
Összefoglaló a budapesti szakmai tanévnyitó konferenciáról 

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2021. augusztus 30-án jelenléti tanévnyitó konferenciát szervezett az 
ELTE Gólyavár Rendezvényház Nagytermében. A konferencián az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a 
Klebelsberg Központ és az Oktatási Hivatal vezetői tájékoztatták a résztvevőket a 2021/2022. tanévet érintő 
feladatokról, várható szakmai változásokról. A konferencián az intézményvezetők mellett jelen voltak a tankerületek 
igazgatói, illetve a szolgáltatási területhez tartozó önkormányzatok és más társintézmények képviselői is. 

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár tájékoztatást adott az előző tanév legfontosabb 
tapasztalatairól, melynek nagyobb része a járvány elleni védekezés miatt a digitális térben zajlott online oktatás 
keretében. Előadásában hangsúlyozta, hogy az oktatás egyetlen napra sem állt le, a helyzet váratlansága ellenére 
a digitális oktatás feltételei megerősödtek, az infrastrukturális fejlesztés mellett elkészült a digitális pedagógiai 
módszertani ajánlások gyűjteménye is. A 2020/2022. tanévet érintő változások közül kiemelte a tanulók tanulási 
elmaradásának csökkentését célzó kórházpedagógia jogszabályi megjelenését, ami az innovatív 
eszközhasználatnak köszönhetően válhat gyakorlattá, és a diabéteszes gyermekek intézményi ellátásával 
kapcsolatos intézkedésekről is szólt. A tartalmi változásokat említve az átfogóan módosított Nat sarokpontjait 
emelte ki, és szólt az új tankönyvekről, a 184 új okostankönyv megjelenéséről is. Idén újraindulnak a témahetek, a 
Határtalanul, a Lázár Ervin Program és a Külföldi Nyelvtanulási Program is. 

Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal megbízott elnöke az elmúlt tanévre visszatekintve elmondta, hogy a középfokú 
felvételi eljárásban sikeres volt az elektronikus adatlapkitöltőrendszer bevezetése, a 2021, május-júniusi érettségi 
vizsgák bár speciális körülményeket igényeltek a járványhelyzet miatt, biztonságosan lezajlottak. Az új tanévet 
érintő feladatokról szólva elmondta, hogy a hazai országos pedagógiai mérési rendszerben új korszak kezdődik, a 
mérési rendszer megújul. Előadásában felhívta a figyelmet a Hivatal által fejlesztett Pályaorientációs mérő- és 
támogatóeszközre, és szólt a tanévben esedékes szakmai ellenőrzésekről, melyek a kompetenciamérésben 
alulteljesítő iskolákat fogja érinteni. Bemutatta a feladatellátást segítő fejlesztéseket, a tanfelügyelettel, a minősítési 
rendszerrel és a tankötelezettséggel kapcsolatos legújabb adatokat, a nyelvvizsgáztatás újdonságait, a pedagógiai-
szakmai szolgáltatások eredményeit. 

Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese tájékoztatójában beszámolt az Antiszegregációs 
Munkacsoport tevékenységéről és terveiről, kiemelte a nem állami fenntartók bevonásának szükségességét a 
Munkacsoport hatékonyságának növelésére. Áttekintette a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók helyzetét a 
köznevelés rendszerében, bemutatta a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program elmúlt hét évének eredményeit. 
Beszámolójában kitért az EFOP-3.2.4 projekt keretében 2018 óta megvalósult elektronikus eszközkiosztásra és a 
2021-es év további terveire, valamint a szintén pályázatok által megvalósult infrastukturális és módszertani 
fejlesztésekre. 

Herczeg Katalin, a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője adatokkal 
alátámasztva értékelte az elmúlt két tanév során megvalósított szakmai szolgáltatásokat, 
és tartalomfejlesztési feladatokat. Területenkénti bontásban bemutatta az új tanév 
terveit, fejlesztési céljait a képzések, szakmai szolgáltatások terén. Kiemelte a 
lemorzsolódáshoz kapcsolódó veszélyeztetettségi adatokat. A tervek között említette a 
készülő szakmai műhelyeket, tréningeket, hangsúlyosan szólt a Budapesti POK induló 
szakmai lapjáról a Pedagógiai LaPOK-ról. 

 

 

Dugasz János a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ vezető hivatali főtanácsosa 
Az Oktatási Hivatal tehetségpályázatai című előadásában bemutatta a TehetségKapu 
platform szolgáltatásait. Az információs rendszer hosszú távú célja a tehetségügy 
eddigi szerteágazó kezdeményezéseinek és fejlesztéseinek összefogása, rövid távú 
célja a tehetségek megismerésének támogatása és a hatékony tehetséggondozó 
módszerek megismertetése. 

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szakmai előadásainak prezentációi: 

• Herczeg Katalin: A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szakmai szolgáltatásai a 2021/2022-es 
tanévben 

• Dugasz János: Az Oktatási Hivatal tehetséggondozó pályázatai 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/2021/1_BPPOK_20210824.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/2021/1_BPPOK_20210824.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/2021/2_Tehetsegpalyazatok_20210824.pdf

