen alapuló 
nemzetközi projektet szervezzek. Erre a témára épülő mesterprogramom ebben az évben vette 
kezdetét, jelenleg a tervezés, előkészítés fázisában tart, ezért a későbbiekben szívesen beszámolok az 
eredményekről. 
 

 

Szerző: Elekes Katalin angol szakos vezetőtanár, innovátor mesterpedagógus 
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium 
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Együttműködés, kooperáció, kollaboratív tanulás a digitális iskolai 
környezetben az Európa2000 Gimnáziumban 

Az Európa2000 Gimnázium 2018-ban stratégiai döntést hozott a digitális iskola, a 6- és 8 évfolyamos 
tagozat, a bilingual (kétnyelvű) oktatási környezet és a 7 szokás életvezetési program bevezetéséről. 
Az átalakulás okai közé tartozó lényeges szempontok egyike az a Nyugat-Európában évek óta 
megjelenő pedagógiai szempontrendszer, hogy a 21. század iskolája az iskola utáni életben szükséges 
kompetenciákat is kialakítsa.  

A 2017-es és a 2018-as londoni Bett Show (a világ egyik 
legnagyobb oktatási kiállítása) alkalmával módunk volt 
betekintést nyerni az oktatási fejlesztések korszerű irányaiba 
és azok technikai hátterébe.  

Személyi háttér szempontjából jól állt iskolánk, mert 
mesterprogramom és korábbi tevékenységeim (szövegértési 
kompetenciafejlesztő program létrehozása, tanulási 
képességek és attitűd alapján zajló csoportbontás értékelése 
a történelem oktatásában) már kijelölte az utat az átalakulás 
irányába, Papp András igazgató úr pedig irányította a 
fejlesztési folyamatokat. Fő célként a digitalizációt és a 
kompetenciák fejlesztését jelölte meg, és ezzel új 
mesterprogram elkészítését is indukálta. Mellettük létrejött 
egy tanári team, tagjait „digitális jedik”-nek neveztük úttörő 
és innovatív munkájuk miatt.  

Ezzel párhuzamosan a technikai háttér kialakítása és fejlesztése is központi kérdéssé vált számunkra. Az 
látható volt, hogy nem hatékony, ha a team tagjai mindnyájan az általuk ismert platformokat használják, 
mert ez a diákok életét megnehezíti. Megjelent a Microsoft oktatási és vállalati környezetre fejlesztett 
Office365 programcsaládja, aminek részei a TEAMS és Onenote felületek. Ráadásul a Microsoft oktatási 
csomagot, digitális akadémiát is létrehozott a MIEE (Microsoft Innovative Educator Expert) 
oktatásfejlesztési platformjával. Belső tréningeket, bemutató órákat is tartunk tanárainknak, nyílt 
napokat a szülőknek és érdeklődő tanár kollégáknak.  

Bemutató óra – Digitális oktatás az Európa 2000 Gimnáziumban (2:02’) 

Figyelembe véve mindezeket, a következő döntéseket hoztuk iskolai szinten:  

 Minden tanár saját laptopot kapott az intézményben, és el kellett végeznie a Microsoft külső, online 
kurzusaiból hatot, valamint jelentkeznie kellett először a MIE, majd, aki akart a MIEE cím elérésére. 

 A 2018-as tanévtől az újonnan belépő diákoknak kötelező volt a laptop (ez a legtöbb diáknál egy 
laptop/tablet duális gépet jelentett, amivel lehetett tollal írni) vásárlása. 

 Az iskola wifihálózatát 1GB-es hálózatra fejlesztettük, úgy, hogy mindenki egyszerre, mindenhol 
hozzá tudjon férni a nethez. 

 Mindenkinek a TEAMS és Onenote felületet kell használnia, ott zajlik az iskolai, diák-tanár 
kommunikáció, és ez az oktatási felület is.  

 Elkezdődött az iskolai osztálytermek átalakítása: az egyszemélyes padok beszerzésével lehetővé 
vált a csoportos, páros, egyéni munkafolyamathoz való alkalmazkodás. 

A folyamatokat monitoroztuk, rendszeresen zajlottak értékelő és fejlesztő értekezletek, ahol a 
problémákat is figyelembe véve új és új eljárásokat dolgoztunk ki. 

https://www.youtube.com/watch?v=9-yn_ND0V74
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Az egyik fő tapasztalat az volt, hogy önmagában a technika nem fejleszti a kompetenciákat, ezért 
felmenő rendszerben vezettük be, azok számára, akik már a digitális iskolába jelentkeztek; itt a szülői 
háttér is segíti a céljainkat. Az 5. és a 7. osztályba érkezett kisdiákoknál a csoportméret 14-18 fős 
osztályokkal ideális, ahol könnyen lehet 4-5 fős csoportokat képezni.  

A diákok napi szinten használják a TEAMS programot, azon keresztül zajlik a szakmai kommunikáció. A 
program lehetőséget ad az órai feladatok kiadására a „lap kiosztása” funkcióval, és a komolyabb 
projektfeladatok elvégzésére az „assigment” funkciójával, ahol a határidőt, a pontokat/jegyeket és 
egyéb értékelési lehetőségeket is be lehet állítani. A diákok a TEAMS „melléktermek” funkciójával az 
órán nem csak fizikailag ülnek egy csoportban, hanem a melléktermekben gyártják le saját munkáikat, 
és kooperálnak.  

Folyamatosan zajlik az együttműködés fejlesztése azzal, hogy véletlenszerűen hozunk létre új és új 
csoportokat. A kicsik egy év alatt megértik és elfogadják, hogy bárkivel együtt kell működni a közös cél 
érdekében, ez a munkaerőpiaci elvárások miatt kiemelt célja oktatásunknak.  

A megvalósított munkát elő is kell adnia a csoportnak, amit a tanár(ok) és a többi diák is értékel, sőt a 
csoportszerepek alapján mind a csoportvezető értékeli a csoport tagjait, mind a tagok a csoportvezetőt. 
Ezután következik a prezentáció, aminek van formai és tartalmi része. Rubrik-értékelés segítségével 
értékelünk, azaz a feladat kiosztásakor rögzítjük, hogy formailag és tartalmilag mi az elvárás a 
prezentációval kapcsolatban (pl. 10 perc legyen, de legyen benne legalább 12-15 kép, 1-1 animáció és 
videórészlet stb.). Ezek változhatnak az egyes tanítandó programhoz, eszközhöz illeszkedve. 

A prezentáció gyakorlata során a 
diákok mindegyikének meg kell 
tanulnia a teljes anyagot, mert 
véletlenszerűen bármelyikükre sor 
kerülhet. Ezért külön idő van a 
prezentálásra való felkészülésre. 
Előfordult, hogy kisdiákjaink este 7-
re megbeszélték a projektkészítés 
időpontját, és folyamatosan látható 
volt, hogy miként kommunikálnak, 
hogyan segítik egymást, milyen 
módon készülnek a prezentációra. 

Fontos számukra a pozitív 
megerősítés, tehát együttműködünk 
velük, így harmonikus, ösztönző 

tanulási környezetet teremtünk. A közösen megalkotott szabályokat betartjuk, a határidőket komolyan 
vesszük, hiszen ez is az egyik fő kompetenciafejlesztési célunk. További célunk, hogy a diákok elég 
motiváltak legyenek a közös munkára és a sikeres prezentációkra. 

Mindez időigényes folyamat, de azzal, hogy a tananyag egyes részeit egy-egy csoport dolgozza fel, lehet 
tartani a tempót.  

Természetesen a tanári szerep átalakul ebben az oktatási folyamatban. Sokkal több időt igényel a 
tervezés, a Onenote és Teams felület, a külső programok megismerése (pl. a Timeline program 
használata és ennek megtanítása), az órákon pedig folyamatosan segíteni kell a tanulás szempontjából 
sokkal gyümölcsözőbb, hatékonyabb légkör létrejöttét.  
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Mivel 5-8. osztályos diákokról van szó, lényeges azt is kiemelni, hogy a diákok manuális képességeit, 
írását és olvasási kompetenciáját is fontosnak tartjuk fejleszteni, ezért a tanórai folyamatok sem csak 

digitálisan zajlanak, hanem kézzel, ragasztva, vágva, rajzolva is el kell készíteni bizonyos munkákat (pl. 
családfa, emlékek, időszalag, gondolattérkép stb.) 

A diákok szociális kompetenciája, digitális készségei és kommunikációs képessége a program bevezetése 
óta jelentősen fejlődött úgy, hogy mindeközben szeretnek iskolába járni és tanulni. 
 

 Szerző: Kiss Károly innovátor mesterpedagógus, Európa 2000 Gimnázium 
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Magas szintű tipográfiával támogatott matematikaóra 

Az alábbi cikket teljes terjedelmében közöljük egy rövid – az írásból vett – bevezető után. 

Egyetemi éveim alatt komoly kihívást jelentett a 
szakdolgozat begépelése, hiszen addigra már szinte elvárás 
volt (különösen informatika szakos hallgatók számára), 
hogy a hagyományos írógéppel készült forma helyett 
számítógép szövegszerkesztőjével hozzuk létre művünket. 
Akkor még igencsak gyerekcipőben járt a Windows Word 
nevű szövegszerkesztője, s nehézkes volt pl. a sok fizikai 
képlet beírása. Ebben a „történelmi múltban” hozta létre 
Donald Knuth matematikus a TEX szövegszedő programját, 
mely kis eszközigénye, valamint a parancsok egyszerűsége 
miatt megváltás volt számunkra. Nekünk, matematika-
fizika szakos tanároknak kifejezetten széppé a jól átlátható, s nyomdász szemmel hibátlan képletek teszik 
igazán kedvessé a programot. A Knuth által írt program messzemenőkig pontosan úgy működik, ahogyan 
a nyomdász eligazgatja a betűsínben a betűket. Ugyan a TEX felhasználói ismerete nem igényel túl sok 
tanulást, mégis nehéz volt azt jól használni, hiszen kevesen rendelkezünk alapvető nyomdászati 
ismerettel. Ezt segítendő hozta létre Leslie Lamport azt a LATEX-nek hívott programrendszert, mely a 
TEX parancsait kisebb csomagok segítségével teszi könnyen használhatóvá. 

Az overleaf.com felületen található LATEX program várakozáson felül jól működik. Általában igaz, hogy 
a 10-15 felhasználó (akik aktívan szerkesztik) nem jelent számára gondot, esetenként a túl sok grafikon 
(komoly, számításigényes, pl. tikzpicture-ábrák, rekurzív-képletek (pl. fraktálok készítése a lindenmayer 
csomaggal) lassította csak a futását, illetve jelzett memóriahiányt. Ezek a fizetős változattal 
elkerülhetők.) A gyerekek hamar észrevették, hogy a hasonlóképpen megosztható google-
dokumentumokkal ellentétben ebben a programban nagyon könnyen szerkeszthetjük pl. a képleteinket 
és gyönyörű .pdf kimenetet kapunk, melyet a forráskóddal együtt (.tex állomány) könnyen letölthetünk. 

Sok esetben figyeltem meg, hogy az addig gyengébben teljesítő diákok örömüket lelik ebben az 
alkotásban, és sikerült félelmüket a matematikai sikertelenségtől oldani. De azt is észrevettem, hogy 
egyesek kifejezetten örömüket lelik abban, hogy tovább kutatják a LATEX előnyeit, sőt, feszegetik a 
határokat. Külön élmény volt számomra, hogy a végzős osztály két fakultációs tanulóját annyira magával 
ragadta a – kitekintésként megemlített – fraktálos foglalkozás, hogy maguk utánaolvasva a témának saját 
anyagot hoztak létre kezdetben az osztálynak, majd később nagyobb közönségnek is egy komoly KöMaL-
cikkben. Közös, majd’ féléves projektünk eredménye nemcsak a saját felfedezéseik publikálása volt, de 
egy másik, 10 oldalas cikkben a fraktálos ábrák rekurzív programozásának közlése, bemutatása is 
elkészült. Mint matematika szakos tanár, ezt igen komoly munkának könyveltem el. 

 A teljes cikk itt olvasható>> 
 

 

Szerző: Székely Péter, a budapesti Eötvös József Gimnázium matematika, fizika, 
számítástechnika szakos tanára mind a taneszközgyártás, mind pedig a 
tananyagfejlesztés terén szívesen hoz létre új kísérleti eszközt, feladatot. Részt vett 
a GeoGebra Team digitális tananyagainak kidolgozásában, az emelt szintű érettségi 
matematika feladatgyűjtemény írásában, KöMaL érettségi gyakorló feladatsorok 
készítésében. Vezetőtanárként, mentortanárként hosszú ideje segíti a 
pályakezdőket. Az ELTE oktatója.  

 

http://overleaf.com/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/2021/tipografia_es_matematika.pdf
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Interjú Brassói Sándorral, az Oktatási Hivatal megbízott elnökével 

„Nagyon szerettem tanítani, tanterveket készíteni. A tanári munkámban tapasztaltam meg, hogy ez a 
pálya mennyi élményt, mennyi kedves helyzetet tartogat a pedagógus számára.” 

Az ország felsőoktatási és köznevelési intézményei, pedagógusai jól ismerik Önt, mint az Oktatási 
Hivatal elnökét, de keveset tudnak szakmai múltjáról, és azt sem tudja mindenki, hogy Ön is 
pedagógus. Hogyan kezdődött a pályája? 

Miért lettem tanár? Mert nagyon szimpatikus volt az a tanári lét, amit Marcaliban, a középiskolámban 
tapasztaltam. Tiszteletre méltó, felkészült, szimpatikus tanáraim voltak. Szép emlékek jutnak eszembe, 
akár a magyartanárra, a testnevelő tanárra, a nyelvtanárra, vagy a biológia- és a földrajz tanárra 
gondolok. A pályaválasztásomra nagy hatással volt, hogy egy jó hangulatú iskolában, nagy pedagógus 
egyéniségekkel találkozhattam, de legalább ilyen fontos volt az is, hogy az édesanyám tanítónő volt. 
Ezért is választottam a középiskolai tanári pályát, az ELTE Természettudományi Karának biológia-földrajz 
szakán végeztem. Az Apáczai Gimnáziumban voltam gyakorló tanár, ahol vezetőtanáraimtól nemcsak 
nagyon hasznos módszertani fogásokat tanultam meg, hanem megtapasztaltam azt is, hogy ez a pálya 
mennyi élményt, mennyi kedves helyzetet tartogat a pedagógus számára. Tőlük tanultam meg, hogy 
hogyan lehet – nem barátként – hanem pedagógusként tisztelni a tanulókat. 

Pályakezdőként a volt iskolámban helyezkedtem el, de tanítottam közel 20 évig vidéki gimnáziumban, 
szakképzőben, esti- és levelező képzésen is 
felnőtteket. Tíz éven át voltam a Városmajori 
Gimnáziumban munkaközösségvezető és 
igazgatóhelyettes, valamint egyetemi vezetőtanár. 
Ez is nagy kaland volt nekem, tanárjelölteket, 
végzősöket taníthattam éveken keresztül, akikkel 
természetes volt egy óralátogatás után beszélgetni 
arról, hogy miért így tanítottam, miért ilyen 
módszertani megoldásokat használtam, miért oda 
helyeztem a hangsúlyt, vagy az értékelést miért így 
végeztem. Megtapasztalhattam, mennyire hasznos 
általában is az óralátogatás. Azt gondolom, minden pedagógus hálás lehet a látogatóknak, mert segítik 
a munkáját minőségibbé tenni. 

Igazgatóhelyettesként is gyakran látogattam a kollégáim óráit, ami azon túl, hogy segíti a pedagógust, 
vezetői feladat, a vezetői kontroll része. 2000 óta tartok vezetőképző kurzusokat pedagógusoknak és a 
hallgatóim gyakran elmondják, hogy a vezetőjük évek óta nem látogatta meg az órájukat, ami számomra 
teljesen elfogadhatatlan, de ennek ellenőrzése és számonkérése a fenntartó felelőssége. 

Pályám során tíz évig tanítottam a Debreceni Egyetemen külső oktatóként európai uniós 
oktatásintegrációs folyamatokról, a Corvinuson pedagógusoknak államháztartást vezetőképzésen és 
közel tíz éve dolgozom a Műegyetemen rendszeresen közoktatásvezetői konzulensként, előadóként, 
úgyhogy tavaly megtiszteltek egy címzetes egyetemi docensi címmel. Nagyon jól esett a 
Társadalmitudományi Kar dékánjától ez a megtisztelő cím. 

Voltak olyan tehetséges diákjai, akik kiemelkedő pályát futottak be? 

Szerencsére igen. Bárhol is dolgoztam, bármelyik középiskolában vagy általános iskolában, mindig voltak 
olyan diákjaim, akikkel nagyon eredményesen lehetett együtt dolgozni. Például a Városmajori 
Gimnáziumban a biológia tanári és az osztálytermek környékén egy egész komoly élő sarkot hoztunk 

Ma is tisztelettel gondolok azokra az 
emberekre, akik a hét két napján, munkaidő 
után tanár kollégáimmal és velem azért 
küzdöttek, hogy érettségit szerezhessenek 
felnőttoktatásban. Annak idején az én 
iskolámban, és biztos vagyok benne, hogy 
sok más iskolában is, nagyon tisztességes 
vezetői- és dolgozói hozzáállással folyt ez a 
fajta oktatás. 
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létre az érdeklődő diákokkal, ahol volt hat nagy 
akvárium és néhány terrárium. A halakon kívül 
tartottunk agámákat, varánuszokat, rovarokat, 
de voltak gerléink és pintyeink is. Vicces volt, 
hogy a ballagás, vagy egy iskolai ünnepség alatt 
is lehetett hallani a második emeletről, ahogy a 
pintyek rikoltoznak, vagy a gerlék belebúgnak, a 
tücskök beleciripeltek a programba. 

Ez a különleges környezet nagyon sok gyerek 
érdeklődését keltette fel. Olyanokét is, akikről a 
tanórai aktivitásuk alapján ezt nem feltételeztem 
volna. Először csak érdeklődtek, kíváncsiskodtak, 
aztán elkezdtek szakkörre járni, majd a biológia fakultációt választották, és ma már neurológusok, 
szakorvosok, egyetemi oktatók, kutatók, genetikusok. 

A diák hogyan tudja meghálálni a tanárai munkáját? 

Nagyon sok módon. Néha a tekintetével, vagy a gesztusaival, máskor egy szép üzenettel. Éppen a 
múltkor kaptam egy nagyon kedves e-mailt. Egy régi tanítványom írta, aki azóta magyartanárként 
dolgozik Budapesten. Elmesélte, hogy gyakorlóiskolában tanít, vezetőtanár, nyelvvizsgái vannak, 
elvégzett még egy egyetemet, mesterpedagógus, doktorált, és annyira örül, hogy a mesterpedagógusi 
tanúsítványán a nevemet látta. 

Sokan megkeresnek, írnak, vannak osztálytalálkozók is ahova meghívnak, van egy nagyon régi osztály, 
velük 5 évente szoktunk találkozni. Ezek nagyon jó dolgok. Egyszer érettségizés után egy tanuló csak úgy 
odajött, hogy nagyon köszöni a négy évet, a sok támogatást. Ez nagyon jó élmény. Jóleső érzés az is, 
amikor volt tanítványaimmal, mint munkatársaimmal találkozom újra, és visszajelzik, hogy a 
tantárgyamon keresztül milyen sokat kaptak, bizonyos értelemben szellemiséget, hozzáállást, tudást.  

Mióta dolgozik a közigazgatásban, és melyek voltak a legjelentősebb feladatai? 

1998 óta dolgozom a közigazgatásban, az akkor alakult Oktatási Minisztériumban kezdtem. Különböző 
szervezeti egységeket, főosztályokat vezettem, szakmai, jogalkotási és finanszírozási kérdésekkel 
foglalkoztam. 2010-től a köznevelési jogszabályi környezet megújításáért feleltem, az ágazati reform 
megvalósításán dolgoztam mint főosztályvezető, alapvetően nagyon jól éreztem magam, tetszett ez a 
munka. Az itt eltöltött 17 év után kértek föl az OH köznevelési elnökhelyettesi pozícióra, amit örömmel 
elfogadtam, mert azt láttam, hogy az az államigazgatási tudás, meg pedagógiai iskolai gyakorlat, amit 
szereztem, jól kombinálható, és erősítheti ezt a pozíciót. 

Az Oktatási Hivatal elnökeként hogyan látja ennek a rendkívül széleskörű, összetett feladatokat 
ellátó szervezetnek a helyzetét, küldetését?  

A jogelőd szervezeteket is tekintve, az OH több mint 20 éves szervezet. A korábbi vezetők is 
fegyelmezett, jól strukturált szervezeti működésre törekedtek, ami véleményem szerint meghozta az 
eredményét. Én azt látom, hogy azok, akik most a Hivatal munkatársai, és azok is akik vezetői pozíciót 
töltenek be, mind látják a felelősségüket a szakmai feladatokban, elfogadva, hogy ez egy közigazgatási 
szervezet, és szabályszerű működést igényel, feszes keretek között.  

Azt gondolom, mára olyan szervezeti tudás halmozódott fel itt, amelyre szerintem mindenki büszke 
lehet, aki itt dolgozik. Jelentős állomás volt a szervezet életében, amikor 2015-ben a szakmai 
szolgáltatási feladatok is idekerültek, viszonylag rugalmasan működő szellemi alkotó műhelyekből 
érkező kollégákkal, akik kicsit meg is voltak rémülve a hivatali közegtől. A tapasztalataim alapján azt kell 

Sok tanítványom vitte sokra. Volt közöttük 
olyan is, aki a későbbiekben a főnököm lett a 
közigazgatásban. Jó érzés látni a nevüket, jó 
érzés tudni, hogy valamikor volt egy kis közünk 
pedagógusként a pályaválasztásukhoz. És 
nemcsak a jónevű budapesti iskolákra igaz ez, 
hanem a vidéki iskolákra is, ahol kiváló diákok 
lettek később tanárok, pedagógusok, jogászok, 
ügyvédek, ügyészek. Hiszem, hogy mindenhol 
meg lehet találni a tehetséges gyerekeket. 
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mondanom, hogy mára megtanulták azt a fajta kettősséget, hogy egyik oldalon egy szolgáltató szervezet 
vagyunk, másrészt pedig egy hatóság, ahol megvannak a merev szabályaink, amikből nem engedünk. Azt 
gondolom, hogy a kollégák kiválóan helyt állnak. Ezt mutatják a belső ellenőri jelentések, a HR, pénzügyi, 
gazdasági ügymenetek.  

Nem nagyon tudok mondani ilyen állami szervezetet, ahol ennyire szerteágazó portfólió lenne, mint az 
OH-ban, ahol a szakmai szolgáltatásoktól kezdve a pedagógusok minősítésén át a tanfelügyelettől 
kezdve a felsőoktatási felvételiig, a hallgatói ösztöndíjtól, a kutatás-elemzéseken át az informatikai 
szoftverek fejlesztéséig, és egész komoly volumenű uniós projektek menedzseléséig ennyiféle feladat 
lenne. Mindezek olyan kompetenciákat, tudást igényelnek, amely gazdagsága a közigazgatási 
tevékenységeknek, az ehhez szükséges pénzügyi, jogi, humán támogatásoknak a felépítése nagyon 
komoly szakértelmet kíván.  Jól érzem magam a hivatalban, mert nagyon jó kollégáim vannak, és a 
feladatok is igazi kihívások. Szerintem egy nagyon sikeres, jól működő szervezetben vagyunk, ami nyilván 
lehet még jobb, ezen folyamatosan dolgozunk, hogy megtaláljuk közösen a működés eredményességét 
növelő beavatkozási pontokat. 

Pedagógiai, államigazgatási, egyetemi oktatói tapasztalata alapján véleménye szerint a 21. századi 
iskolában melyek a legfontosabb vezetői kompetenciák? 

Véleményem szerint a köznevelési intézmények különleges bánásmódot igénylő szervezetek, tehát a 
vezetőknek elsősorban szervezetépítő kompetenciákkal 
kell rendelkezniük, ami persze nem azt jelenti, hogy 
folyamatosan közös játékokat szerveznek a 
pedagógusoknak, diákoknak, hanem a szervezetfejlesztés 
minden komponensére figyelmet fordítanak. Értve ezen a 
munkatársak kiválasztását (pl. motivációk, szaktárgyi 
tudás, módszertani ismeretek, innovativitás, 
kooperativitás stb.), valamint a munkatársak integrációjának, feladatellátásának vagy szakmai 
fejlődésének vezetői támogatását. 

Egy jól működő intézményben azt kell érzékelnie a pedagógusnak, hogy ha teszi a dolgát, akkor kapja az 
elismerést, ha nem teszi a dolgát akkor az ösztönzést, majd a szankciót. Általánosabban megfogalmazva, 
egy olyan személyközpontú, humanisztikus szervezet felé kell törekednünk, ahol kiszámíthatóak a 
körülmények, megvan a munkának a tere, és az ideje, és ha valami nem működik, akkor ott a vezetőnek 
dolga van. 

Gondolom, nagyon sok intézményi tapasztalat érkezik a közoktatásvezetői szakot végző hallgatóktól.  

Igen, néha jogsértő, szakmaiatlan dolgokat mesélnek a hallgatók. Szerencsére a legtöbb esetben ezek az 
aktuális tananyaghoz kapcsolhatók, és részletesen elemezhetők, de nem maradnak az előadóterem falai 
között. Mindig továbbítom a feletteseimnek, hogy ne felejtsük el, milyen problémákkal szembesül egy 
pedagógus. Ugyanakkor sokszor az is kiderül a beszélgetések során, hogy a problémák nagy része 
teljesen megoldható lenne helyben, az iskolában. Nagyon sokszor rá is csodálkoznak arra, hogy a 
problémamegoldáshoz vannak helyben eszközök és lehetőségek, jogosultságok, hogy sok mindenben 
maguk dönthetnek. A problémák mögött gyakran az információhiány áll. Sajnos a hallgatóimtól gyakran 
hallom, hogy nincsenek az iskolákban rendszeres értekezletek, nincs hiteles információmegosztás, 
tájékoztatás a vezetők részéről, ez pedig azt eredményezi, hogy lényeges kérdésekben tájékozatlanok, 
vagy torz információkkal rendelkeznek a pedagógusok. 

  

Nagyon fontos, hogy a vezető érzékelje 
a fejlődési irányokat, és ki tudja 
választani a lehetséges irányok közül az 
intézményének megfelelőt. 
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Közvetlen munkatársai szerint rendkívüli energiákkal rendelkezik, nagyon sokat dolgozik, mindig 
felkészülten van jelen, minden feladatra jut figyelme, és szinte mindig elérhető, legyen szó kora 
reggeli, vagy késő esti órákról. Jut ideje pihenésre, kikapcsolódásra? Van olyan hobbija, amellyel 
töltekezik e felelősségteljes pozícióban való helytálláshoz?  

Rettentő kevés. Behúzza az embert a munka nagyon. Az egyik, ami nekem nagyon fontos, amire 
igyekszem időt szakítani, az a kertészkedés – a kerti munka nagyon ki tudja kapcsolni az embert. A másik 
a kutyasétáltatás, a kutyus nagyon barátságos, minden nap megyünk sétálni a fővároshoz közel. Nekem 
nagyon sokat ad, hogy vár engem, és akkor menni kell! Ha van kicsit több idő, biciklizni szoktam a 
hegyekben, ha pedig nincs Covid, évente egyszer a nagyfiaimmal síelni szoktunk.  

De a legnagyobb mániám úgy 15-20 éve kezdődött. Mikor a Nemo kapitányt olvastam kiskoromban, meg 
néztem a Cousteau-filmeket, elmerengtem, hogy de jó lehet… Aztán 20 éve elkezdtem búvárkodni 
számos minősítést tettem és ma a legnagyobb hobbim a könnyűbúvárkodás. Mára gyakorlott 
sportbúvárnak mondhatom magam, sok túrán voltam. Szeretem a roncsbúvárkodást is. Lemerülni a 
csend birodalmába, ez az, amit, ha lenne rá lehetőségem, sokkal többször szeretnék csinálni. 

Köszönjük a beszélgetést. Nagyon jó egészséget, és további sok sikert kívánunk vezetői munkájához. 

 

Az interjút készítették: 

Herczeg Katalin főosztályvezető, Dugasz János vezető hivatali főtanácsos; Budapesti POK 
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Gondolatok az iskolakezdésről… 

(Egy X generációs tanító, pszichológus töprengései...)  

A tanévnyitó csengőszó emlékezetes pillanata annak a folyamatnak, amelyben a pedagógus 
élettapasztalatai, szakmai tudása, tervei és a leendő tanítványairól szőtt elképzelései, majd konkrét 
ismeretei csiszolódnak össze. Milyen „útravaló” segíthetne az iskolai karrierúton határozott vagy épp 
csetlő-botló lépésekkel induló kisgyereknek? Mi könnyíthetné az „iskolatáskája” súlyát?  

Várakozni és készülni az iskolára – színes fantáziaképekkel, 
izgatottsággal, kíváncsisággal, vágyakkal, reményekkel, az 
ismeretlennel szembeni szorongással –, az elvárások által 
megnövesztett félelmekkel teli állapot. Legfőképp a 
kisgyerekben, aki nyár elején még nagycsoportos óvodás, s 
az „érlelő nyár” végén már elsős kisdiák. Nemcsak benne, 
hasonló érzések születhetnek meg a gyermekét először 
iskolába kísérő szülőben és az új osztályát váró 
pedagógusban is.  

Az óvodából az iskolába érkezés csak a gyermeki képzeletben „hétmérföldes csizmalépés”: ez idő alatt a 
külső és belső világában fontos, lényegi átrendeződések zajlanak: nemcsak a gyerek mikrokörnyezete 
változik meg, de önmaga is sokoldalú átalakuláson megy keresztül. Ez a „metamorfózis” segíti az iskolára 
való felkészülését, segít elérni a rendszeres tanuláshoz szükséges testi-értelmi-érzelmi-szociális 
képességeinek olyan fejlettségi szintjét, amelyek alkalmassá teszik az iskolai keretben zajló sikeres 
ismeretelsajátításra. 

A személyiség különböző komponensei eltérő ütemben fejlődnek, eltérő mintázatokat mutatnak, 
amelyek olykor megtévesztőek lehetnek az iskolakészültség megítélésében. Némely fejlődési vonalon 
látszanak az érettség jelei, míg másokon lemaradás tapasztalható, az összerendeződés egyéni tempóban 
zajlik.  Mindezen változók a családi-kulturális-társadalmi hatások, illetve az alapszemélyiség jellemzőinek 
erőterében formálódnak. 

Ez a szerveződési-fejlődési folyamat általában nem az óvoda és iskola határvonalán zárul le, az 
iskolaéretté válás – a valódi megérkezés – később történik meg, a gyerekek egy részének hosszabb időre 
van szüksége, hogy az iskolára felkészültté váljék. Különösen nagy jelentőséggel bír az idő annak 
megítélésében, hogy egy kisgyerek gyengébb teljesítménye mögött részképesség zavar rejlik – esetleg 
már korábban azonosított tanulási nehézséggel érkezett az iskolába –, vagy csak több gyakorlásra van 
szüksége az adott készség megszilárdulásához. 

„Van az iskolába lépésnek egy ideális időpontja, amikor a gyerekben valódi kíváncsiság ébred újra a világ 
és az ember dolgai iránt, lehiggad és készen áll arra, hogy rajongásával egy családon kívüli felnőtt – őt 
rendszeresen tanító, orientáló felnőtt – felé forduljon.  Jó volna eltalálni ezt az időpontot, és jó volna 
megtalálni azt a tanító nénit vagy tanító bácsit, aki méltó e rajongás elfogadására”. 4  

A most iskolába induló diákok az ún. „alfa generáció” tagjai, ők azok a gyerekek, akik 2010 után születtek, 
ismeretlen számukra az internet nélküli világ. Bár e generációs jellemzőkről még keveset tudunk, de 
vélhetően sokban hasonlítanak a Z generáció képviselőihez. Kiskoruktól kezdve az okoseszközök 

                                                           
4 VekerdyTamás (2001): Gyerekek, óvodák, iskolák. Saxum Kiadó, Budapest 
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világához kapcsolódnak, jól kezelik azokat, használatuk által könnyen hozzájutnak ismeretekhez, sokat 
tudnak a világról, arról, ami érdekli őket. Bátrabban jelennek meg az online térben, sok dologgal előbb 
– és gyakran felkészületlenül – találkoznak, mint idősebb társaik. Változatos és gyorsan változó 
ingerekhez szoktak, figyelmük nem elmélyült, egyszerre több dologgal is foglalkoznak (multitasking). 
Eszközeik nélkül könnyen elunják magukat, a gyorsan rájuk törő unalomérzéssel nehezen küzdenek meg. 
E felgyorsult világban – minden azonnal elérhető – megterhelőbb számukra a várakozás. Sokan nem 
tudnak egyedül játszani. Szociális-társas készségeik olykor gyengébben működnek.  

Igazán nagy kihívás számukra a digitális térből a falitáblás tanterem padsoraiba beülni, az 
érintőképernyős telefonos játék helyett a vonalas füzetbe gyakorlósorokat írni.   

Minden szülő a gyermeke számára legjobb oktatást nyújtó intézményt, a gyermekével „kompatibilis” 
tanítót szeretné megtalálni. Az iskolakezdés gyakran a szülő számára is újszerű helyzet, érdemes a 
pedagógusnak az ezzel összefüggő aggodalmakkal is foglalkoznia: tanácsaival megerősítheti a szülőt is 
az iskolai életre hangolódásban. Ráirányíthatja a figyelmet olyan tennivalókra, amelyek hiányában a 
közös munka eredményessége megkérdőjeleződik. Például: ahhoz, hogy a kisgyerek kipihenten, 
tanulásra alkalmas állapotban érkezzen az intézménybe, új napirend, napi ritmus kialakítására és 
begyakorlására van szükség, amelyben a család segítsége elengedhetetlen. Fontos az alvásidő betartása, 
a kellő mennyiségű mozgás, játék beiktatása, az ún. „kütyü-detox” megteremtése, vagyis amikor a 
gyerek nem a digitális eszközökkel foglalkozik, hanem minőségi időt töltenek együtt a családtagok, 
barátok.  

Kezdetben az iskolai eredményeket szülő és gyerek közös teljesítményként éli meg. Idő kell ahhoz, hogy 
a gyerek önálló erőfeszítései nyerjenek elismerést. Ehhez is nyújthat szempontokat a tanító: ha a szülő 
reális elvárásokat támaszt gyerekével szemben, ha nem hasonlítgatja másokhoz (pl. nagyobb 
testvérhez), kerüli a „bezzeg a…” visszajelzéseket, ha észreveszi az apróbb sikereket is, ha a 
sikertelenségeket kijavítható, a konfliktusokat rendbe hozható dolgokként, nem végleges hibaként 
kommunikálja felé, ha hisz a gyerekében: mindezekkel önbizalmat, magabiztosságot és a 
szeretetkapcsolatot erősítő „útravalót csomagolhat”. 

A tanévnyitó csengőszó emlékezetes pillanata annak a folyamatnak, amelyben a pedagógus 
élettapasztalatai, szakmai tudása, tervei és a leendő tanítványairól szőtt elképzelései, majd konkrét 
ismeretei csiszolódnak össze.  

Az elsős tanító szeptemberben még javarészt óvodásokra tekint, aki gyerekszeretete, türelme, 
elfogadása, empátiája segítségével szemei előtt nőnek bele az iskola rendjébe, illeszkednek az iskola 
világába. Ha képes arra, hogy ne csak elvárjon, hanem kivárjon, megvárja a lassabban haladókat, 
rugalmasan igazodjék a gyerekek – „digitális bennszülöttek” – szükségleteihez, a célok eléréséhez 
kreatívan újratervezzen, elfogadja a hibázást a tanulási folyamat természetes velejárójaként, bátorítsa a 
próbálkozást, értékelje az erőfeszítést és találjon okot a dicséretre – jó eséllyel lesz „méltó e rajongás 
elfogadására”. Ha sikerül elérnie, hogy a gyerekek szeressenek iskolába menni, ott lenni, együtt tanulni, 
a legtávolabbra ható motiváció alapjait helyezi el az „iskolatáskában”.  

Szerző: Barna Gyöngyi pszichológus 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 
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A TehetségKapu rendszer működése, szakmai tartalma, eredményei, 
fejlesztési tervek  

A köznevelés szereplői számára elérhető tehetsegkapu.hu információs 
rendszer a tehetségazonosító, tehetséggondozó tevékenységek és azok 
eredményeinek rögzítésére alkalmas web-alapú portál, mely össze tudja 
fogni a tehetségügy eddigi szerteágazó kezdeményezéseit, fejlesztéseit.  

A program közvetlen célcsoportját a köznevelési és a felsőoktatási intézmények pedagógusai alkotják, 
akik számára széleskörű tehetséggondozó szolgáltatásokat biztosít a portál.   

A program ugyancsak közvetlen célcsoportját a gyermekek, tanulók, fiatalok alkotják. Az információs 
rendszernek köszönhetően a megmutatkozó tehetséges gyermekek és fiatalok tehetségazonosításához 
és az igényeiknek megfelelő programba irányításához az eddigieknél több és sokoldalúbb információ áll 
rendelkezésre.  

Fontos kiemelnünk a határon túli pedagógus szervezeteket és pedagógusokat is, mint közvetlen 
célcsoportot, akik az informatikai rendszer nyújtotta regisztrációs lehetőségen keresztül 
megismerkedhetnek az anyaországi tehetséggondozás legfőbb irányaival, illetve ők is felhasználhatják 
saját munkájuk során az itt biztosított eszközöket, információkat. 

A portál fő funkciói a következők: helyi és online tehetségazonosító eszközök, országos online mérés 
lebonyolításához online kérdőívszerkesztő, mérésszervező eszközök, online tehetségprofilok, Országos 
kompetenciamérési- és versenyeredmények kapcsolása tehetségprofilhoz, tehetséggondozó programok 
publikációs és keresőrendszere, mérési feladatszerkesztő és paraméterező rendszer, portál működtetési 
adminisztrációs funkciók, automatizált exportfunkciók, interaktív feladatok matematika, szövegértés, 
természettudomány területén. 

A MaTalent online tehetségazonosító mérésekhez éveken át használt, és megújuló feladat- és 
feladatlapszerkesztővel olyan új generációs, interaktív feladatlapok fejleszthetők, melyek az intézményi 
gyakorlatban leggyakrabban előforduló szummatív jellegű értékelések mellett számos újszerű 
módszertani megoldással támogathatják a pedagógusok tehetségazonosító és tehetséggondozó 
munkáját.  

A 2020/2021. tanévben folytattuk a feladat- és tesztszerkesztő felület eszközrendszerének gazdagítását. 
A feladat- és feladatlapfejlesztő felület használatához útmutatót, szabadon elérhető és szerkeszthető 
mintafeladatlapokat készítettünk. A pedagógusok számára interaktív, gyakorlatorientált képzést 
fejlesztettünk, valamint online és jelenléti képzéseket szerveztünk. 

Folytatódtak a 4. évfolyamos korosztályt érintő matematikai tehetségazonosító mérések, melyek 
keretében a tavalyi 15 ezer tanulói létszámhoz képest több mint 19ezer tanuló bevonása valósult meg. 

A matematikai online mérési folyamat megvalósítása, a MaTalent5 során fejlesztett feladatok bemérése 
2021. márciusban, az online mérés 2021. májusban történt meg. A feladatok paraméterezését az 
Országos Kompetenciamérés során is alkalmazott módszertan szerint végeztük. A tesztelés során a 
kiértékelés az ún. képességmodell segítségével történt, amellyel 

 tesztfüggetlen módon becsülhető a tanulók képessége, azaz egy ugyanolyan típusú, de más 
kérdéseket tartalmazó teszt alapján számítva a tanulók képességeit, közel azonos eredményeket 
kapunk; 

 mintafüggetlenné teszi a kérdések nehézségét, azaz az adott populációból új reprezentatív mintát 
választva a kérdések nehézsége hasonlóan alakul; 
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 linearizálja a képességet és a kérdések nehézségét, azaz egy pontnyi képesség-különbség a skála 
minden pontján ugyanakkora mértékű tudásbeli különbséget jelez; 

 közös skálára helyezi a tanuló képességét és a kérdések nehézségét. 

A tanulói tehetségazonosításról, az online mérésről, illetve a feladatbank teszteléséről a résztvevő 
intézmények és az érintett szülők számára részletes tájékoztatót készítettünk.  

A mérés lehetőségét az ország összes negyedikes tanulója számára elérhetővé tettük. A mérésben való 
bekapcsolódás lehetőségét az általános iskolai negyedikes évfolyamot tanító valamennyi köznevelési 
intézmény összes feladatellátási helye számára biztosítottuk. Az országos mérés teljes körűvé tételének 
jegyében nem maximáltuk az intézményben a mérésbe bevonható diákok számát.  

A következő időszakban alkalmazott feladatok tesztelésébe az online mérésre jelentkező intézmények 
közül választjuk ki a reprezentatív mintavétel szabályai alapján a bevont feladatellátási helyeket és a 
tanulókat. 

A TehetségKapu 2021. évi eredményei számokban 

A program megvalósításában szerepet vállaló szakemberek száma 27 

A TehetségKapu rendszerben regisztrált felhasználók száma használó tanulók száma 18 851 

A TehetségKapu rendszerben regisztrációval rendelkező intézmények száma 6 720 

A TehetségKapu rendszerben elérhető tehetséggondozó programok száma 229 

A TehetségKapu rendszerben meghirdetett versenyek száma 260 

Matematikai on-line mérésben résztvevő tanulók száma 19 700 

Országos On-line tehetségazonosító versenyen résztvevők száma 600 

 

 
Szerző: Dugasz János szakmai vezető, Budapesti POK 
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Matematikai tehetségek azonosítása 

Az elmúlt évben folytatódott a negyedikes tanulók online matematikai tehetségazonosítása az Oktatási 
Hivatal által koordinált MaTalent6 pályázat keretében.  

Az intézmények előzetes regisztrációja alapján 2021. május 17. és június 3. között 
valósult meg az online matematikai mérés, amelyben országosan 1.130 általános 
iskolai feladatellátási helyről 19 791 negyedik osztályos tanuló vett részt. A pályázat 

valamennyi intézmény feladatellátási helyén biztosította az ország összes 
negyedikes tanulójának a mérésbe való bekapcsolódás lehetőségét.  

A mérésben minden tanulónak 22 feladatot kellett megoldania. A tanulók 
eredményének értékelését úgynevezett képességmodell segítségével végeztük.  

A tanuló eredményét jelentő képességpontok 200 és 800 pont közé estek, 500 pont az átlagos 
eredmény, a résztvevők kétharmada 400 és 600 pont között teljesített.  

A felső 25%-ba tartoznak azok, akik elérték az 570 pontot (tehetségígéretek, 4 974 fő), a felső 6%-ba, 
akik legalább 656 pontot kaptak (kiemelkedő tehetségfejlődésű tanulók, 1 183 fő), 728 pont fölé pedig 
a résztvevők 1%-a esett (átütő tehetségfejlődésű tanulók, 199 fő).  

Az elmúlt tanév kiemelt pályázati eredménye a mérésben részt vevő intézmények számának 
növekedése. 

Közel 180 új feladat kidolgozása történt meg, ami lehetővé teszi, hogy a jövőben feladatbankunkat 
növeljük, és a feladatok bemérésével új, a tanulók számára érdekes és motiváló, a tehetségazonosító 
méréshez szükséges feladatlapokat állíthassunk össze.  

A munka jövőre is folytatódik! A Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter által 
meghirdetett, "Hazai és határon túli tehetséggondozó képzések és programok támogatása" című 
pályázati kiírásra benyújtott MaTalent7 című, 2021-2022. tanévre szóló pályázatunk sikeres volt, így az 
Oktatási Hivatal részéről a pályázat keretein belül a matematikai tehetségek azonosítására szervezett 
online mérés, és a Matematikai Tudásközpontok támogatása a következő évben is folytatódik. A pályázat 
segítségével két új Tudásközponttal bővült a regionális tehetséggondozásban szerepet vállaló 
intézmények számra, így a 2021/2022. tanévben tíz intézmény segíti majd a regionális tehetséggondozás 
feladatait. 
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A MaTalent projekt Tudásközpontjai: 

 Béke utcai Általános Iskola (Szeged) 

 Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) 

 ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Szombathely) 

 Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Békéscsaba) 

 Kőkúti Általános Iskola (Tata) 

 Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (Nyíregyháza) 

 PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános 
Iskolája (Pécs) 

 Szegő Gábor Általános Iskola (Szolnok) 

 Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és AMI (Edelény) 

 Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola (Veszprém) 
 

A pályázattal kapcsolatos további részleteket a www.tehetsegkapu.hu oldalon találhatnak.  

 

 
Szerző: Matlári Gergely szakmai vezető, a Budapesti POK munkatársa 

 

http://www.tehetsegkapu.hu/
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A Nagykovácsi Kispatak Óvoda jógyakorlata 

A Kispatak Óvoda, Nagykovácsi egyetlen önkormányzati fenntartású óvodája. Az egykor egycsoportos 
„kisdedóvó” mára három tagintézményben működő, tizenhárom csoportos, 360 gyermek neveléséről 
gondoskodó, jelenleg közel hatvan embert foglalkoztató nevelési intézménnyé, munkahellyé vált. 
Fenntartói, alapítványi és szülői támogatásnak köszönhetően magasan funkcionáló szakmai-tárgyi 
feltételeink támogatják pedagógiai törekvéseink megvalósítását. 

Nevelőmunkánkra jellemző az élményekre és tapasztalatokra épülő, 
tevékenységorientált nevelés, játékba épített cselekvő, felfedező, alkotó 
tevékenységek szervezése, a szabad játék preferálása a természetközeli 
életmód, a „zöld szemlélet” megalapozása. Fontos a közösségi, helyi 
értékek átadása mert valljuk, hogy „Nagykovácsiban élni jó – 
nagykovácsinak lenni jó!” Régi óvodásaink beszámolói szerint a 
hagyományok, jeles napok, ünnepek eseményeiről életre szóló 
emléknyomokat őriznek. 

Pedagógiai hitvallásunk, hogy minden gyerek más és más, „egyszeri és 
megismételhetetlen”, önálló ember, aki nem „tökéletlen felnőtt”, hanem 
„tökéletes gyerek”, akinek rengeteg a dolga ebben az életszakaszban. Meg 
kell ismernie önmagát és a körülötte lévő világot. 

Legfőbb célként azt tűztük ki, hogy nevelőmunkánkkal elégedettséget szeretnénk elérni, minden érintett 
tekintetében.  

Munkatársaink magasan kvalifikált, elhivatott, folyamatos megújulásra képes szakemberek. Sikereink 
mögött rengeteg munka, állhatatosság és kitartás áll. Hisszük, hogy a fejlődésfókuszú szemléletmód 
megteremthető és fenntartható. Tudunk és akarunk nyíltan beszélni az esetleges kudarcokról, a 
hibákról, amikből tanultunk, melyekből tanulhatunk. Szeretnénk a szakmai munka színvonalát 
folyamatosan megtartani, tovább fejleszteni, melyhez segítségül hívjuk valamennyi munkatársunkat, a 
Szülői közösséget, s valamennyi partnerünket, aki a Nagykovácsi Kispatak Óvodáért kíván a jövőben is 
munkálkodni. 

Miért pályáztunk a Bázisintézményi címre? 

Nem azért, mert a feladat könnyű, hanem azért, mert nehéz. 
(John F. Kennedy) 

Nem volt ugyan eget-földet rengető dolog a vírus okozta időszakban egy 
olyan hír, mely arról szólt, hogy egy vidéki óvoda elnyerte az Oktatási 
Hivatal Bázisintézménye címet. Nem írt rólunk a média, nem jöttek száz 
számra a riporterek, nem volt nagy vállveregetés…. és mégis! 

2020 tavasza a sok nehézség mellett ezt a szép pillanatot is hozta a 
Kispatak Óvodának. Hihetetlen szakmai büszkeség egy ilyen elismerés! A 
Nagykovácsi Kispatak Óvoda a hatalmas óvodapedagógus hiánya ellenére 
vállalta és vállalja a bázisintézményi feladatokat. A programban résztvevő 
és az őket háttérből támogató kollégák szakmai tudása és gyakorlati 
tapasztalatai inspirálnak minket arra, hogy a Budapesti és a Pest megyei 
regionális feladatokat magas színvonalon tudjuk megvalósítani.  



 

Pedagógiai LaPOK 

 

30 

 

Óvodánk az alábbi, röviden bemutatásra kerülő nevelési-oktatási módszertani modelleket, innovációkat, 
alkalmazott jógyakorlatokat szeretné a régiós szakmai környezettel is megismertetni a jövőben:  

1. Innovatív zöld programok a környezeti nevelés tervezéséhez 
Számtalan új ötletet szeretnénk komplex formában megmutatni a környezet-, a játék- és a 
drámapedagógia tárházából, mely a mindennapok gyakorlatába építve egy élményekkel telt közösséget 
alakíthat a gyerekek, szülők és más külső partnerek körében. Kipróbált programjaink és dokumentálásuk 
kerül széleskörűen bemutatásra, képek, tervek és gyakorlati módszerek segítségével. Célunk a 
fenntartható fejlődés kihívásaira adható gyermekközpontú élményprogramok óvodai lehetőségeinek 
megújítása. 

2. Családok integrálása - a „családbarát befogadás” módszerei és eszközei 
Jógyakorlatunk eredete 2017-re keltezhető, amikor a Pedagógia Programban megfogalmazott 
alapelveink mint a családok felé történő nyitottság, a gyakorlatban is beérett. A szülői partner 
visszajelzéseink egyértelműsítették munkánk sikerét ezen a területen is. A családbarát átmenethez 
szeretnénk ötleteket adni életünkből és pedagógiai gyakorlatunkból „Kispatak” módra. 

3. Digitális óvodások – kompetens pedagógusok. A digitális világ lehetőségeinek alkalmazása a 
különleges bánásmódot igénylő gyermekeknél 
Innovatív programunk egy 2019-ben kidolgozott mesterprogramhoz kapcsolódik. A minősítési eljárás 
során a szakértők a mesterprogramot kiváló, hiányterületet érintő szakmai anyagnak értékelték, ami 
ezért a jövő óvodapedagógiájának egyik sarokköve lesz. 

Célunk olyan napi gyakorlat bemutatása, amelyben a résztvevők képet kapnak az alkalmazás és a 
szakmaközi együttműködés életszerű helyzeteiről. A jógyakorlat adaptálható, hiszen kiválóan 
dokumentált és lehetőséget ad arra, hogy az átvevő intézmény saját IKT repertoárjának 
figyelembevételével alakíthassa tovább a programot, a gyermekek digitális képességének fejlődése, 
fejlesztésének tervezése, mérföldköveinek dokumentálása, a szülői szemlélet formálása terén.  

4. Óvodai zenei műhely kialakítása a tehetséggondozás folyamatában 
A jógyakorlat egy pályakezdő óvodapedagógus kiemelkedő szakmai részterülete, mely a zenei 
tehetséggondozást tűzte célul egy magas gyermeklétszámú és integrált nevelést folytató óvodai 
csoportban a nevelőtársak és a szülők aktív bevonásával, különleges zenei élményprogramok 
megvalósításával. 

5. Óvodai ünnepek, jeles napok és hagyományok 
Bevezetése folyamatos és régmúltra tekintő. Olyan keretrendszer, 
melynek állandó elemei adják a stabilitást és a kapaszkodót 
gyermekeink és a partnereink számára. Újdonságaink pedig 
lehetőséget nyújtanak a változások pozitív megélésére, a befogadás 
és az elfogadás empatikus érzésvilágának bensővé válásához. 
Programunkat olyan kollégák számára kínáljuk, akik szervezők-
alkotók kívánnak lenni az óvodák életében, hogy az ünnep 
lelkünkből fakadjon, az átélt élmény örök legyen. 

Reméljük, hogy bázisóvodaként szakmai töltekezést nyújthatunk 
Nagykovácsin innen és túl is minden hozzánk érkező, bekapcsolódó 
pedagógus kollégának, oly módon, miként pedagógiai 
programunkban az újonnan érkezőket öleljük magunkhoz: 
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„Óvoda – Kispatak 

Mennyi-mennyi hasonlóságot rejt e két elnevezés tartalma. A patak csöppnyi 
esőcseppeket fogad magába, terelget gonddal, szeretettel. Utat enged a 
gyorsabbaknak, felkarolja a gyöngébbeket. Partjai, mint ölelő karok szelíden, lágyan 
mutatják a helyes utat a vízcsepp-gyermekeknek. Végig e kicsiny falun át a 
nagyvilágig. Mert a patak is útjára engedi gyermekeit, mikor megerősödve, 
felfedezve a világot a folyóig érnek. A patak otthont ad, védelmet nyújt az apró 
halnak, a törékeny pillangónak, a vadorzó piócának, a szeleburdi vízipóknak, a 
bámészkodó békának, a lustán lengő nádnak és mindenkinek, aki rátalál. Mint 
ahogyan mi is, itt a Kispatak Óvodában.” 

 

 

Szerző: Szabó Orsolya intézményvezető, óvodapedagógus, szaktanácsadó 
mesterpedagógus  

Nagykovácsi Kispatak Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
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Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Technikum 
jógyakorlata 

Hogy kezdődött a jógyakorlat kialakítása?  
Az intézmény tanulói összetétele megköveteli, hogy a 35 fős nevelőtestület minden tagja alkalmas 
legyen a különleges bánásmódot igénylő diákok integrált oktatására, a tehetséges, az SNI és a BTMN 
státuszúakéra egyaránt. Az iskola pedagógusai folyamatosan keresték azokat a módszertani 
lehetőségeket, amelyek ebben a rendkívül heterogén közösségben eredményesek lehetnek. 

Elsőként egy, a korai lemorzsolódást csökkentő kutatásban vettek részt a CroCooS Alapítvány 
gondozásában, melynek eredményeként az iskola kidolgozott egy veszélyeztetett tanulókat támogató 
jelzőrendszert. Ezt követően a teljes nevelőtestület részt vett a „Segítek, hogy segíthess” című 
módszertani továbbképzésen. 

Fontos lépés volt, hogy a nevelőtestület minden tagja csatlakozott a hejőkeresztúri Komplex Instrukciós 
Programhoz, mely a heterogén tanulói csoportok differenciált fejlesztésére kidolgozott, eredményes 
módszer. Az igazi kihívást az adta, hogy középiskolai korosztályra kellett adaptálniuk az általános iskolai 
feladatokat. A nevelőtestület 6 trénerrel, 9 mentorral és 4 intézményvezető támogatóval rendelkezik.  

A Pogány Frigyes Technikumban tanító pedagógusok szakmai munkájára kiemelten jellemző a 
rugalmasság és az alkalmazkodóképesség. A Komplex Instrukciós Program (KIP) jógyakorlatát 2016 
novemberében vezették be az intézményben. 

A nevelőtestület egyik jelentős eredménye, hogy a kollégákat több konferenciára is meghívták ebben a 
témában, műhelyfoglalkozásokat vezettek a tapasztalataikról, amelyekről minden alkalommal pozitív 
visszajelzést kaptak. 

A KIP-módszer adaptálása olyan jól sikerült az iskolában, hogy 2018-ban a módszer minősített iskolája 
lett, illetve a módszertani munkaközösségük 2019-ben megkapta az emberi erőforrások minisztere által 
adományozott Miniszter Elismerő Oklevelét.  

A KIP kibővített változatával, a Komplex Alapprogrammal (KAP) 2019-ben ismerkedtünk meg, melyet a 
középfokú oktatásra adaptáltunk. Ennek az egyes alprogramjait is alkalmazzuk (logika-, digitális, 
művészet-, testmozgás- és életgyakorlat-alapú alprogram), ezzel is színesítve módszertani 
repertoárunkat. 

„A KAP a szakképzésben jógyakorlat” bemutatása 
Célja, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyást drasztikusan csökkentse, a tanulási kudarcnak kitett 
tanulókat sikerélményhez juttassa a státuszkezelés eszközével, valamint differenciált fejlesztést 
folytasson a tanítási órák keretében. 

A KIP bármilyen iskolatípusban, bármelyik tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozáson alkalmazható. 

A program több eleme azonos a kooperatív és kollaboratív csoportmunkával. Nem új stratégia, hanem 
egy speciális kooperatív tanulási eljárás, amelynek központi eleme a tanulók közötti státuszrangsor 
kezelése a feladatokon keresztül. A KIP a tanulói státuszhelyzet rendezésére alkalmas metódus. A 
kutatások azt támasztják alá, hogy amennyiben a tanulók között meglévő hierarchikus sorrend nem 
rendeződik, úgy a tanulók ismeretelsajátítása, ismeretelsajátításának a szintje elmarad a lehetséges 
mértéktől. Kívánatos, hogy a pedagógus alkalmat teremtsen a tanulók közötti státuszrangsor 
rendezésére, ellenkező esetben a státusz negatív hatással van az alacsony státuszú tanulók viselkedésére 
és teljesítményére. Ha egy tanuló lehetőséget kap/érez arra, hogy a feladat megoldása során az erős, 
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kiemelkedőbb képességeit használhassa, erőfeszítést tesz, így a státusza a közösségen belül megváltozik, 
sikerélménye miatt egyre jobban érzi magát az iskolában, lemorzsolódási esélye jelentősen csökken. 

A KIP alkalmazása egyrészt segíti a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók felzárkóztatását. 
Másrészt a csoportfoglalkozások során a heterogén összetételű osztályokban a speciális instrukciós 
eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulók együttműködési szabályokra történő 
felkészítésére, a sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a tehetségek 
kibontakoztatására. Így a különböző szociális háttérrel, tudással rendelkező tanulóknak is alkalma nyílik 
a sikeres tevékenységre, feladatmegoldásra.  

 A tanulók egy tanítási órán 4-5 fős csoportokban nyílt végű feladatokat dolgoznak ki, melyek 
ugyanabban a témában készülnek, de az egyes csoportok feladatsora különböző. A csoportok 
bemutatják munkáikat, majd egyéni feladatot kap minden tanuló. A feladatok a diákok tudásszintjének, 
képességeinek megfelelően differenciáltak, melyek csoportmunkára épülnek, csoportmunka nélkül nem 
oldhatók meg. A jól előkészített és szervezett csoportmunka fegyelmező, motiváló hatású. Az egyéni 
feladatok kidolgozásában segíthetnek egymásnak a csoporttagok, de az ismertetésnél már minden 
tanuló önállóan adja elő a megoldását. Lényeges szempont, hogy ne alakuljon ki versenyhelyzet. Alapelv, 
hogy nincs rossz megoldás. Mindenkinek van saját szerepe, de ez alkalmanként cserélődik. 

A tanár ezen az órán főleg megfigyelő. Feladata, hogy az egyénre szabott értékeléshez gyűjtse a 
csoportmunkában és az egyéni feladatoknál végzett, dicséretre méltó tevékenységeket, majd ezeket név 
szerint elmondja az óra végén. A módszer minden tanítási órán alkalmazható, hatását akkor fejti ki a 
leggyorsabban, ha a tanórák legalább 10 %-a ilyen módon szerveződik. 

A tanulók kompetenciái a következő területen fejlődnek a legintenzívebben:  

 személyiségfejlődés, különösen az önismeret, az önbizalom, a motiváltság, tolerancia,  

 tanulás támogatása az önálló ismeretszerzés segítségével, 

 kommunikációs készség a csoportmunkában való együttműködés által, 

 az együttműködési készség,  

 a problémamegoldó gondolkodás, 

 az értő olvasás. 

A jógyakorlat megosztása 
A jógyakorlat megosztásához és adaptálásához az iskola bemutatóórákkal, műhelyfoglalkozásokkal, 
pedagógus-továbbképzés (30 órás blended) szervezésével, utókövetéssel, mentorálással tud segítséget 
nyújtani, amelyeknek célja az érdeklődés felkeltése, a módszer elsajátítása, illetve alkalmazása.  

A Pogány Frigyes Technikum 2018 óta rendszeresen bemutatóórákat tart a Budapesti Pedagógiai 
Oktatási Központ Őszi Pedagógiai Napok és a Tavaszi Pedagógiai Módszertani Napok keretében.  

A program iránt érdeklődő pedagógusok az idén is bemutatóórákat tekinthetnek meg az iskolában, 
illetve azt követően tematikus műhelymunkában dolgozhatják fel a látottakat az Őszi Pedagógiai Napok 
rendezvény keretében. 

Irodalom 

 https://www.komplexalapprogram.hu 

 Dr. K. Nagy Emese: KIP Könyv I-II. Miskolci Egyetemi Kiadó 2015. ISBN 978-615-5216-88-6 
 

Szerző: 
Hakkel Ildikó bázisintézményi koordinátor anyaga alapján összeállította Pusztai Katalin, a Budapesti 
POK munkatársa 

https://www.komplexalapprogram.hu/
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A Mentimeter az interaktív előadások szolgálatában  

A Mentimeter egy online elérhető, interaktív prezentációs eszköz, amellyel sokkal érdekesebbé, ezáltal 
hatékonyabbá tehetjük előadásainkat akár jelenléti, akár online formában valósulnak is meg. A digitális 
eszközökkel támogatott oktatásban is hatékony eszköz lehet a pedagógus kezében. Az interaktivitáshoz 
természetesen szükséges, hogy a közönség rendelkezzen digitális eszközökkel – laptoppal, tablettel vagy 
okostelefonnal. 

A mentimeter.com oldalon lehet a regisztrációt kezdeményezni. Az ingyenesen elérhető szolgáltatás 
korlátlan számú diasort, diasoronként korlátlan számú tartalom megjelenítésére szolgáló diát, maximum 
két interaktív kérdést és öt kvízkérdést foglal magában. Természetesen a fizetős csomagok további vonzó 
lehetőségeket kínálnak, de már az ingyenes csomaggal is lenyűgözhetjük közönségünket. 

A kapcsolatot az előadó és a közönség között, azaz az interaktivitást egy, az adott prezentációhoz tartozó 
azonosítószám jelenti, mely QR-kód formájában is megjeleníthető, majd beírható, illetve olvasható a 
hallgatóság digitális eszközein. A közönség reakcióit a Mentimeter feldolgozza, az előadói felületen 
megjeleníthetővé teszi, és el is menti. 

A belépés után az alábbi funkciókat érhetjük el a nyitóoldalon. Egyszerűen elkezdhetjük a tervezett 
előadásunk diáinak összeállítását és szerkesztését. 

A Mentimeter kezelőfelülete angol nyelvű, de a kérdések minden eleme átírható tetszőleges nyelv-re, 
és az online megjelenítés nyelvei közül a magyar is kiválasztható. A Mentimeter fejlesztői a Microsoft 
365 felhasználóira is gondoltak, egy Power Point plug-in is letölthető a szélesebb körű felhasználás 
megkönnyítésének érdekében. 

Az új előadás címének megadása és az előadás létrehozása után ki kell választani a használni kívánt dia 
típusát. A jobb oldali lehetőségek közül lehet választani. A diák típusát az alábbiakban soroljuk fel. Újabb 
dia hozzáadásához a Dia hozzáadása (+Add slide) gombra kell kattintani. 
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Az alkalmazás által kínált diatípusokat három kategóriába sorolhatjuk: 

Tartalom megjelenítése (Content slides) Hagyományos statikus diák (szöveg, kép és videó) 
megjelenítését támogatja a funkció. 

Interaktív kérdések (Questions) 

A változatos lehetőségek (kérdéstípusok) két kategóriában – népszerű és haladó kérdések– jellenek meg 
a szerkesztőfelületen. 

Kérdéstípusok a népszerű kategóriában: Kérdéstípusok a haladó kategóriában: 
Feleletválasztós 100 pontos kérdés (100 points) 
Szófelhő 2-2-es mátrix (2 by 2 Matrix) 
Nyíltvégű Ki fog győzni? (Who will win?) 
Skálázó  
Jelöld meg a képen! (Pin on Image)  
Sorba rendezés  
Kérdések/válaszok  

A „100 pontos kérdés” 100 pont/100% százalék szétosztását teszi lehetővé a válaszadó prioritásai 
alapján, a „2-2-es mátrix” tulajdonképpen a skálázó kérdés kétdimenziós kiterjesztése, a „Jelöld meg a 
képen!” kérdésben pedig az előadó által bemutatott képen tudnak a résztvevők jelölőket elhelyezni. 

Kvízek (Quiz Competition) A verseny során az azonosítható résztvevők egymással versenyeznek. A helyes 
válaszok kiválasztására, illetve beírására is lehetőség van. 

A Tartalom (Content) és a Testreszabás (Customize) füleken az adott kérdést lehet igényeink szerint 
megváltoztatni. Például itt lehet magyarítani a feliratokat, a Beállítások (Settings) gombra kattintással 
pedig finomhangolhatjuk az előadásunk diáinak interaktív működését. A vetítés és az interaktív előadás 
az Előadás indítása (Present) gombra történő kattintással indítható.  

Hasznos linkek: 

 Bevezetés a Mentimeter használatába lépésről-lépésre 

 Mentimeter – Egy lépés az élvezhetőbb előadások felé? 

 Mentimeter - A tanulás jövője (videó) 

 Mentimeter tanórán és projektben (videó) 

 

Szerző: Jánossy Zsolt szaktanácsadó mesterpedagógus, Gödöllői Török Ignác Gimnázium

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/hir_kepek/Mentimeter%20oldal%20haszn%C3%A1lata_20171120_BMA.pdf
https://kalauz.lib.pte.hu/mentimeter-egy-lepes-az-elvezhetobb-eloadasok-fele/
https://www.youtube.com/watch?v=MbsjP1seAtc
https://www.youtube.com/watch?v=5_4DEvKF8lI
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Életpálya KISOKOS 

2021 ősz-tél 

Rovatunkban a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó fontos határidők, elvégzendő 
feladatok, illetve kapcsolódó fogalmak magyarázatával kívánunk segítséget nyújtani a pedagógusok 
számára. Nemcsak a legelső lépésekhez, hanem a megkezdett úton történő haladáshoz is támpontokat 
és biztató tanácsokat adunk. 

Fontosabb határidők a 2022. évi minősítési és tanfelügyeleti eljárásokhoz kapcsolódóan: 
 2021. november 25.: portfólió feltöltésének és véglegesítésének határideje!  

 2021. november 24-ig: nem kötelező minősítési eljárásra történt jelentkezés pedagógus által aláírt 
nyilatkozat megküldésével visszavonható 

 2021. november 30-ig: 2022. évi tanfelügyeleti eljárások időpontjának publikálása, a pedagógusok 
az időpontot a www.oktatas.hu oldalon nézhetik meg (Saját oldal > Pedagógus > Látogatási 
beosztások megtekintése) 

 2021. november 30.: tanfelügyeleti eljárások kötelező dokumentumainak feltöltése az elektronikus 
felületre, a pedagógus a feltöltést a portfóliók oldaláról éri el (2017. évtől saját portfólió, pályázat, 
tanfelügyeleti dokumentumok feltöltése, megtekintése) 

 2021. december 15-ig: 2022. évi minősítések látogatási időpontjának publikálása, a pedagógusok 
az időpontot a www.oktatas.hu oldalon nézhetik meg (ld. fentebb) 

További teendők 
 Pályakezdő vagy munkahelyet váltó gyakornokok jelentkeztetése, elmaradt jelentkezés pótlása: 

a www.oktatas.hu oldalon az intézmények továbbra is rögzíthetik a jelentkezéseket, a felület nem 
zár le a jelentkezési időszak (március-április) után. 

 A jelentkezési adatokban változás történt: a minősítési adatok módosítását (pl. munkakör 
változás) a POKBudapest@oh.gov.hu e-mail címre küldendő hiteles kérelemmel (pedagógus 
és/vagy intézményvezető által aláírt, lepecsételt, szkennelt kérelem) szükséges kezdeményezni. 
Nem kötelező eljárás esetén a módosítási kérelmet a pedagógus is benyújthatja. 

 Látogatási időpont nem megfelelő: amennyiben a kijelölt látogatási időpont nem megfelelő, az 
időpont törlése és újraszervezése kezdeményezhető. A kérelmet minden esetben az intézmény adja 
fel a www.oktatas.hu oldalon (Alkalmatlan időszak típusú kérelemként), ezért probléma, 
akadályoztatás esetén a pedagógusnak először mindenképp a vezetővel szükséges egyeztetnie. Az 
intézményvezető által aláírt és lepecsételt kérelemmel együtt (egy pdf dokumentumban) egyes 
esetekben alátámasztó dokumentumra is szükséges lehet (pl. elfogadott éves munkaterv 
intézményvezető által hitelesített oldala intézményi programról). 

 Tanúsítvány letöltése: a pedagógus KIR validált fiókjába belépve éri el, onnan tölthető le pdf 
formátumban (www.oktatas.hu > Saját oldal > Pedagógus menüpont > "Pedagógusminősítés, 
tanfelügyelet (adminisztráció)" ikonra, majd a jobb felső sarokban a pedagógus saját nevére 
kattintva az aktuális minősítési eljárás „Tanúsítvány” fül alatt). A tanúsítvány a védés napjától 
számított 20 nap múlva érhető el (általános információ). 

Hasznos oldalak, tudnivalók: 
 Minősítés menete, portfólióval kapcsolatos tudnivalók: mindig a minősítési eljárás hatályos 

útmutatója alapján kell a portfóliót elkészíteni, a minősítésre felkészülni 
(https://www.oktatas.hu/kiadvanyok). 

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kiadvanyok
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 Minősítéshez, tanfelügyelethez, illetve önértékeléshez kapcsolódó tematikus gyűjtemény: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/budapest_pedagogusminosites_tanfelugyelet
_onertekeles . 

 Technikai (informatikai) kérdések: a megkereséseket a POKBudapest@oh.gov.hu e-mailen 
fogadjuk. Kérjük, e-mailes megkeresésükben tüntessék fel oktatási azonosítójukat. 

 KIR-validáció elvégzésének folyamata (az oktatas.hu oldalra történő regisztráció és annak 
megerősítését követően): 

1. https://www.oktatas.hu/ oldal 
2. Belépés: „Látogató” típusú felhasználó 
3. „SAJÁT OLDAL” -ra kattintás a jobb felső sarokban 
4. „ALAPADATOK” menüpont megnyitása 
5. KIR / Oktatás validáció  

Megjegyzés: A felület a KIR validáció megerősítését (az erről szóló e-mailben az elfogadást) követően 
használható, azonban a portfóliófelület elérése – a jogosultságok „élesítése”, hozzárendelés miatt –
csúszhat, amely akár 1-2 nap is lehet, ezért a validációt érdemes időben elvégezni. 

Kiemelt fogalmak 
Oktatási azonosító: tizenegyjegyű azonosító szám, mely 7-es számmal kezdődik (a köznevelési 
intézményben jogviszonnyal rendelkezők azonosító száma, azaz gyermeknek, tanulónak, pedagógusnak, 
valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottnak is oktatási 
azonosítója van). 

5 

4 

3 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/budapest_pedagogusminosites_tanfelugyelet_onertekeles
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/budapest_pedagogusminosites_tanfelugyelet_onertekeles
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OM azonosító: az intézmény azonosítására szolgáló hatjegyű (feladatellátási hely kódjával együtt 6+3) 
azonosító szám. 

Szakmai gyakorlati idő: a pedagógus jogszerű foglalkoztatásban eltöltött ideje, melybe nem számít be a 
jogviszony szünetelésének 30 napot meghaladó időtartama (ld. részletesebben 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet 6.§ és 6/A. §). 

Minősítő vizsga: a gyakornok „minősítési eljárásának” megnevezése; melyre a gyakornoki idő végének 
hónapjában kerül sor (alapesetben a második, osztatlan tanárképzésben végzettek esetén első 
gyakornoki év végén). 

Minősítési eljárás: a gyakornoki vizsga kivételével a minősítési eljárások összefoglaló megnevezése, 
célfokozat nélkül (Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozat megszerzésére irányulhat). 

Kompetencia: Olyan alkalmazásképes, komplex képességstruktúra és ismerethalmaz, amely megfelelő 
helyzetben mozgósítva és alkalmazva alkalmassá teszi a pedagógust valamely pedagógiai tevékenység 
elvégzésére. 

Kompetenciaterületek: az egyes pedagóguskompetenciák értendők alatta, a minősítés során az értékelés 
a hatályos útmutatóban megadott (jelenleg kilenc) pedagóguskompetencia szerint valósul meg. 

Indikátorok: az egyes kompetenciák az indikátorok által válnak mérhetővé, a kompetenciaelemek 
meglétét jelző mutatók. Értéke 0-3 pont közötti lehet (0, 1, 2, 3), illetve bizonyos helyzetekben lehet 
nem értelmezhető (adott tevékenység során nem releváns az indikátorban megjelölt viselkedés). Az 
indikátorok jelenlegi száma 66. 

 

Szerzők: Varga Andrea, Gajdosné Májer Zita, Sutyinszki András, a Budapesti POK munkatársai 
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Meddig hasznos az újrahasznosítás?  

Kinek a felelőssége a hulladékról való gondoskodás? Mik lesznek a környezet számára elviselhető 
megoldások? És főleg: ki viselje az átállás költségeit? 

Július 1-től tilos az egyszerhasználatos műanyagok forgalmazása. Az üzletekben továbbra is találkozunk 
a megszokott egyszerhasználatos tárgyakkal, mert még van egy kis átmeneti idő, a felhalmozott 
készletek még eladhatók. A műanyag pohár, tányér, evőeszköz, szívószál végleg eltűnik majd az 
életünkből, a készételek sem szállíthatók házhoz többé műanyag dobozokban. 

A kifejezetten egyszer használatos műanyagok az összes legyártott műanyag 50%-át teszi ki a világon. Az 
elmúlt 70 évben összesen 7 milliárd tonnát gyártottunk, és ennek csak a felét használtuk fel újra. Ma 
már a világ műanyagtermelése 380 millió tonna évente, és a kereslet egyre nő.  

A hatalmas mennyiségű műanyag hulladék áradatának megállítására két út kínálkozik. Az egyik az úgy 
nevezett körforgásos gazdasági modell, vagyis az újrahasznosítható műanyagokat visszagyűjtjük és ismét 
felhasználjuk. A másik út, hogy visszaszorítjuk azoknak a műanyagoknak a gyártását, amelyekről már az 
előállításkor tudjuk, hogy rövid életűek lesznek. Az Európai Unióban ebbe a csoportba tartozik a 
műanyagok 70%-a. 

Felmerül a kérdés, miért nem törekszünk minden műanyag visszagyűjtésére, a 100%-os 
újrahasznosításra? Mert az újrafelhasználás sem megoldás. A műanyag termékek polimerláncai minden 
egyes új feldolgozásnál rövidülnek, vagyis a termék minden újabb forduló után egyre gyengébb 
minőségű lesz, és végül az újrahasznosítható műanyag az egyszerhasználatossal együtt a szemétben 
végzi. 

A műanyagok visszaszorításának egyik eszköze a termékdíj bevezetése, ami az egyébként nagyon olcsón 
előállítható műanyagok árát megnöveli, kikényszerítve a technológiai váltást. Ez versenyelőnyt 
jelenthetne a környezetkímélőbb megoldások számára. Azonban a környezetkímélő jelző odaítélése 
előtt az előállítással járó környezetterhelést is meg kell vizsgálni az ökológai nyomolvasás nagyítója alatt. 
Például a nejlonokat kiváltó vászontáska egy valódi alulról jövő, divatos szóval bottom-up (alulról felfelé) 
kezdeményezés, egy környezettudatos társadalmi válasz. Azonban míg az egyszerhasználatos 
nejlonzacskó legyártása alig terheli a környezetet, a vászontáska előállításához szükséges energia, 
vízfelhasználás jóval nagyobb. Egy vászontáskát 2,5 évig kell használnunk ahhoz (heti egy bevásárlással 
számolva), hogy csak annyira legyen szennyező, mintha minden bevásárlásnál egyszerhasználatos 
nejlonzacskót használnánk. Lebomlása azonban gyors a nejlonok hosszú lebomlási idejével szemben. 

Az évi 380 millió tonna műanyag hulladék keletkezéséről és az ezzel járó felelősségről a gyártó cégek 
álláspontja az, hogy a vásárló a termék megvásárlásával egyúttal validálta is a termék előállításának 
módját, és az áru életútjának végén is a vásárló van, ő az, aki szelektíven gyűjt vagy nem. A fogyasztókat 
képviselők nézete szerint azonban a vevő csak terméket vásárolt, amikor a műanyagot megvette, nem 
egy technológiát választott ki, mi több, nincs is hatással a gyártók által alkalmazott technológiára. Ebben 
a vitában egyelőre nincs konszenzus az Unióban. A hazai törvények éppen az év elején változtak, a 
módosított hulladéktörvény bevezeti az úgy nevezett kiterjesztett gyártói felelősség intézményét, 
amelynek lényege, hogy már a tervezésnél és a gyártás során is a gyártónak gondoskodnia kell arról, 
hogy a termék, életútjának végén hogyan fog visszaépülni a körforgásos gazdasági rendszerbe. 

Feltétlenül igaz, hogy a vevőnek van hatása a folyamatra, dönthet egyik vagy másik árucikk mellett, és 
meg is jelent a fogyasztó igénye a környezettudatos élet cselekvő támogatására, ami a gyártásra is 
hatással lesz.  
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A vásárlónak azonban nem is olyan könnyű az eligazodás, mert a gyártók felismerték a környezetvédelmi 
címkék marketing erejét, és a valóban zöld termékek mellett a „zöldre mosás” is a profitmaximalizálás 
hatékony eszközévé vált.  

Felmérések szerint a kisgyermekes szülők a legfogékonyabbak a környezeti témákra, akik az idő 
múlásával, „nagygyermekes” szülők lesznek, egyre tudatosabban döntenek, választanak, vásárolnak. A 
gyermek gondolkodására, attitüdjeire a pedagógusok hatása vitathatatlan és évtizedekben mérhető.  

A pedagógusok által megvalósuló okos, átgondolt környezeti nevelés a legkorszerűbb ismereteket 
közvetítheti a családok számára. És a türelem, rózsát terem.  

 Forrás: Európai idő, Kossuth Rádió, 2021. június 19. 

 

 Szerző: Dömökné Milich Yvette, a Budapesti POK munkatársa 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása  

Kihirdetve: Magyar Közlöny, 2021. május 28.  

Az alábbiakban a 2021. szeptember 1. napján hatályban lévő rendelkezéseket ismertetjük. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

Módosítással 
érintett 
jogszabályrész 

A módosítás 
tartalma 

2021. szeptember 1. napján hatályban lévő szövege 

4. § 13. pont a kiemelt figyelmet 
igénylő gyermek, 
tanuló fogalma 
kiegészült a tartós 
gyógykezelés alatt 
álló gyermek, tanuló 
fogalmával 

13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

c) tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló, 

4. § 18. pont tartós gyógykezelés 
alatt álló gyermek, 
tanuló fogalmának 
meghatározása 

tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló: az a gyermek, 
tanuló, akinek egészségügyi ellátása az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. §-a szerinti 
általános járóbeteg-szakellátásban vagy az Eütv. 91. §-a 
szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő 
szakorvos véleménye alapján az adott nevelési évben, tanévben 
a harminchat nevelési napot, tanítási napot várhatóan 
meghaladja, és emiatt az óvodai nevelésben a 8. § (2) 
bekezdése szerinti formában nem tud részt venni, illetve 
tankötelezettségét iskolába járással nem tudja teljesíteni, 

8. § (2) a gyermek óvodai 
foglalkozáson való 
részvétele (az új 
szövegrészek jelölve) 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – 
tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a 
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az 
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét 
betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem 
alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a 
gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében 
kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) 
felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az 
eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető 
vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek 
esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-
szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános 
fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. 
Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a 
tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás 
időtartama ötven nap. 

https://njt.hu/jogszabaly/1997-154-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1997-154-00-00
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9. § (12) a szexuális 
kultúráról tartott 
foglalkozások 

A tanulók részére a szexuális kultúráról, a nemi életről, a nemi 
irányultságról, valamint a szexuális fejlődésről szóló foglalkozás 
megtartása során különösen figyelemmel kell lenni az 
Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésében foglaltakra. E 
foglalkozások nem irányulhatnak a születési nemnek megfelelő 
önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása, valamint 
a homoszexualitás népszerűsítésére. 

9/A. § a szexuális 
kultúráról tartott 
programot tartó 
szerv 
nyilvántartásba 
vétele 

9/A. § (1) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-
munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján és az 
intézményben iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó 
szakemberen és az intézménnyel kötött együttműködési 
megállapodással rendelkező állami szerven kívül más személy 
vagy szervezet tanórai vagy egyéb, tanulók részére tartott 
foglalkozás keretében szexuális kultúrával, nemi élettel, nemi 
irányultsággal, szexuális fejlődéssel, a kábítószer fogyasztás 
káros hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és 
szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozást (e § 
alkalmazásában a továbbiakban: program) csak akkor tarthat, 
ha jogszabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vette. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adat 
közérdekből nyilvános adat, amelyet az (1) bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetésére jogszabályban kijelölt szerv honlapján 
közzé kell tenni. 

12. § (6) a szakmai vizsga, 
képesítő vizsga alóli 
mentesülés a 
szakgimnáziumban 

Mentesül a szakmai vizsga, képesítő vizsga, vagy annak a 
versenykiírásban meghatározott vizsgafeladatának, 
vizsgatevékenységének letétele alól az a vizsgázó, aki országos 
szakmai tanulmányi versenyen, WorldSkills vagy EuroSkills 
versenyen a szakmai és vizsgakövetelményben, képzési és 
kimeneti követelményekben vagy programkövetelményekben 
meghatározott követelményt teljesítette, és a 
versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, 
szintet elérte. Az e bekezdésben meghatározott felmentés 
esetén a szakmai vizsga, képesítő vizsga vagy a 
vizsgatevékenység eredménye jelesnek minősül. 

13/A. § (6) a szakmai vizsga, 
képesítő vizsga alóli 
mentesülés a 
szakiskolában 

24. A 
honvédelemért 
felelős 
miniszter által 
alapított és 
fenntartott 
nevelési-
oktatási 
intézményekre 
vonatkozó 
külön 
rendelkezések 

a vonatkozó 
rendelkezések az 
Nkt. 36. §-ában 
olvashatók 
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41. § (4) i) a gyermek, tanuló 
után családi 
pótlékra jogosult 
személy 
nyilvántartása 

(A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait 
tartja nyilván:) 

i) a gyermek, tanuló után családi pótlékra jogosult személy 
nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, ha ez a 
személy nem a gyermek, tanuló szülője, törvényes képviselője. 

41. § (4b) a gyermek, tanuló 
után családi 
pótlékra jogosult 
személy adatainak 
beszerzése 

Ha a szülő, törvényes képviselő a (4) bekezdés i) pontjában 
meghatározott családi pótlékra jogosult nevét, lakóhelyét, 
tartózkodási helyét, telefonszámát nem adja meg az óvodának, 
iskolának, akkor az óvoda, iskola ezeket az adatokat a 
családtámogatási ügyben eljáró hatóságtól szerzi be. 

41. § (8) a) SNI-re, BTM-re, 
tartós 
gyógykezelésre 
vonatkozó adatok 
továbbítása 

(A gyermek, a tanuló) 

„a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézségére, tartós gyógykezelésére vonatkozó 
adatai, továbbá a gyermek, tanuló speciális köznevelési 
ellátásához elengedhetetlenül szükséges szakorvosi, 
iskolaorvosi diagnózisának adatai a pedagógiai szakszolgálat, 
a nevelési-oktatási intézmények és az egészségügyi szakellátó 
között,” 

(továbbítható.) 

45. § (2) a tankötelezettség 
teljesítése, további 
egy nevelési évig 
óvodai nevelésben 
való részvétel 
kérelmezése 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség 
teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő 
kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a 
gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet 
részt. 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 
felmentést engedélyező szervhez. Az eljárás ügyintézési 
határideje ötven nap. A szülő kérelme alátámasztására 
kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó 
óvodai dokumentumokat is. Ha az eljárásban szakértőt kell 
meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. 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. Ha a gyermek az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező 
szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek 
hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 
A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)–(6f) bekezdésében 
foglaltakat. 

45. § (2a) SNI/BTM 
gyermekek számára 
a tankötelezettség 
teljesítésének 

Ha a felmentést engedélyező szerv azért engedélyezi a gyermek 
további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételét, 
vagy a szakértői bizottság azért javasolja a tankötelezettség 
megkezdése alóli felmentésre irányuló kérelem benyújtására 
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megkezdéséhez 
szükséges 
foglalkozások 
biztosítása 

nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig 
óvodai nevelésben való részvételét, mert a gyermek sajátos 
nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzd, akkor a gyermek számára az óvoda a 
szakértői bizottság által javasolt fejlesztéseken túl, a 
tankötelezettség teljesítésének megkezdéséhez szükséges 
értelmi, testi, lelki és szociális érettség elérésére irányuló, az 
óvodai nevelés időkeretébe ágyazott célzott foglalkozásokat 
biztosít. 

49. § (3a) az óvodai jogviszony 
létrejötte 

Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az 
óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve 
gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes 
jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti. 

60. § (9) d) idegen nyelv 
oktatása a 
felnőttoktatásban 

(A felnőttoktatásban) 

„d) két idegen nyelv oktatása nem kötelező. 

62. § (1a)–(1e) a 14 évnél fiatalabb 
1-es típusú 
diabétesszel élő 
gyermek, tanulóval 
kapcsolatos 
teendők 

A 62. § (1c) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztatott, aki a 62. 
§ (1b) bekezdésében meghatározott feladatot látja el, a 8. 
mellékletben meghatározott diabétesz ellátási pótlékra 
jogosult. A diabétesz ellátási pótlék alapja – a feladatot ellátó 
foglalkoztatott besorolásától függetlenül – a mesterfokozathoz 
kapcsolódó illetményalap. 

65. § (3a) diabétesz ellátási 
pótlék 

A 62. § (1c) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztatott, aki a 62. 
§ (1b) bekezdésében meghatározott feladatot látja el, a 8. 
mellékletben meghatározott diabétesz ellátási pótlékra 
jogosult. A diabétesz ellátási pótlék alapja – a feladatot ellátó 
foglalkoztatott besorolásától függetlenül – a mesterfokozathoz 
kapcsolódó illetményalap. 

91. § (4) szünetelő óvodai 
jogviszony 

Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki óvodába járási 
kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő által bejelentett 
naptól. 

96. § (10) szakmai vizsga, 
képesítő vizsga 
megszervezése 

A szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény szerint 
indított kifutó képzések, valamint a Szkt. [Szakképzési törvény] 
szerint indított szakiskolai és szakgimnáziumi képzések 
esetében a szakmai vizsgát, képesítő vizsgát 2025. december 
31-éig az addig vizsgáztatást végző képzőintézményben is meg 
lehet szervezni azzal, hogy a vizsgaközpont alatt a 
képzőintézményt kell érteni. 

 

 Szerző: Márk Attila, a Budapesti POK munkatársa 
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Tankötelezettség teljesítése külföldön 

Mind a köznevelési intézmények intézményvezetői, mind a pedagógusok és a szülők körében érdek-
lődésre számot tartó kérdés, hogy mi a teendő akkor, ha a szülők és a gyermekeik életvitelszerűen 
külföldre költöznek.  

A szülők leggyakrabban a tanuló osztályfőnökétől, iskolájától szeretnének hiteles információkat kapni 
arról, hogy milyen lehetőségeik is vannak a gyermekük számára ilyen esetben. Be kell-e íratni a tanulót 
a külföldi iskolába? Folytathatja-e tanulmányait a hazai iskolában? Ugyanakkor az intézmények számára 
is fontos ismerni, hogy a jelenleg hatályos köznevelési jogszabályok szerint kell-e kérniük vagy kérhetnek-
e a külföldi iskolába történt beiratkozásról igazoló dokumentumokat. Írásunkban körbejárjuk a témát, 
és igyekszünk választ adni a felmerült kérdésekre is. 

Cikkünkben 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. 

Tanulmányok folytatása külföldön, szünetelő hazai tanulói jogviszony mellett; szünetelő óvodai 
jogviszony 
Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön, és tankötelezettségét külföldi 
nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ezen idő alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya 
szünetel (Nkt. 91. §). Nem szükséges az sem, hogy a szülő dokumentumokkal igazolja a hazai iskola felé 
a külföldi iskolába való beiratkozás megtörténtét.  

Óvodáskorúak esetében: a szülő által bejelentett naptól szünetel az óvodai jogviszonya annak a 
gyermeknek, aki óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesíti (Nkt. 91. §). 

A szülő kötelezettsége: az óvodaköteles vagy tanköteles gyermek, tanuló külföldre távozásának 
bejelentése a Hivatal számára. 

Ugyanakkor a szülőnek bejelentési kötelezettsége van: a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön 
történő folytatását – a tanköteles gyermekek nyilvántartása céljából – a szülők bejelentik a Hivatalnak, 
vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a Hivatalnak is (Nkt. 91. §).  

Itt hívjuk fel az óvodavezetők és az óvodaköteles gyermekek szüleinek a figyelmét arra, hogy őket is 
ugyanilyen bejelentési kötelezettség terheli külföldre költözés esetén. 

A szülők az óvodaköteles vagy tanköteles gyermek, tanuló külföldre távozását az Oktatási Hivatalnak 
erre a címre kattintva tudják bejelenteni: https://ohtan.oh.gov.hu/ 

Ezen az oldalon érhető el a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató és a bejelentéshez használandó 
elektronikus űrlap, amely az általános információk mellett tartalmazza a benyújtással kapcsolatos 
tudnivalókat is. 

Miként az Oktatási Hivatal honlapján elérhető tájékoztatóban olvasható, a szülőknek lehetősége van 
Ügyfélkapus hitelesítéssel kitölteni az űrlapot. Ebben az esetben az ügyintézés teljes mértékben 
elektronikusan történik, a szülő a bejelentés befogadásáról elektronikusan, Ügyfélkapu-tárhelyén kap 
tájékoztatást. Ha a szülő nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, akkor az elektronikusan kitöltött 
űrlap beküldését követően a rendszer által generált PDF dokumentumot ki kell nyomtatnia és az 
aláírással történő hitelesítés után postai úton be kell küldenie az űrlapon feltüntetett címre. 

  

https://ohtan.oh.gov.hu/
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Az óvoda, iskola teendője 

Az intézményvezetőknek be kell szerezniük a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát a tanulói 
jogviszony (vagy óvodai jogviszony) szünetelésével kapcsolatos ügyekben. (Rendelet 83. §). Fontos, hogy 
az óvodavezetők és az iskolai intézményvezetők nem érhetik be azzal, hogy a szülő a külföldre költözést 
telefonon vagy az osztályfőnök, óvodapedagógus útján hozza az intézmény tudomására, szükséges tehát 
a szülők intézményvezetőnek benyújtott írásbeli nyilatkozata. A fentiek értelmében, ha a tanuló 
tanulmányait külföldön folytatja, vagy az óvodaköteles gyermek az óvodába járási kötelezettségét 
külföldön teljesíti, és a szülő mind a Hivatal, mind az intézmény felé eleget tett a bejelentési 
kötelezettségeinek, akkor a KIR személyi nyilvántartásban „szünetelőre” kell állítani a gyermek 
jogviszonyát. 

A tanulói jogviszony teljesítése egyéni munkarendben a külföldi tartózkodás alatt 
Egészen más helyzet az, amikor a külföldön folytatott tanulmányok mellett a tanuló a hazai iskolájában 
is haladni szeretne a már megkezdett tanulmányaival. Ez esetben a szülő egyéni munkarendet kérelmez 
gyermeke számára. Főként akkor merül fel ez az igény, ha a család nem készül huzamos külföldi 
tartózkodásra, ezért nem szeretné, hogy egy-két év kimaradjon a gyermek hazai tanulmányaiból. Akkor 
is érdemes mérlegelni az egyéni munkarend lehetőségét, ha a külföldi ország oktatási rendje jelentősen 
eltér a hazaitól, és ez nehézségeket okozhat a hazatérés után.  

Az iskola felelőssége azonban, hogy alapos tájékoztatást adjon a tanulónak, szülőnek az egyéni munka-
renddel járó következményekről. Érdemes az iskolának tájékozódni, hogy milyen előírásokat tartalmaz 
a Rendelet az osztályozó vizsga megszervezéséről (Rendelet 24. fejezet). Ugyanakkor azt is hangsúlyozni 
kell, hogy külföldi tartózkodás esetén a tanuló felkészítéséről egyéni munkarendben a szülő 
gondoskodik, vagyis a tanuló egyénileg készül fel az osztályozó vizsgákra (Rendelet 75. §), tehát nem 
vesz részt semmilyen (sem jelenléti, sem más) oktatási formában. Arról is tájékoztatni kell a szülőket, 
hogy ebből adódóan az egyéni munkarendben évközi osztályzatokat sem szerezhet a tanuló. 

Összefoglalva: a külföldi tartózkodás ideje alatt a szülő egyéni munkarendet kérelmezhet a tanuló 
számára; az Oktatási Hivatal kérelemnek helyt adó határozata esetén a külföldi tanulmányok alatt a 
tanuló magyarországi tanulói jogviszonya tehát nem szünetel, mert a tanuló tanulmányait egyéni 
munkarenddel rendelkezőként a hazai iskolában is folytatja (Nkt. 91. §). Az egyéni munkarendre vonat-
kozó kérelmek benyújtása is ugyanazon az oldalon történik, ahol a külföldi tartózkodás szándékát is be 
kell jelenteni: https://ohtan.oh.gov.hu/ 

A tanulói jogviszony megszüntetésének egyes lehetőségei 
Gyakran felmerül a kérdés a köznevelési intézmények részéről, hogy megszüntethetik-e az óvodai vagy 
a tanulói jogviszonyt a külföldi tartózkodás ideje alatt. A szülő által bejelentett naptól szünetel az óvodai 
jogviszonya annak, aki óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesíti. A szünetelő jogviszony a 
tankötelezettség végével lesz majd megszüntethető „a szünetelő jogviszony megszűnt a tanköte-
lezettség vége miatt” jogcímen, amennyiben addig nem tér vissza a tanuló valamely magyarországi 
köznevelési intézménybe. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. 
életévét betölti, tehát a jogviszony megszűnésének dátuma – és a szünetelés végének dátuma – az adott 
év augusztus 31. napja lesz. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermeket felvették az iskolába, a 
nevelési év utolsó napján, vagy amikor az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek 
eléri a tanköteles kort (Nkt. 53. §). 

A tankötelezettség megszűnése után, a bejelentés tudomásulvételének napján (Nkt. 53. §) megszűnik a 
tanulói jogviszony, ha a tanuló egyetértésével a szülő (nagykorú tanuló esetén pedig maga a tanuló) 
írásban bejelenti, hogy nem folytatja tanulmányait az iskolában. Az iskolai tanítási év utolsó napján 

https://ohtan.oh.gov.hu/
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egyoldalú nyilatkozattal megszüntethető annak a tanulónak a tanulói jogviszonya is, aki a nappali 
rendszerű iskolai oktatásban nem vehet részt, feltéve, hogy az iskolában nincs felnőttoktatás, vagy a 
tanuló abban nem kíván részt venni (Nkt. 53. §). 

Annak a külföldön élő tanköteles tanulónak, aki jogviszonyt létesített magyar iskolával, a továbbiakban 
tanköteles kora végéig (vagyis annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét 
betölti), rendelkeznie kell Magyarországon tanulói jogviszonnyal. Ebben az esetben csak a tanulói 
jogviszony szünetelése lehetséges, megszüntetése tehát nem.  

Amennyiben a külföldre távozó tanuló nem magyar állampolgár, a jogviszonya megszüntethető a beje-
lentés tudomásulvételének napján: megszűnik annak a nem magyar állampolgárságú gyermeknek, 
tanulónak a magyarországi nevelési-oktatási intézménnyel létesített óvodai, tanulói, kollégiumi tagsági 
jogviszonya, aki külföldre vagy saját országába távozik (Nkt. 53. §). 

A tanuló nyilvántartása a külföldi tartózkodás alatt 
Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja 
(Rendelet 23.§). A tanuló törzslapját a szünetelés alatt az az osztály „viszi”, amellyel kezdett. 

Az alábbi záradékot kell alkalmazni a beírási naplóban és a törzslapon: 

II. Az iskolák által alkalmazott záradékok 

9. Tanulmányait a szülő kérésére (szakértői vélemény alapján) egyéni munkarend keretében 
folytatja. 

27. Tanulmányait ............................................. okból megszakította, 

a tanulói jogviszonya .................................... -ig szünetel. 

 

Szerző: Márk Attila, a Budapesti POK munkatársa 
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Pályázati felhívások 

Jelentkezés az Arany János Tehetséggondozó Programba (AJTP) 
Felhívás 8. évfolyamos tanulók, szüleik és tanáraik számára 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban továbbtanulni tervező nyolcadikosok 2021-ben már 
budapesti gimnázium AJTP-osztályába is jelentkezhetnek. 

Az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkárának 2021. május 11-én kelt levele értelmében a 
Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium és a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium 
lehetőséget kap arra, hogy a 2022/2023. tanévtől elindítsa az Arany János Tehetséggondozó Programot. 

A felhívás megtalálható a TehetsegKapu oldalon is. 

Juvenes Translatores  
Verseny az Európai Unió legkiválóbb fiatal fordítóinak elismeréséért 

2007 óta az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóság Unió-szerte minden évben megrendezi a Juvenes 
Translatores versenyt a középiskolások számára. A megmérettetés ízelítőt ad a fiataloknak a fordítók 
munkájából, arra ösztönzi őket, hogy tanuljanak idegen nyelveket, és népszerűsíti körükben a fordítói 
hivatást. Évről évre közel 700 középiskolából mintegy 3000 diák vesz részt a versenyben. 

Jelentkezés: Az iskoláknak közvetlenül a Juvenes Translatores honlapon kell jelentkezniük 2021. 
szeptember 2-tól október 20-ig. 

A verseny napja 2021. november 25. 

Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságának fordítói értékelik ki a versenyzők fordításait, amelyek 
közül mindegyik uniós ország esetében kiválasztják a legjobbat. A 27 győztes háromnapos brüsszeli úton 
vehet majd részt (ha ezt a járványügyi helyzet lehetővé teszi), melynek keretében átveszi az őt megillető 
díjat. 

További részletek az Európai Bizottság oldalán 

Európai Nyelvi Díj 2021 
A pályázat célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, 
példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén. 
A díjazott intézmények oklevélben részesülnek és 500 000 Ft kerül közöttük kiosztásra.  A díjazottak 
továbbá használhatják az Európai Nyelvi Díj emblémáját céges dokumentumaikon, kiadványaikon. A Díj 
átadására ünnepélyes keretek között kerül sor Budapesten.  

A pályázati határidő 2021. szeptember 8. 

Bővebb információt a Pályázati felhívásban olvashatnak. 

https://www.tehetsegkapu.hu/hirek/1064
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_hu
https://erasmusplusz.hu/az-europai-nyelvi-dij-aktualis-palyazati-felhivasa


 

Pedagógiai LaPOK 

 

49 

Őszi ajánlatok 

Az 1-es típusú diabétesszel élő óvodások és iskolások ellátását támogató pedagógustovábbképzések 
Az Oktatási Hivatal biztosítja a szakmai továbbképzési lehetőséget a pedagógus vagy a legalább érettségi 
végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott 
személyek számára, amelynek elvégzését követően az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek 
óvodákban, iskolákban történő támogatása biztosítható. A Diabétesz ellátási pótlék összege egységesen 
havi bruttó 34.510 Ft (mesterfokozat pótlékalap 17%-a) 

Az Oktatási Hivatal részletes tájékoztatója>> 

A Budapesti POK illetékességi területén megvalósuló képzések szeptember második hetében indulnak. 
A részletes információkról levélben tájékoztatjuk az intézményvezetőket. 

Pályaorientáció támogatása 
A 2021/2022-es tanév pályaorientációs vizsgálatát a tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI 
rendelet alapján a 8. évfolyamos tanulók számára 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között 
kell megszervezni. A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát az Oktatási Hivatal (a 
továbbiakban: hivatal) által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára 
elérhetővé tett – digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a hivatal által kiadott eljárásrend 
alkalmazásával kell lebonyolítani. A pályaorientációs vizsgálat további részleteiről és az iskolákra háruló 
ezzel kapcsolatos feladatokról az érintett intézményeket a hivatal levélben tájékoztatni fogja. 

Új online eszközök segítik az iskolákat a pályaorientációs feladatokban: https://pom.oktatas.hu/ 

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ is támogatást nyújt e témában az érdeklődő pedagógusok 
számára szeptemberben tájékoztatók szervezésével. 

Szónok születik – Online Retorikaiskola 
A Szónok születik retorikaiskola oktatóvideó-sorozatot készített Netorika címmel a köznevelésben 
dolgozó pedagógusok és egyetemi oktatók számára. A sorozat az online oktatáshoz nyújt segítséget, 5 
rövid videóval a webkamrás helyzetek retorikai alapjaiba vezeti be a nézőt.  

 NETorika 1. 

 NETorika 2. 

 NETorika 3. 

 NETorika 4. 

 NETorika 5. 

Megjelent a 2020 őszén indult Ökoiskolai Hírmondó 5. száma 
Válogatás a tartalomból: 

 • Éghajlatváltozás felmérés (2021) 

 • Zöld Föld tankönyv 

 • Tanulás a nyersanyagokról, másodlagos nyersanyagokról és azok újrahasznosításáról 

 • Az ökoiskolás turista 

 • Hulladék kihívás – nyelvtanárok figyelmébe 

 • Mesterséges intelligencia és fenntarthatóság 

 • Hármat egy csapásra: kiterjesztett osztályteremben zajló digitális és fenntarthatósági kalandhét 

Az összes lapszám itt elérhető>> 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/diabeteszrol_dietetikarol_ped_tovabbkepzes_2021/
https://njt.hu/jogszabaly/2021-20-20-5H
https://njt.hu/jogszabaly/2021-20-20-5H
https://pom.oktatas.hu/
https://pom.oktatas.hu/
https://retorikaiskola.hu/2020/04/16/netorika-1/
https://retorikaiskola.hu/2020/04/16/netorika-2/
https://retorikaiskola.hu/2020/04/16/netorika-3/
https://retorikaiskola.hu/2020/04/16/netorika-4/
https://retorikaiskola.hu/2020/04/16/netorika-5/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/okoiskolak_Magyarorszagon/okoisk_hirmondo
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Oktatási honlapot indított a NÉBIH 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szemléletformáló programjai 2017 óta elérhetők az óvodás 
korosztálytól a felnőttek számára is.  

 „Tiszta kézzel” foglalkozás óvodásoknak 

 „Maradék nélkül” iskolai program 

 „Ételt csak okosan” iskolai program 

Mára az iskolai anyagok kiegészültek pedagógusoknak szánt útmutatókkal, prezentációkkal, játékokkal, 
foglalkoztató- és munkafüzetekkel, videókkal, animációs kisfilmekkel, mesekönyvvel és egy 
hangoskönyvvel is. 

A NÉBIH oktatási oldala>> 

A NÉBIH honlapja>> 

Megjelent a Digitális Comenius Program első éves jelentése 
A Digitális Comenius Program célja, hogy nyomon kövesse, kutassa, elemezze és bemutassa a digitális 
oktatás fejlesztéseit, a szakpolitikai eszközöket, a digitális oktatási szolgáltatásokat, valamint az innovatív 
termékek helyzetét, és jógyakorlatokat azonosítson. Az első jelentés fókuszában a digitális átállás 
rendszerszintű eszközeinek vizsgálata áll. 

A jelentés teljes szövege>> 

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ honlapja>> 

A Világ Legnagyobb Tanórája  
2021. október 4-8. 

A Világ Legnagyobb Tanórája az első nemzetközi oktatóprojekt, amelyen keresztül a gyermekek 
világszerte egy időben megismerhetik a fenntartható fejlődést szolgáló Globális Célokat, amelyek a 
társadalom kiemelt problémáira kívánnak megoldást nyújtani, többek között a minőségi oktatás 
biztosításával és a környezetünk védelmével. A kezdeményezéshez világszerte számos ország – köztük 
Magyarország is – csatlakozott. 

A programsorozat nyitórendezvénye ÁDER János köztársasági elnök rendhagyó tanórája lesz. 

A Világ Legnagyobb Tanórájához tartozó óravázlatok magyar fordításban is online elérhetők, kiegészítve 
a magyar programmal kapcsolatos információkkal. Ezek mellett a Világ Legnagyobb Tanórája korábbi 
éveiben készült óravázlatok is használhatók. 

A rendezvény honlapja és regisztráció>> 

 

https://nebihoktatas.hu/
https://portal.nebih.gov.hu/hivatalunk/bemutatkozas/ismerje-meg-hivatalunkat
https://dpmk.hu/wp-content/uploads/2021/06/dcp_jelentes_2021.pdf
https://dpmk.hu/2021/06/11/dcp2021/
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/globalis-celok
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/
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3 in 1, az instant klasszikus: Mérj, értékelj, fejlessz! 

Lerágott csontnak is tűnhet a címben jelzett hármas, de amellett, hogy divatok jönnek-mennek, ez a 
hármas az örökérvényűség része is. 

Kiemelendő még két kulcskifejezés: differenciált fejlesztés, eredményes előrehaladás. Ezek a fogalmak 
lehetnek a mottói két, a közelmúltban fejlesztett akkreditált pedagógusképzésnek, amit 30-30 órában 
bocsát rendelkezésre a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ. 

A képzések mindenkinek ajánlhatók, de legfőképpen azoknak: 

 akik szívügyüknek érzik tanítványaik reális (hagyományos és modern, ám mindenképp személyre 
szabott) értékelését, a teljesítményre épülő differenciált, mérhető eredményeket elérő fejlesztését, 

 akik szeretnének együttműködő partnerei lenni a (felelőssé tett) matematika- és magyartanár 
kollégáiknak a kompetenciamérés eredményeinek elemzésében, értelmezésében, az eredmények 
tanítási-tanulási folyamatba való visszacsatolásában, a nevelőtestületi szinergia létrehozásában.  

A Képességfejlesztés a kompetenciamérés-eredmények alapján című továbbképzésünk célja ezeknek 
a képességeknek az elsajátítása és ez alapján fejlesztő beavatkozás megtervezése: olyan, saját 
tantárgyon belüli fejlesztési terv kidolgozása, amely kapcsolódik és bele is épül(het) az intézményi 
intézkedési tervbe. 

A tanulók tudását mérő és fejlesztő feladatok felhasználása területén az online platformokon is hasznos 
segítséget kaphatnak a pedagógusok. Felmerül viszont a kérdés, hogy kritika nélkül szavazhatunk-e 
bizalmat az online felületek kínálatának. Megfelelő tudással, tapasztalattal bír-e minden pedagógus 
kolléga ahhoz, 

 hogy konstruktívan kezelhesse a megosztásokat, 

 képes legyen hozzáértően saját tanulóira adaptálni a mérőeszközöket, 

 bizonyos lehessen abban, hogy ezek a feladatok a tanuló valós tudását mérik. 

Ezen túl a tantermen kívüli oktatás különösen aktuálissá is tette a hagyományos feladatok 
„onlájnosításának” kérdését.  

A Tanulóértékelés hagyományos és online feladatokkal című 30 órás akkreditált pedagógus-
továbbképzésünk résztvevői ezért 

 gyakorolják a hagyományos tanulói tudásmérő feladatok elkészítését,  

 az online fellelhető -tanulóértékelés céljából készített- mérőeszközök értékelését, szükség esetén 
azok korrekcióját,  

 valamint a saját feladataik, feladatlapjaik online platformra történő átültetését.  

Utóbbi nemcsak az online oktatás keretében segíti a pedagógus tanulóértékelő munkáját, hanem 
nagymértékben meg is könnyíti azt, hiszen lerövidíti az értékelésre szánt időt, akár a hagyományos 
oktatás keretein belül is. 

Mindkét továbbképzést jó szívvel ajánljuk a köznevelés valamennyi szintjén dolgozó pedagógus számára.  

Pedagógiai értékelés munkacsoport, Budapesti POK 
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Őszi Pedagógiai Napok 2021 

A Budapesti POK egyik kiemelt rendezvényét az Őszi Pedagógiai Napokat 2021-ben október 11-20. 
között szervezzük meg.  

Fő témánk az együttműködés a pedagógiában. A témának számos fontos területét érintjük: 
együttműködés pedagógus-tanuló, pedagógus-pedagógus, szülő-pedagógus között, de izgalmas területe 
a gyerekek egymás közötti együttműködése és a szakmai hálózatok is.  

A szakmai napokon a szaktanácsadók és a bázisintézmények pedagógusai bemutatókat, 
műhelyfoglalkozásokat tartanak, megosztják tudásukat, tapasztalataikat a témában. A programokat 
online vagy személyes jelenléttel (az aktuális helyzet szerint) lehet majd látogatni.  

Az eseménysorozatot október 18-20. között új programelemmel, a Mesternapokkal egészítjük ki. A 
Mesternapokon mester- és kutatótanári fokozatot elért pedagógusok kapnak lehetőséget témájuk, 
eredményeik, pedagógiai tevékenységük bemutatására nagyobb nyilvánosság előtt. 

Az érdeklődők a részleteket a Budapesti POK honlapján megjelenő programfüzetben olvashatják majd 
2021. október első napjaiban. 

 
Pusztai Katalin, a Budapesti POK munkatársa 
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Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek 2021/2022-ben 

A 2021/2022. tanévben hagyományaink szerint meghirdetjük a tanulmányi versenyeket bízva abban, 
hogy valamennyi tervbe vett versenyt meg is tudjuk valósítani. A tapasztalatok alapján idén tervezünk 
tisztán online, valamint hibrid versenyeket (elődöntők online, döntő jelenléti), illetve jelenléti verse-
nyeket, alkalmazkodva a lehetőségekhez és a versenyek jellegéhez. A versenynaptárunk időpontjainak 
egyeztetése folyamatban van, szeptember 20-ig tesszük közzé a végleges időpontokat.  

A részletes publikálás helye minden esetben a Tehetségkapu-felület lesz www.tehetsegkapu.hu, illetve 
a budapesti POK weboldala: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/budapest_versenyek  

A 2021/2022-es tanévben a következő versenyek meghirdetését tervezzük: 

Általános iskolai korosztály részére 
 Montágh Imre emlékére rendezett „Mondd ki szépen!” fővárosi szépolvasási verseny 4. 

évfolyamosoknak – jelenléti verseny 

 Fővárosi komplex anyanyelvi verseny 4. évfolyamosoknak – jelenléti vagy online verseny 

 Fővárosi vers- és prózamondó verseny 5-8. évfolyamosoknak – jelenléti verseny 

 Pest megyei vers- és prózamondó verseny 5-8. évfolyamosoknak – jelenléti verseny 

 Horváth Mihály tehetséggondozó és múzeumbarát történelemverseny 5-8. évfolyamosoknak – 
hibrid verseny 

 Fővárosi általános iskolai informatika alkalmazói verseny 5-8. évfolyamosoknak – online verseny 

Középiskolai korosztály részére 
 Fővárosi és Pest megyei középiskolai informatika alkalmazói verseny 9-11. évfolyamosoknak – 

online verseny 

 Mozgóképalkotó verseny középiskolások részére 9-11. évfolyamosoknak – hibrid verseny 

 Horváth Mihály középiskolai történelemverseny budapesti és Pest megyei iskolák részére      9-11. 
évfolyamosoknak – hibrid verseny 

 Fővárosi komplex rajzverseny III. Kategória, 9-12. évfolyamosoknak – hibrid verseny 

Általános- és középiskolai korosztály részére 
 „Tiszán innen, Dunán túl” országos népdaléneklési verseny 5-12. évfolyamosoknak – jelenléti 

verseny 

 Fővárosi komplex rajzverseny I-II. kategória 1-12 évfolyamosoknak – hibrid verseny 

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ versenyeit továbbra is témagazdagságra, változatosságra 
törekedve kívánja élvezetessé tenni a résztvevők számára. Szeretettel várjuk a jelentkezéseket! 

Kerepesi Andrea, a Budapesti POK munkatársa 

http://www.tehetsegkapu.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/budapest_versenyek
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Továbbképzések a 2021. év őszi időszakában 

A Budapesti POK az Oktatási Hivatal intézmények felé közétett központi igénymérése alapján kínálja 
képzésekkel kapcsolatos szolgáltatásait intézményvezetők, pedagógusok számára.  

A képzésszervezés területén az alábbi képzéstípusok jellemzik a pedagógiai-szakmai szolgáltatásainkat: 
akkreditált pedagógus-továbbképzések, szakmai napok, műhelyek, tréningek. Az akkreditált 
továbbképzések jellemzően 30 órás képzések, sikeres elvégzésük esetén a résztvevők számára 
tanúsítványt állítunk ki, amely a 277/1997. (XII. 22.) sz. Korm. rendelet 5. § (3) d) pontja szerint 
beszámítható a 120 órás kötelező továbbképzésbe. Emellett a minimum 5 órát elérő, és így igazolással 
záruló műhelyek, szakmai napok esetén is van lehetőség a 120 órás kötelező továbbképzésbe történő 
beszámításra.   

Akkreditált továbbképzései listánk két új képzéssel gazdagodott tavasszal. A „TeachUp 1: formatív 
értékelés és személyre szabott tanulás a gyakorlatban” és a „TeachUP 2: kollaboratív tanulás és kreatív 
gondolkodás fejlesztése a gyakorlatban” című képzések egyik különlegessége, hogy távoktatásos 
formában valósulnak meg. A tavaszi félév során nagy sikerrel megrendezett továbbképzések az online 
tudásmegosztásban rejlő lehetőségekkel és a 21. századi megváltozott pedagógusszereppel ismerteti 
meg a résztvevőket. A vizsgaelnöki továbbképzés (VET) a pandémia kezdete óta először kerül 
megszervezésre ősszel, terveink szerint jelenléti formában. Az iskolai bántalmazás megelőzéséről és 
kezeléséről szóló ENABLE képzés, valamint a pedagógusok mentálhigiénés tudását gyarapító MAP 
képzést szintén jelenléti formában hirdetjük a 2021. év őszi félévében.  

A képzési palettánkat ősztől két újabb képzés színesíti majd mérés témakörben: a „Képességfejlesztés a 
kompetenciamérés-eredmények alapján” és „A tanulóértékelés hagyományos és online feladatokkal” 
elnevezésű képzések blended formában formában valósulnak majd meg várhatóan novemberi 
kezdéssel. A továbbképzéseket augusztus végétől hirdetjük folyamatosan az erre a célra kialakított 
online felületünkön (tovabbkepzes.sulinet.hu). A továbbképzések meghirdetéséről a budapesti és Pest 
megyei iskolák intézményvezetőit külön e-mailben is értesítjük. 

Az Oktatási Hivatal Budapesti POK weboldalán a képzésekről részletes tájékoztatás olvasható a 
„Programkínálatunk területenként, és képzéstípusonként” című hírben. A pandémia okán igyekeztünk 
lépést tartani a kialakult helyzettel, így szakmai szempontok alapján óvodai területen 17, iskolai 
területen 21 képzésünk online platformon is fut, azaz igény szerint a képzések trénerei online 
munkaformában és módszerekkel vezetik a programokat. Vannak képzéseink, amelyek szakmai indokok 
alapján kizárólag kontakt jelenléti formában valósulhatnak meg.  

A szakmai napokat elsősorban teljes nevelőtestülettel jelentkezők figyelmébe ajánljuk. Ugyanakkor egy 
teljes nevelőtestület igényelhet szakmai műhelyt is, az elmélet és a gyakorlat aránya nagyban függ a 
testület létszámától, ezért a szakmai műhelyek jellegükből adódóan, többnyire intézményközi keretben 
valósulnak meg.  

Az idei évben február óta folyamatosan kerülnek megrendezésre akkreditált pedagógus-
továbbképzések, szakmai napok és műhelyfoglalkozások, tréningek. A tavaszi félévben többségében 
online képzések zajlottak, ilyen módon is sikeresen zárulva. Az őszi félévben, ha a járványhelyzet 
megengedi, szeretnénk minél több személyes jelenléttel történő szakmai napot és műhelyfoglalkozást 
szervezni, de természetesen továbbra is lehetőség lesz online módon igénybe venni az arra alkalmas 
továbbképzéseket.  

A szakmai igényekre reagálva az SNI, BTM témában új képzési elemként az óvodába járó BTMN és 
integrálható SNI/ADHD-val küzdő gyermekek ellátásával kapcsolatos 5 órás képzésünk és az óvodába 
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járó BTMN és integrálható SNI/autizmussal élő gyermekek ellátásával kapcsolatos 5 órás képzés 
kifejlesztésére került sor. Új képzés továbbá a Gyakornoki és a Helyi értékelési szabályzatokhoz 
kapcsolódó tervezési feladatok, dokumentációk bemutatása, illetve a Stratégiai/intézményi szintű 
tervezés az óvodában című képzésünk kapcsán az intézményvezetéshez kapcsolódó tervezési 
feladatokkal ismerkedhetnek meg a jelentkezők 5 órában. Az új képzések, igény esetén, online 
platformon is zajlanak. 

A jövőben tovább szeretnénk bővíteni képzési listánkat, olyan hiányterületekre is reagálva, melyet a 
kialakult pandémiás helyzet is megkíván, továbbá figyelemmel kísérjük azon szakmai szempontokat is, 
melyek újabb és újabb szakmai tartalmak kiajánlását teszi lehetővé béke- és pandémiás időszakban 
egyaránt. 

 

 

Képzésszervezés munkacsoport, Budapesti POK 
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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. 

(a kérdőív címe: https://forms.office.com/r/FWaQwKziHw) 

 

Mobiltelefonról: 

 

Oktatási Hivatal, Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 

1088 Budapest, Vas utca 8. 

 06 1 374-2161 

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

 

Központi e-mail címünk, amelyre várjuk leveleiket 

POKBudapest@oh.gov.hu 

https://forms.office.com/r/FWaQwKziHw
https://forms.office.com/r/FWaQwKziHw
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/
mailto:POKBudapest@oh.gov.hu

