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MEGYEI SZAKMAI TANÉVNYITÓ KONFERENCIA 

Az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központja 2021. augusztus 26-án nagy érdeklődés 

mellett rendezte meg szakmai tanévnyitó konferenciáját a Tóth Árpád Gimnáziumban, az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Klebelsberg Központ közreműködésével. 

A konferencián a több mint kétszáz intézményvezető, tagintézmény-vezető, illetve az intézmények 

képviselői mellett részt vettek Hajdú-Bihar megye tankerületeinek vezetői és a szakképzési centrumok 

vezetői. 

A programot a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti 

Iskola ünnepi műsora nyitotta meg, majd ezt követően Dr. Puskás István Debrecen Megyei Jogú Város 

alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. 

A 2020/2021-es tanév tapasztalatairól, az új tanév feladatairól, jogszabályi és tartalmi változásokról, 

fejlesztési irányokról tájékoztatta a jelenlévőket Kisfaludy László az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára. 

Az Oktatási Hivatal legfontosabb, az új tanévben megvalósuló feladatait Merklné Kálvin Mária az Oktatási 

Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának főosztályvezetője ismertette. 

A Klebelsberg Központ legfontosabb feladatairól és fejlesztéseiről Pappné Gyulai Katalin tankerületi 

igazgató asszony adott tájékoztatást. 

A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ eredményeit és tervezett szakmai feladatait, programjait 

Őri Józsefné Dalmi Anikó, a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője mutatta be. 

Bízunk abban, hogy a konferencián elhangzott információkkal elősegítettük a köznevelési intézmények 

sikeres és eredményes pedagógiai munkáját. 

 

 

  

Aktuális hírek 

Forrás: Debreceni POK 

http://pixabay.com/
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ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK – 2021/2022. TANÉV 

A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ 2021. október 6-22. között 

szervezi meg az Őszi Pedagógiai Napokat. A rendezvény fókuszában a 

fenntarthatóságra való nevelés, a BTMN-es, SNI-s tanulók megsegítése, 

a konfliktuskezelés, a lemorzsolódás csökkentése lesz. Két alkalommal 

tartunk felkészítést az önértékelési felületek kezeléséről. 

Előadást hallhatnak a résztvevők a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat tagintézményeinek jógyakorlatairól, a szakszolgálat és a 

köznevelési intézmények kapcsolatairól. 

A programsorozaton az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási 

Központ illetékességi terültén működő bázisintézmények betekintést 

nyújtanak a jógyakorlataikba, hozzájárulva a hálózatos tudásmegosztáshoz. 

Szaktanácsadóink újszerű nevelési és tantárgy-pedagógiai módszereket, 

eszközöket mutatnak be az érdeklődő kollégák részére. 
 

Kiemelt programjaink tervezett időpontjai és előadói: 

• 2021. október 6. 10:00 Tájékoztatás a 2021/2022. tanévben, digitális platformon megújuló országos 

pedagógiai mérési rendszerről, és az azzal kapcsolatos iskolai feladatokról 

• 2021. október 18. 14:00-15:00 Téma: Fenntarthatóság a környezeti nevelésben. 

Előadó: Váradi Zoltán, a Természettár vezetője (online) 

• 2021. október 21. 14:00-15:00 Téma: Kis lépésekkel különböző utakon a fenntarthatóság felé. 

Előadó: Dr. Könczey Réka, az Oktatási Hivatal PSZKF Szakmai Szolgáltatások Osztály munkatársa 

(online) 

További témáink: 

• A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését támogató korai jelzőrendszer adatszolgáltatásainak 

tapasztalatai 

• A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését támogató, a 2020/2021. tanévben megvalósult 

intézményi szintű beavatkozások elemzése, értékelése 

• Múzeumpedagógia / Színházpedagógia 

• A digitális kompetencia fejlesztése az eTwinning programmal 

• Szaktanácsadók bemutatóórái 

• OKM intézményi eredményeinek elemzése, a FIT elemző szoftver alkalmazása – gyakorlatorientált 

műhelymunka 

Programjainkon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

Szeretettel várjuk Önöket a rendezvényeinken! 

További információ hamarosan a Debreceni POK honlapján: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/debrecen/rendezvenyek_szakmai_programok 

 

Kérdéseiket, észrevételeiket a Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu e-mail-címen fogadjuk. 

 

Rendezvényeinket a hatályos járványügyi szabályok figyelembevételével és betartásával szervezzük meg. 

Az emberi erőforrások minisztere 12/2021. (VI. 15.) számú egyedi utasítása alapján a köznevelési ágazat 

szakmai rendezvényein való személyes részvétel feltétele a koronavírus elleni védettségi igazolvány, illetve 

a koronavírus elleni védőoltást igazoló elektronikus igazolás (applikáció) megléte. Az igazolvány 

érvényességét a rendezvény belépéskor ellenőrizzük. 

  

Forrás: Debreceni POK 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/debrecen/rendezvenyek_szakmai_programok
mailto:Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu
http://pixabay.com/
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TÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS PLATFORMON MEGÚJULÓ ORSZÁGOS 

PEDAGÓGIAI MÉRÉSI RENDSZERRŐL 

 

Cím: Tájékoztatás a 2021/2022. tanévben, digitális platformon megújuló országos pedagógiai mérési 

rendszerről, és az azzal kapcsolatos iskolai feladatokról 

Előadó: az Oktatási Hivatal mérésért felelős munkatársa 

Időpont: 2021. október 6. (szerda) 10:00-12:00 

Helyszín: Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium 

(4032 Debrecen, Hollós utca 3.) 
 

Célcsoport: általános iskolák, középfokú intézmények vezetői és a mérésekért felelős pedagógusai 
 

A tájékoztatón a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni ezen a hivatkozáson lehetséges 2021. szeptember 29-ig. 
 

A tájékoztatót az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett szervezzük. 

A rendezvényre védettségi igazolvánnyal lehet belépni, amelyet a regisztrációkor ellenőrzünk. 

 

1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESSZEL ÉLŐ ÓVODÁSOK ÉS ISKOLÁSOK 

ELLÁTÁSÁT TÁMOGATÓ PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK 

A szakmai továbbképzések során a résztvevők elméleti áttekintést kapnak a diabéteszről és a dietetikáról, 

illetve megismerkednek a kapcsolódó használati eszközökkel és helyes alkalmazásukkal. 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2021. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében 

az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és tanulók esetében az óvoda, valamint az iskola 1-8. évfolyamán az 

érintett intézmény gondoskodik a napközbeni alapvető speciális ellátásról: a vércukorszint szükség szerinti 

méréséről, valamint – szükség esetén, orvosi előírás alapján – a szülővel, törvényes képviselővel történt 

egyeztetést követően, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadásáról. 
 

Ezen feladatok ellátását a jogszabályban meghatározott intézményi kör az iskolaorvos és védőnő, vagy a 

megfelelő szakmai továbbképzést elvégző, pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, 

nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy révén biztosíthatja. 
 

Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 

1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat alapján 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. 
 

Egy elméleti és gyakorlati modul elvégzését követően az Oktatási Hivatal a képzésről igazolást állít ki. 

Tekintettel arra, hogy az Oktatási Hivatal az elmúlt 3 év során már számos továbbképzést szervezett 

pedagógusok részére a diabétesz témakörben hasonló tartalmakkal és időtartamban, lehetővé tesszük ezen már 

teljesített képzési gyakorlati alkalmak és szakmai tartalmak beszámítását az igazolás későbbi kiadása során. 
 

A továbbképzési igazolás kiállítása során az Oktatási Hivatal kérelemre az alábbi képzéseket veszi figyelembe: 
 

I. Elméleti modulok esetében 

1. 2021. évben az Oktatási Hivatal által már megszervezett „DiaPed – Diabétesz oktatási program 

pedagógusoknak” című online képzés 

2. A 2021. szeptember 1-jétől megszervezésre kerülő, az Oktatási Hivatal által szervezett „DiabMentor 

– szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek támogatásáért” című online képzés 

  

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/taj_digitalis_orsz_meres_2021_2022_DebrecenPOK
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II. Gyakorlati modulok esetében 

1. 2019. évben az Oktatási Hivatal által szervezett és gyakorlati tudnivalókkal gazdagított 

„BELEVALÓK” című képzés 

2. 2021. szeptember 1-jétől az Oktatási Hivatal által megszervezésre kerülő, gyakorlati elemeket 

tartalmazó „DiaPed – Diabétesz oktatási program pedagógusoknak – „BELEVALÓK” című képzés 

3. A 2021. szeptember 1-jétől induló, az Oktatási Hivatal által szervezett „DiabMentor – szakmai 

továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek támogatásáért” című gyakorlati képzés 

4. A 2021. szeptember 1-jétől induló, az Oktatási Hivatal által szervezett „CukorSuli – diabétesz 

felkészítő pedagógusoknak tematikus naphoz” című gyakorlati képzés 

 

Kérjük, hogy az II/1. pontban jelzett 2019. évi gyakorlati képzés elvégzésérő kiállított tanúsítványt 

szíveskedjenek szkennelve megküldeni a diabetesz@oh.gov.hu e-mail címre. 

 

Az Oktatási Hivatal a továbbképzési igazolást kizárólag mindkettő modul – azaz az I. pont elméleti és 

II. gyakorlati modulok közül egy-egy képzés – sikeres teljesítését követően állítja ki. 

 

A 2021. évben induló elméleti és gyakorlati képzésekre az érintett köznevelési intézmények által delegált 

pedagógusoknak az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjainál területi illetékességgel lehet 

jelentkezni. Kérjük, szíveskedjenek figyelemmel követni az Oktatási Hivatal honlapját, ahol augusztus végén 

elérhetővé váltak a 2021. év második félévében tervezett képzések pontos időpontjai és a jelentkezéshez 

szükséges felületek. 

 

Az Oktatási Hivatal további tájékoztatást az alábbi címen nyújt: diabetesz@oh.gov.hu. Kérjük, erre a címre 

küldjék kérdéseiket. 
 

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/diabeteszrol_dietetikarol_ped_tovabbkepzes_2021/ 

 

MEGJELENTEK AZ 1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZES TANULÓK ÓVODAI-

ISKOLAI ELLÁTÁSÁT TÁMOGATÓ KÉPZÉSEK IDŐPONTJAI ÉS 

JELENTKEZÉSI FELÜLETEI 

Az 1-es típusú diabétesszel élő óvodások és iskolások ellátásának támogatására az Oktatási Hivatal által 

szervezett 2021 szeptemberétől 1-jétő induló pedagógustovábbképzések pontos időpontjai és jelentkezési 

felületei az alábbi linkeken érhetők el: 

I. Elméleti modul 

1. „DiabMentor – szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek támogatásáért” című 

online képzés 

Regisztráció: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/diabmentor_sza

kmai_tovabbkepzesek_online (betelt) 
 

II. Gyakorlati modulok 

1. „DiaPed – Diabétesz oktatási program pedagógusoknak – Belevalók” című képzés 

Regisztráció: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/Diaped_Belevalo

k_gyakorlati_kepzes (betelt, a regisztráció lezárult) 

 

2. „DiabMentor – szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek támogatásáért” című 

képzés 

Regisztráció: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/diabmentor_szak

mai_tovabbkepzes_gyakorlati (betelt) 

 

3. „Cukor Suli – diabétesz felkészítő pedagógusoknak tematikus naphoz” című képzés 

Regisztráció: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/cukor_suli_felke

szito_pedagogusoknak_gyakorlati_kepzes 
 

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/megjelentek_a_diabetesz_kepzesek_feluletei/ 

  

mailto:diabetesz@oh.gov.hu
mailto:diabetesz@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/diabeteszrol_dietetikarol_ped_tovabbkepzes_2021/
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/diabmentor_szakmai_tovabbkepzesek_online
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/diabmentor_szakmai_tovabbkepzesek_online
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/Diaped_Belevalok_gyakorlati_kepzes
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/Diaped_Belevalok_gyakorlati_kepzes
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/diabmentor_szakmai_tovabbkepzes_gyakorlati
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/diabmentor_szakmai_tovabbkepzes_gyakorlati
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/cukor_suli_felkeszito_pedagogusoknak_gyakorlati_kepzes
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/cukor_suli_felkeszito_pedagogusoknak_gyakorlati_kepzes
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/megjelentek_a_diabetesz_kepzesek_feluletei/
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A 2021-2022. TANÉV 1. FÉLÉVÉRE TERVEZETT 

PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEINK 

A továbbképzés címe 

(óraszáma) 

Alapítási 

engedélyének 

száma 

Jelentkezés feltétele(i) 
Tervezett 

időpont 

A gyermeki agresszió 

erőszakmentes kezelése a 

pedagógus mindennapi 

gyakorlatában (30 óra) 

12/102/2019 

• egyetemi és/vagy főiskolai 

végzettség; 

• óvodapedagógus szakképzettség 

január 

A multimédia elemeinek 

használata a pedagógus 

munkájában (30 óra) 

121/8/2020 

• egyetemi és/vagy főiskolai 

végzettség; 

• pedagógus szakképzettség; 

• alapszintű jártasság a Windows 

operációs rendszer kezelésében, 

a fájl műveletekben és elemi szintű 

szövegszerkesztési gyakorlat 

(formázás, szerkesztés és egyszerű 

objektumok beágyazása) 

november 

Tanulóértékelés 

hagyományos és online 

feladatokkal (30 óra) 

753/8/2020 

• egyetemi és/vagy főiskolai 

végzettség; 

• pedagógus szakképzettség; 

• alapszintű jártasság az informatikai 

eszközök használatában 

egyeztetés 

alatt 

A játék, szabad játék szerepe az 

óvodai hátránycsökkentésben, 

a fejlesztés beépítése a 

pedagógiai programba (30 óra) 

27282/141/2016 

• egyetemi és/vagy főiskolai 

végzettség; 

• óvodapedagógus szakképzettség 

egyeztetés 

alatt 

Felkészítés érettségi 

vizsgaelnöki feladatok 

ellátására (30 óra) 

Részvételi térítési díj: 

40.000 Ft 

27282/138/2016 

• mesterfokozatú végzettség; 

• középiskolában pedagógus-

munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképzettség; 

• 10 év középiskolai pedagógus-

munkakörben vagy pedagógusképző 

felsőoktatási intézmény oktatói 

munkakörben szerzett gyakorlat 

október 28-30. 

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK. 

 
További információ: Kótiné Losonczi Zsuzsanna 

E-mail cím: Kotine.Losonczi.Zsuzsanna@oh.gov.hu 
Telefon: +36/52-536-584 

 

A jelentkezés módja: online, https://tovabbkepzes.sulinet.hu 

A jelentkezés előzetes regisztrációhoz kötött! 

Először regisztrálni kell a Képzésszervező felületen – amennyiben ez korábban nem történt meg –, 

majd jelentkezni az adott továbbképzési-csoportba (ez utóbbi sikerességét érdemes ellenőrizni a 

„Jelentkezéseim” menüpontban). 

  

mailto:Kotine.Losonczi.Zsuzsanna@oh.gov.hu
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/
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Hírmondó 7 

MÚZEUMI ÓRÁK 

A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM MÚZEUMÁBAN 

• „Kossuth Lajos Debrecenből elindult” 

1848/1849 időszaka jelentős eseménye Debrecen történelmének. 

Az interaktív foglalkozáson részesei lehetnek a gyerekek a nemzetőrsereg 

megalakulásának, feltűzhetik a verespántlikát, letehetik az esküt, és az 

Oratóriumban megfogalmazhatják a saját Függetlenségi Nyilatkozatukat. 

Kézműves tevékenység: nemzetőr-süveg készítése. 

Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, hon- és 

népismeret, történelem, technika és életvitel 

Korosztály: 5-14 év (kicsiknek és nagyoknak) 
 

• Hatvani, „a magyar Faust” 

Sok tárgyat tanított Hatvani István, a híres teológus és orvosdoktor, 

a filozófia, a fizika, a kémia, a polgári és katonai építészet, a statisztika 

és számos más stúdium professzora. Dörzselektromos kísérleteivel 

kapcsolatos legendák szerint varázskönyve volt, melynek segítségével 

természet feletti ereje támadt. A foglalkozáson megismerkedünk 

Hatvani professzor fizikai eszközeivel és kiderítjük, hogy miért nevezték 

ördöngősnek. 

Kézműves tevékenység: kicsiknek varázskönyv készítése, nagyoknak 

kísérleti eszköz tervezése. 

Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, természetismeret, 

technika és életvitel, fizika, kémia 

Korosztály: 7-14 év (kicsiknek és nagyoknak) 
 

• Fazekas Mihály és a magyar füvészettudomány 

„Minden embernek szüksége van arra, hogy a saját nyelvén nevezze meg a növényeket!” – így gondolhatta 

Fazekas Mihály is, amikor a Füvészkönyvet állította össze. A foglalkozáson növényeket rendszerezünk és 

azonosítunk, saját herbáriumi lapot készítünk. 

Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, természetismeret, technika és életvitel, biológia, földrajz 

Korosztály: 7-18 év (kicsiknek és nagyoknak) 
 

• Csokonai Vitéz Mihály és Debrecen 

A debreceni Csokonai-kultusz legfontosabb emlékhelyén több foglalkozás szerveződik a „vígkedvű poéta” 

alakja köré. A kisebbek a néphagyomány garabonciását, a felső tagozatosok és a középiskolások pedig a 

szépművészeti alkotások, irodalmi szövegek és diáklegendák nyomán formálódó „Csokonai-portré”-t 

ismerhetik meg. 

Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret 

Korosztály: 8-18 év 
 

• Arany-emlékek a Debreceni Református Kollégiumban 

Arany János csak rövid ideig – 1833 és 1836 között – volt a Kollégium diákja. A debreceni esztendők 

irodalmi emlékei alapján összeállított – a „Bagolyvár titkai” és a „Bolond Istók ládája” című – 

foglalkozásokon a 18–19. századi diákélet két jellemző aspektusát: a szabályozott, falak közé zárt rendet és 

az utazás motívumát elevenítjük meg. 

Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret 

Korosztály: 10-18 év 
 

• Jókai Mór és a Debreceni Református Kollégium 

Mikor érkezett Jókai Mór első ízben Debrecenbe? Hol lakott? Kikkel ápolt később is baráti kapcsolatot? 

Ezekre a kérdésekre keressük a választ, miközben Jókai-írások megkapó részleteivel árnyaljuk a korabeli 

Debrecen képét. 

Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret 

Korosztály: 14-18 év 
  

Forrás: https://muzeum.drk.hu 

https://muzeum.drk.hu/
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Hírmondó 8 

• Ady Endre Debrecenben 

Ady Endre 1896-ban joghallgatóként kezdi debreceni pályafutását, ám hamar felfedezi az írás lehetőségét, 

s benne saját magát, írói talentumát. Az órán az újságíró Adyval, érdekes életmódjával, titkos szerelmével 

ismerkedhetnek meg a diákok. 

Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, hon-és népismeret 

Korosztály: 14-18 év 
 

• Légy jó mindhalálig! 

Móricz Zsigmond ismert regénye elevenedik meg a Debreceni Református Kollégium falai között. 

A kisdiákok fölfedezhetik Debrecen több évszázados történelmi iskoláját, beülhetnek a régi iskola padjaiba, 

pakkot kapnak Nyilas Misiként, és ahogy Móricz írja: „az isten tudja csak, mi fog történni” még... 

Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, technika és életvitel 

Korosztály: 10-18 év 
 

• Erdélyi fejedelmek és Debrecen 

Az érdeklődő gyerekekkel a reformáció korát kutatjuk, azt az időszakot, amikor Debrecen a legnépesebb, 

leggazdagabb magyarországi településsé vált. Utána járunk, hogyan és miért támogatták az erdélyi 

fejedelmek Debrecent és a református egyházat; kiderítjük ki volt a bibliás fejedelem, miért hívták a 

Magyarok Mózesének Bocskai István erdélyi fejedelmet; megismerkedünk a Szent András-templom 

történetével, a Rákóczi-haranggal. 

Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret, történelem, technika és életvitel 

Korosztály: 10-18 év 
 

• A debreceni „Rajzoskola” 

A kollégiumi rajzoktatás színvonalának nemcsak hazai, hanem európai összehasonlításban is figyelemre 

méltó rangját Sárvári Pál alapozta meg, aki „A rajzolás mesterségének kezdete” munkájával a korabeli 

magyar tankönyvirodalom jeles alkotói közé emelkedett. Sárvári Pál büsztje mellett szót ejtünk arról, hogy 

miért tartotta fontosnak a rajzolás elsajátítását, megismerkedünk a rézmetsző diákok tevékenységével, és a 

debreceni „Rajzoskola” első professzorának, Kiss Sámuelnek a műveivel is. 

Kapcsolódó tantárgyak: rajz és vizuális kultúra, történelem, művészettörténet 

Korosztály: 8-18 év 
 

Forrás: https://muzeum.drk.hu/tanulas/muzeumi-orak-nagyoknak 

 

„VAN KIHEZ FORDULNOD!” 

„A pedagógiai munka során mindannyiunkkal előfordul, hogy 

erőt kell merítenünk valahonnan ahhoz, hogy másoknak segíteni 

tudjunk; ahhoz, hogy ne csak tanítsunk, hanem neveljünk is, 

és végigvezessük a ránk bízott tanulókat a helyes úton. 
 

Lehet, hogy csak feltöltődésre van szükséged, lehet, hogy 

tanácsra. Lehet, hogy szeretnél egy problémára más 

szemszögből tekinteni, és ehhez várnál segítséget, vagy egy 

folyamatosan ismétlődő konfliktushelyzetre keresel 

megoldást. Talán saját tevékenységedet szeretnéd kívülről 

megvizsgálni. Az is lehet, hogy csak tudásra, ötletekre vagy 

praktikus tanácsokra van szükséged. 
 

Legyen bárhogy – miként a program címe is üzeni –, 

szeretnénk Téged, kedves látogató biztosítani afelől, hogy nem vagy egyedül. Magasan képzett, válogatott, 

az iskolai életet és a pedagóguslétből eredő örömöket és terheket egyaránt jól ismerő szakemberek közössége, 

továbbá honlapunk tudástára vár Téged, hogy támogasson problémáid megoldásában, tudásod 

gyarapításában, céljaid elérésében.” 
 

További információk: https://vkf.hu/ 
Forrás: https://vkf.hu/  

Forrás: http://pixabay.com/ 

https://muzeum.drk.hu/tanulas/muzeumi-orak-nagyoknak
https://vkf.hu/
https://vkf.hu/
http://pixabay.com/
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Hírmondó 9 

AZ ÚJ TANÉVBEN IS LESZ IFJÚ TUDÓSOK 

KÖZÉPISKOLAI VETÉLKEDŐ 

A 2020/2021-es tanév nagy sikerű biológia, kémia és 

történelem középiskolai vetélkedősorozata folytatásaként 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal 

a 2021/2022-es tanévben is tudományos vetélkedőt hirdet a 

Magyarországon és a szomszédos országokban élő 11-12. 

évfolyamos középiskolásoknak, ezúttal magyar irodalom, 

fizika és informatika tudományterületből. 
 

A vetélkedő célja, hogy lehetőséget adjon a kiemelkedően 

tehetséges tanulóknak az ezeken a tudományterületeken, 

illetve tantárgyakban való jártasságuk, kiemelkedő tudásuk 

bemutatására, hogy a vetélkedő követendő példát mutasson a 

magas szintű tudásról és a széles körű műveltségről a 

középiskolások és a társadalom szélesebb csoportjai számára. 
 

A tanulók egyénileg versenyeznek, a jelentkezés és a részvétel ingyenes, jelentkezni az adott köznevelési 

intézményen keresztül lehet. A tanulók nevezésének, szakmai felkészülésének és részvételének támogatását 

az érintett középiskolák vezetői biztosítják. Egy iskolából több tanuló jelentkezését is várják. 
 

Az Ifjú tudósok tudományos középiskolai vetélkedő háromfordulós: 

• az első forduló (az elődöntő) mindhárom tudományterület esetében egy-egy online feladatsor 

megoldásából áll; 

• a második fordulót (a középdöntőt) Budapesten rendezik, ennek során a versenyzők egy-egy adott 

napon személyesen mérhetik össze a tudásukat, az eseményekről videófelvételek készülnek; 

• a harmadik forduló (a döntő) is Budapesten lesz, a televíziós fordulóba jutott versenyzők 

stúdiókörülmények között mérik össze tudásukat. 
 

A vetélkedő díjazása 

Mindhárom tudományterületi döntő esetében annak a győztese elnyeri „AZ ÉV IFJÚ TUDÓSA” megtisztelő 

címet, valamint értékes jutalmakban részesül. A döntők további helyezettjei is jutalmat és elismerő oklevelet 

kapnak. A harmadik fordulóba jutott tanulók és felkészítő tanáraik elismerésben részesülnek. 
 

A vetélkedő 1-3. helyezettje a felsőoktatási felvételi eljárás során többletpontot kap az alábbiak szerint: 

Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel. 

Ilyen többletpont az agrár, az államtudományi, a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, 

az informatika, a jogi, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés, a sporttudomány 

(kivéve edző alapképzési szak), a társadalomtudomány és a természettudomány képzési területekhez tartozó 

felsőoktatási szakképzéseken, alapképzési szakokon és osztatlan mesterképzéseken jár. 

A korábbi években szerzett versenyeredmények nem évülnek el! 
 

Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért: 

• 1. helyezésért 100 többletpont 

• 2. helyezésért 50 többletpont 

• 3. helyezésért 25 többletpont adható 
 

További részletek a versenykiírásban olvashatók. 
 

Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/ifju_tudosok_2021_2022/ 

  

Versenyek, pályázati lehetőségek 

Forrás: https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/ 

https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/
https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/ifju_tudosok_2021_2022/
https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/
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Hírmondó 10 

A KÉMIA TUDOMÁNYTERÜLETTEL ZÁRUL AZ IFJÚ TUDÓSOK 

ELSŐ ÉVADA 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 20-tól a kémia tudományterülettel zárul az Ifjú tudósok középiskolai vetélkedő televíziós 

adásának első évada. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal tudományos 

vetélkedőjét az M5 vetíti hétköznapokon 17:30, szombatonként 18:40, vasárnaponként pedig 

18:35 órakor. 

 

Minden nap két-két versenyző kalauzolja el a nézőket a kémia izgalmas világába: hétfőn Piszman Zsófia 

Ilona és a biológiából már bizonyított Csonka Zétény Előd, kedden Veress Hunor és Debreczeni Dorina, 

szerdán Lovas Miklós és Temesvári-Nagy Levente, csütörtökön Lemaitre Lucien és Győző Máté 

vetélkedését láthatják a nézők, közülük kerülnek ki a pénteki és a szombati középdöntők, majd a vasárnapi 

döntő versenyzői. 

 

Gratulálunk a biológia tudományterület döntőseinek: az „Év Ifjú Tudósa” címet Nguyen Bich Diep 

(Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, felkészítő tanára: Dr. Endresz Gábor) 

nyerte el, a 2. helyezett Varga Pongrác János (ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnázium, felkészítő tanára: Szabó Bence Farkas) lett. A harmadik helyen holtversenyben Gyémánt Dóra 

Alexandra (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, felkészítő tanárai: Bán Sándor, Gál Viktória) és 

Csonka Zétény Előd (Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, felkészítő tanára: 

Csikyné Radnai Éva) végzett. A biológia tudományterületen összesen 1.166 tanuló versenyzett. 

 

Gratulálunk a történelem tudományterület döntőseinek is: az „Év Ifjú Tudósa” címet Sikos Ágoston 

(Városmajori Gimnázium, felkészítő tanára: Simonyi-Lengyel Márta) nyerte el, a 2. helyezett Mezei Rozi 

(Városmajori Gimnázium, felkészítő tanára: Schultheisz György) lett. A harmadik helyen holtversenyben 

Akkermann Anna (Ciszterci Szent István Gimnázium, felkészítő tanára: Berta Annamária) és 

Szabó András (Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Kollégium, felkészítő tanára: Ivókné Szajkó Ottília) végzett. A történelem tudományterületen 

összesen 1.763 tanuló versenyzett. 

 

A televíziós vetélkedőt népszerűsítő videó itt tekinthető meg, a versenyzőket bemutató kisfilmek a műsor 

Facebook-oldalán érhetők el. 
 

Forrás: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/ 

  

Kép forrása: https://www.oktatas.hu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XMk8yA02c4o
https://www.facebook.com/ifjutudosok
https://www.facebook.com/ifjutudosok
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/
https://www.oktatas.hu/


11 

Hírmondó 11 

MEGJELENT A 2021/2022. TANÉVI 

DIÁKOLIMPIA® VERSENYKIÍRÁSA 

Elkészült a 2021/2022. tanévi Diákolimpia® versenykiírása. Idén 

12 sportágban, továbbá a Játékos Sportverseny és Kis iskolák 

sportversenye kategóriákban lehet majd nevezéseket leadni. 

Bizonyára mindannyian nagyon várjuk már, hogy minden diák 

ismét szabadon, korlátok nélkül sportolhasson az iskolákban, vagy 

akár a parkokban és a köztereken, és részt vehessenek a 

Diákolimpia® versenyeken is. 

Versenykiírás link itt! 
 

Forrás: https://www.mdsz.hu/hir/megjelent-a-2021-2022-tanevi-diakolimpia-

versenykiirasa/ 

KIEMELT DÍJAZÁS AZ IDEI EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJÁN 

RÉSZTVEVŐ ISKOLÁKNAK 

 
 

Közel húszmillió forint értékű kiemelt díj jár az idei Európai Diáksport Napján (ESSD) résztvevő iskoláknak. 

A rendezvényt támogató, sport- és fitneszparkok, valamint játszóterek telepítésével foglalkozó S-tér Kft. 

három nagy értékű díjjal járul hozzá az iskolák részvételének motivációjához: 

• Fődíj: 1 db bruttó 5 millió forint értékű kültéri sport- vagy fitneszpark, amely azon iskolák között 

kerül kisorsolásra, akik a 2018., 2019., 2020. és 2021. évben is töltöttek fel diáksportnapi beszámolót 

• Kiemelt díj: 1 db bruttó 2,5 millió forint értékű kültéri sport- vagy fitneszpark, amely azon iskolák 

között kerül kisorsolásra, akik a 2018., 2019., 2020. évek valamelyikében és 2021-ben is töltöttek 

fel diáksportnapi beszámolót 

• Kiemelt díj: 1 db bruttó 2,5 millió forint értékű kültéri sport- vagy fitneszpark, amely az 

ESSD-hez 2021-ben újonnan csatlakozó és beszámolót feltöltő iskolák között kerül kisorsolásra 
 

A megadott értékek az eszközöket és a telepítés költségét (kb. 10-15%), valamint szakmai tanácsadást, 

szükség esetén ütéscsillapító burkolat kialakítását és a szabványossági felülvizsgálat lebonyolítását (kb. 30%) 

is magukban foglalják. Az eszközök a nyertes iskolák által az S-tér Kft. eszközparkjaiból szabadon 

megválaszthatók a keretösszegen belül: 

• Akadálypálya: https://www.hags.com/en-us/play/uniplay-obstacle-course 

• Fitnesz eszközök: https://www.hags.com/en-us/sport-fitness/fitness-equipment/gym-stations 

• Street workout eszközök: https://hardbodyhang.com/hu/termek/alap-workout-eszkoz 
 

A 2021. évi diáksportnapi beszámolókat szeptember 24. – október 15. éjfél között várjuk. Sorsolás és 

a nyertes iskolák közzététele a 15-én éjfélig beérkezett beszámolók között október 18-án. A nyertes 

iskolákkal ezt követően vesszük fel a kapcsolatot a sporteszközök kiválasztása és a telepítés ügyében. 

További ESSD díjak: az első 300, beszámolót feltöltő iskolának 30.000,- forint értékű sportszercsomagot 

juttatunk el. 
 

A beszámolókat kizárólag szeptember 24-től kezdődően fogadjuk el! 
 

Forrás: https://www.mdsz.hu/hir/kiemelt-dijazas-az-idei-europai-diaksport-napjan-resztvevo-iskolaknak/ 

  

Forrás: https://www.mdsz.hu 

Forrás: https://www.mdsz.hu 

https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2021/08/Diákolimpia_versenykiírás_2021-2022.pdf
https://www.mdsz.hu/hir/megjelent-a-2021-2022-tanevi-diakolimpia-versenykiirasa/
https://www.mdsz.hu/hir/megjelent-a-2021-2022-tanevi-diakolimpia-versenykiirasa/
https://www.hags.com/en-us/play/uniplay-obstacle-course
https://www.hags.com/en-us/sport-fitness/fitness-equipment/gym-stations
https://hardbodyhang.com/hu/termek/alap-workout-eszkoz
https://www.mdsz.hu/hir/kiemelt-dijazas-az-idei-europai-diaksport-napjan-resztvevo-iskolaknak/
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A 2021/2022-ES TANÉV LEGFONTOSABB DÁTUMAI A TANÉV 

RENDJÉRŐL SZÓLÓ 20/2021. (VI. 8.) EMMI RENDELET ALAPJÁN 

A 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda), utolsó tanítási napja 

2022. június 15. (szerda). A tanítási napok száma 181 nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő 

szakgimnáziumban 179, gimnáziumban és szakiskolában 180 nap a tanítási napok száma. 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap: 

a) középfokú iskolákban 2022. április 29., 

b) a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2022. május 31. 

Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első 

és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg. 

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, kiskorú 

tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

➢ Szünetek 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2021. november 2. (kedd). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 

2022. január 3. (hétfő). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2022. április 20. (szerda). 

➢ A vizsgák rendje 

Érettségi vizsgák 

Az őszi érettségi vizsgák 2021. október 15-én kezdődnek a nemzetiségi nyelvi és irodalmi írásbelikkel, 

az írásbeli vizsgák pedig egészen október 28-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli érettségiket 

2021. november 11-15. között tartják, a középszintű szóbeliket pedig november 22-26. között. 

Az őszi érettségi vizsgákat a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint kell 

megtartani. 

Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga 

időpontját az iskola igazgatója határozza meg. 

A szakgimnáziumban és a szakiskolában a szakmai, képesítő vizsgák időpontját az oktatásért felelős 

miniszter 2021. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján. 

A tavaszi érettségi vizsgák 2022. május 2-án, hétfőn kezdődnek és egészen május 23-ig tartanak. Az emelt 

szintű szóbelikre 2022. június 1-9. között, a középszintűekre június 13-24. között kerül sor. 

A tavaszi érettségi vizsgákat a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint kell 

megtartani. 

  

Jogi aktualitások 
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➢ A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal 

kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése 

A középfokú iskoláknak 2021. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, 

az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a diákokat a felvételi eljárásról. 

2021. november 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi 

írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2021. december 3-ig jelentkezhetnek a 

diákok. 

A központi írásbeli felvételit 2022. január 22-án tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig 

január 27-én. Az eredményekről február 7-ig értesítik a diákokat. 

A szóbeli vizsgákat 2022. február 22. és március 11. között tartják. 

A tanulói adatlapokat 2022. március 21-22-én lehet majd módosítani. 

A felvételről vagy elutasításról 2022. április 29-ig értesítik a diákokat. 

2022. május 9. és augusztus 31. között az iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

A középiskolai beiratkozás 2022. június 22-24. között lesz. 

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos 

feladatok lebonyolításának ütemezését a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

További fontos dátumok 

Az általános iskolai beiratkozás 2022. április 21-22-én lesz. 

➢ A témahetek és a témanap megszervezése 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti 

projektoktatást lehetővé tevő témahetek, illetve témanap időpontjai: 

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között, 

b) Digitális Témahét 2022. április 4-8. között, 

c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között, 

d) Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24. 

 

➢ Országos mérés, értékelés 

Országos mérések (kompetenciamérés, idegen nyelvi mérések) a Hivatal által meghatározott ütemezés 

szerint, 

a) a 6. évfolyamon 2022. május 18-31., 

b) a 8. évfolyamon 2022. május 4-17., 

c) a 10. évfolyamon 2022. április 20. - május 3. 

közötti időszakban lesznek. 

A mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a Hivatal részére 

2022. március 11-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

A Hivatal a mérések intézményi szintű, az adott nyelvi szint teljesítéséről szóló összesített adatait 

2022. június 30-ig a honlapján nyilvánosságra hozza. 
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A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá 

az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2021. október 15-

ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett 

tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért 

a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2021. november 5-ig a Hivatal által 

meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott 

vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2021. december 10-ig kell elvégezniük. 

8. osztályos pályaválasztási kompetenciamérést – kivéve a felnőttoktatásban tanulók esetén – 

2021. szeptember 20. és október 11. között tartják. 

A 2021/2022. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § 

(5) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálatát az iskolák – az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében megszervezik. A mérés eredményeit az érintett 

iskolák 2022. június 15-ig feltöltik a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe. 

➢ Szakmai ellenőrzések 

2021. október 1. és 2022. május 31. között országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében meg kell 

vizsgálni a miniszteri rendelet 80. § (4) bekezdése szerinti fenntartói intézkedési tervben foglaltak 

végrehajtását és dokumentálását. Az ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a 

Hivatal 2022. augusztus 31-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. 

2022. január 3. és 2022. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által 

kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók 

osztályozóvizsga-kötelezettségének teljesítését és dokumentálását. Az erre vonatkozó ellenőrzést a Hivatal 

folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2022. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős 

miniszter részére. 

Források: 

https://uj.jogtar.hu 

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről 

 

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY 

(NKT.) FONTOSABB VÁLTOZÁSAI 2021. SZEPTEMBER 1. NAPJÁTÓL 

 

I.  

Az Nkt. 2021. szeptember 1. napjával hatályba lépő 62. § (1a)-(1e) bekezdésének rendelkezései az alábbiak: 

„(1a) A nevelési-oktatási intézmény, többcélú intézmény vezetője a 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel 

élő gyermek, tanuló részére abban az időtartamban, amikor az óvoda, az általános iskola, a fejlesztő 

nevelést-oktatást végző iskola, a kollégium, a hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy a 

szakgimnázium ötödik-nyolcadik évfolyamán az intézmény – beleértve az ilyen köznevelési alapfeladatot 

ellátó többcélú intézményt is – felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló szülőjének, 

más törvényes képviselőjének kérelmére, a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi 

intézmények szakmai iránymutatása alapján az (1b)-(1e) bekezdés szerinti speciális ellátást biztosítja. 

(1b) Az intézmény vezetője a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja számára az (1a) bekezdés szerinti esetben és módon 

előírhatja 

a) a vércukorszint szükség szerinti mérését, 

b) szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott kapcsolattartási 

módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását. 

  

https://uj.jogtar.hu/
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(1c) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1b) bekezdés szerinti feladat ellátását 

a) olyan pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben foglalkoztatott személy útján biztosítja, aki a hivatal által szervezett, a feladat 

ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai továbbképzésén részt vett, és aki a speciális ellátásban 

való részvételt vállalja, vagy 

b) iskolaorvos vagy iskolavédőnő útján biztosítja. 

(1d) A szülő, más törvényes képviselő az (1a) bekezdés szerinti kérelmét az Eütv. 15. § (5) bekezdésével 

összhangban megtett formában nyújtja be. 

(1e) Az intézmény vezetője az e § szerinti esetkörben egy esetleges rosszullét esetén az Eütv.-vel összhangban 

álló speciális ellátási eljárásrendet alakít ki. 

 
A Nkt. szintén újonnan hatályba lépő 65. § (3a) bekezdése szerint: „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.” 

 

A fentiek alapján az óvoda, valamint az iskola 1-8. évfolyamán az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és 

tanulók esetében az érintett intézmény gondoskodik a napközbeni alapvető speciális ellátásról: 

a vércukorszint szükség szerinti méréséről, valamint – szükség esetén, orvosi előírás alapján – a szülővel, 

törvényes képviselővel történt egyeztetést követően, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin 

beadásáról. 

 

Ezen feladatok ellátását – a hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján – az intézmények az iskolaorvos, 

a védőnő, a megfelelő szakmai továbbképzést elvégző pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel 

rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy révén 

biztosíthatják. 

 

Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 

1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltak alapján az Oktatási Hivatal biztosítja a 

pedagógus vagy a legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatott személyek számára a szakmai továbbképzési lehetőséget. 

 

Az Oktatási Hivatal által a továbbképzés elvégzését követően kiállított igazolás birtokában az 1-es típusú 

diabétesszel élő gyermekek óvodákban, iskolákban történő támogatása biztosítható. 

 

II.  

2021. szeptember 1. napjával az alábbiak szerint módosult az Nkt. 80. § (1) bekezdése: „Az oktatásért felelős 

miniszter az országos mérési feladatok keretében gondoskodik a nevelési-oktatási intézményekben folyó 

pedagógiai tevékenység méréséről, értékeléséről. Az alapkészségek, képességek országos mérésének minden 

tanévben ki kell terjednie a köznevelés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán a nappali rendszerű iskolai 

oktatás munkarendje szerinti tanuló esetében a szövegértési, a matematikai és a természettudományos 

eszköztudás fejlődésének vizsgálatára. Az iskola vezetője, a tanuló és a pedagógus – jogszabályban 

meghatározottak szerint – részt vesz az országos mérés, értékelés feladatainak végrehajtásában”. 

A hivatkozott jogszabálymódosítás alapján az országos pedagógiai mérések és értékelések már nem kizárólag 

a szövegértési és matematikai-, hanem a természettudományos eszköztudás fejlődésének vizsgálatára is 

kiterjednek. 

 

Források: 

https://uj.jogtar.hu 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

  

https://uj.jogtar.hu/
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2021. OKTÓBER 1-IG LEHET SZAVAZNI 

AZ IDEI ÉV FÁJA VERSENY DÖNTŐSEIRE 

Idén 27 jelölés érkezett az Év Fája versenybe a májusi határidőig, 

amelyek közül tizenegyet juttatott a döntőbe az Ökotárs Alapítvány 

szakmai zsűrije. Az idén tizenkettedik alkalommal szervezett vetélkedő 

olyan fákra hívja fel a figyelmet, amelyek különleges szerepet töltenek 

be a jelölő közösség életében. 

 

Egy történet és képek elküldése révén bárki nevezhetett a versenybe 

egyedi fát vagy akár facsoportot is. A vetélkedőben nem számít a fák 

kora és mérete, előny azonban, ha a jelölt őshonos fajt képvisel, 

közterületen áll, vagy amelynek a története egy környezetvédelmi 

ügyhöz kapcsolódik. A döntősök kiválasztásánál a zsűri legfontosabb 

szempontja a történet, mely megmutatja, hogy az adott fa vagy facsoport 

miért fontos és különleges az őt nevező közösség számára. 

 

Az alapítvány célja a versennyel, hogy felhívja a figyelmet a természet és a közösségek kapcsolatára, illetve 

a természetvédelem fontosságára. Ezért azok a jelöltek, amelyek élete vagy természetes környezete, élőhelye 

veszélyben van, elnyerhetik a „Hős Fa” címet. Ezzel a díjjal szeretnének a verseny szervezői hozzájárulni a 

fák életéért vívott küzdelemhez, illetve elismerni a megmentésük érdekében végzett munkát. 

 

Az Év Fáját a közönség választja meg online szavazás révén, amely idén július 1-én indul és október 1-én 

éjfélkor zárul. A „Hős Fa” címet a zsűri osztja ki, és különdíjat kap minden évben az Országos Erdészeti 

Egyesület által választott jelölt is. A döntősökről részletes információ az http://evfaja.okotars.hu/dontosfak 

oldalon található, és itt van lehetőség a szavazatok leadására is. Az izgalmak fokozása végett a szavazás 

állása az utolsó napokban rejtett lesz. A végeredményt október első felében teszi közzé az Ökotárs 

Alapítvány. 

 
 

Az idei versenyben a következő fákra lehet szavazni: 

• Herény Erzsébet hársai – Szombathely/Herény 

• Gödöllői görbefa – Gödöllő 

• A perkátai nagy tölgyfa – Perkáta 

• Mausz-fa, a hárs a dombtetőn, a Szekszárdi dombság és a Sárköz peremén – Decs 

• A martfűi mesefa – Martfű 

• Százéves eperfa a kétsopronyi Kemencés Tanyán – Kétsoprony 

• Micsky hársak – Dánszentmiklós 

• Ezeréves tölgy – Ziliz 

• A három horti vadgesztenyefa – Hort 

• A kultúra párosa, a debreceni Csokonai Színház csüngő japánakácai – Debrecen 

• Kispáli vadkörtefa – Kispáli 

 
Forrás: http://evfaja.okotars.hu/ 

  

Fenntarthatóság 

Forrás: http://evfaja.okotars.hu/ 

http://evfaja.okotars.hu/dontosfak
http://evfaja.okotars.hu/
http://evfaja.okotars.hu/
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HERMELIN TÉLEN-NYÁRON – RAJZPÁLYÁZAT 

 

Forrás: http://www.hermanottointezet.hu/hermelin-telen-nyaron 

  

http://www.hermanottointezet.hu/hermelin-telen-nyaron
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ONLINE PÉNZÜGYI JÁTÉKSOROZAT: „FORINT HŐSÖK TERE” 

A forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából egy éven át tartó 

online pénzügyi játéksorozatot hirdet a Magyar Nemzeti Bank, 

a Látogatóközpontért és pénzmúzeumért felelős önálló osztály és a 

Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért. 

Minden hónapban egy-egy forint címlet kerül a kérdések 

középpontjába, és a játék alatt közel 1.100 db értékes nyereményt 

osztanak ki a résztvevő diákok között.  

 

Pályázati feltételek: 

A játékosok érvényes iskolalátogatási igazolással vagy hallgatói 

jogviszony igazolással kell rendelkezzenek. Az érvényes igazolás a 

nyeremények átvételének feltétele, melyet a Szervezőknek email 

formájában kell eljuttatni. Egy játékos egy időszakban (havi játékmenet) egyszer töltheti ki a verseny kvízt. 

Egy személy egy időszakban (havi játékmenet) kizárólag egy nyereményre jogosult. A középiskolásoknak 

szóló kvízsorokat csak a középiskolások tölthetik ki nyereményért, a felsőoktatásban résztvevők pedig csak 

a felsőoktatási kvízben játszhatnak nyereményekért. A játék részleteit a Játékszabályzat tartalmazza. 

 

Résztvevői kategóriák: 

• „Középiskola” kategória: 14-22 éves, magyarországi középfokú oktatási intézményben aktív tanulói 

jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozaton tanuló diákok 

• „Felsőoktatás” kategória: 18-28 éves, magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező diákok 

 

A legkiemelkedőbb versenyzőket különleges nyereményekkel jutalmazzák minden havi fordulóban, illetve 

a mind a 12 kérdéssort kitöltőknek szóló fődíj játékban! 

 

Fordulók: 

A minden hónapban egy adott forintcímletre, és meghatározott pénzügyi témakörökre épülő kvízsorokat a 

megadott határidőig lehet kitölteni, ha a játékos szeretne részt venni a havi nyereményekért folytatott 

meccsben. 

Amennyiben a játékos szeretne részt venni a fődíjakért folytatott játékban, legkésőbb 2021. december 31-ig 

regisztrálnia kell és az addig rendelkezésre álló kérdéssorokat is ki kell töltenie, valamint összességében mind 

a 12 kérdéssort szükséges kitöltenie a játék végéig. Egy játékos egy regisztrációval egy kvízsort csak egyszer 

tölthet ki, de egy időszakban egy személy csak egy nyereményre jogosult. 

 

A verseny időtartama: 2021. augusztus 23. – 2022. augusztus 1. 
 

További információ: https://forint75.penziranytu.hu/tudnivalok 
 

Forrás: https://forint75.penziranytu.hu/ 

  

Forrás: https://pixabay.com/ 

https://forint75.penziranytu.hu/tudnivalok
https://forint75.penziranytu.hu/
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI 

INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KOMPLEX KÖRNYEZETI NEVELÉSI 

PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

A pályázat kiírója: Humusz Szövetség és 

Gammapolisz Nonprofit Kft. 

 

Megpályázható összeg: A pályázati keretösszeg 

6.000.000 Ft, a két legjobb pályázat kerül 

kiválasztásra, az egy pályázó által elnyerhető összeg 

maximum 3.000.000 Ft/intézmény. 

 

A pályázat célja: Komplex környezeti nevelési 

program megvalósítása a 2021/2022-es tanév során 

 

A program elemei: 

 

Kötelező elemek 

Ingyenes 2 napos környezetvédelmi oktatás a program megvalósításában közreműködő és egyéb érdeklődő 

pedagógusok és pedagógiai munkát segítő személyek részére (minimum 15 fő/intézmény vagy a tantestület 

minimum 70%-a), mely a pályázat kiírójának „Ökohírnök” képzésére épül. 

A képzés célja: a globális környezeti összefüggések ismerete, a diákok felé hatékony közvetítés, a problémára 

adható válaszokat cselekvésbe ágyazva átadni, egyszerű és hatékony, közösségi alapú megoldások 

szorgalmazása. 

 

Opcionális elemek (a lenti felsorolás csak indikáció, a lista bővíthető): 

• Iskolán belüli környezetvédelmi programok megvalósítása, pl. 

- hulladékcsökkentés, hulladékhasznosítás fejlesztése 

-  iskolakert megvalósítása, fejlesztése 

-  környezetvédelmi programhét megvalósítása, 

- előadások, szakkörök 

- kiállítások/szemléltetések 

- egyéb ökológiai szemléletformáló iskolai programok 

• Iskolán kívüli környezetvédelmi programok megvalósítása 

- természetjárások, környezeti érzékenyítő programok 

- üzemlátogatások (pl. élelmiszertermelő és -feldolgozó üzemek, hulladékégetők/ lerakók/ 

szelektív hulladék feldolgozók) 

- egyéb ökológiai szemléletformáló iskolán kívüli programok 

• Ökológiai szemléletformálás beépítése az iskolai tananyagba, lehetőségek szerint. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 
Kérjük, hogy a pályázati dokumentumot az alábbi szempontok figyelembevételével állítsák össze. 

• Bevezetés: Mutassa be röviden az intézményt, eddigi legfontosabb fenntarthatósági törekvéseit 

(ha voltak) és a jelenlegi pályázat célkitűzését, hosszabb távú (2-3 éves) vízióját. Kérjük, hogy a 

bevezetésben nevezzen meg kapcsolattartót az intézmény részéről, email-es és telefonos 

elérhetőséggel együtt. Maximum 2000 karakter. 

• Bemutatkozás: A programok megvalósításában közreműködő pedagógusok/munkaközösség 

tagjainak bemutatása, különös tekintettel környezetvédelmi/fenntarthatósági tevékenységükre. 

A program megvalósításba még bevonható személyek, pedagógiai munkát segítők, diákok, szülők 

részvételének bemutatása. 3000-3500 karakter. 

• Projekt terv: Részletes munkaprogram összeállítása a felsorolt, opcionálisan bővíthető 

programelemek figyelembevételével, előzetes költségkalkulációval. A leírásban térjen ki arra, hogy 

milyen programelemeket, eseményeket, akciókat kívánnak megvalósítani és milyen ütemezésben. 

Ezeket röviden indokolja is! Maximum 4000 karakter 

  

Forrás: https://humusz.hu/ 

https://humusz.hu/
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• Költségterv: Az 1. számú mellékletben található excel táblázat kitöltésével mutassa be a projekt 

előzetes költségtervét. Előzetes költségkalkulációnál figyelembe vehető költségelemek 

- Anyag- és anyagjellegű költségek (igénybe vett szolgáltatások), 

- Személyi jellegű költségek, a programokban résztvevő pedagógusok ráfordított munkaideje 

(szervezés/koordinálás, program lebonyolítás stb.) munkaórában megadva 4.000 Ft/óra 

bérköltséggel (+járulékok) számolva. 

 

A pályázati dokumentumokat elektronikus formátumban, az intézményvezető által aláírva kell elküldeni az 

alábbi email címre: peter@humusz.hu (Merza Péter oktatási programvezető, Humusz Szövetség) 

A pályázat tartalmával kapcsolatos kérdéseket 2021. szeptember 21-ig írásban kérjük elküldeni a fenti e-mail 

címre. 

 

Benyújtási határidő: 2021. szeptember 30. 

 
A pályázatok elbírálása: 

A pályázat kiírója a benyújtott pályázatokat 2021. október 20-ig bírálja el. 

 

A pályázati összeg rendelkezésre bocsátása: 

Sikeres pályázat esetén a pályázati összeg 2 részletben kerül folyósításra. 

A pályázat kiírója az első részletet – amely az elnyert összeg 50%-a – 2021. november 30-ig átutalja az 

intézmény alapítványi számlájára. A második részlet kifizetése 2022. február 15-ig történik meg, 

amennyiben az intézmény megfelel a pályázati kiíró által támasztott minimum feltételeknek. 

 

Pályázati dokumentumok letöltése itt. (A linkre kattintva megnyíló drive mappából letölthető a költségvetési excel 

táblázat) 

 
Forrás:https://humusz.hu/hirek/palyazatot-hirdetunk-komplex-kornyezeti-nevelesi-programra/28372 

  

https://drive.google.com/drive/folders/15eApgR1Wh9xD90tr3Hoez8cInNz05Md1?usp=sharing
mailto:peter@humusz.hu
https://drive.google.com/drive/folders/15eApgR1Wh9xD90tr3Hoez8cInNz05Md1?usp=sharing%20%20
https://humusz.hu/hirek/palyazatot-hirdetunk-komplex-kornyezeti-nevelesi-programra/28372
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TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MUNKAKÖZÖSSÉG SZAKTANÁCSADÓI 

Barabásné Vályi Valéria Katalin 
 

Szaktanácsadói szakterületeim: 

• Tantárgygondozói szakterület (kémia) 7-8.évfolyam 

• Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület 

 

Kémia szakos középiskolai- és biológia-technika szakos általános iskolai tanár vagyok. 1984-ben, első 

szakképzettségem megszerzése óta dolgozom az akkor még József Attila Általános Iskola nevet viselő 

debreceni iskolában. Szakmai életutam majd harminchét éve alatt voltam osztályfőnök, igazgató-helyettes, 

intézményvezető. Jelenleg, iskolánk tagintézménnyé válását követően tagintézmény-vezetőként végzem 

feladataimat. 

Szakmai munkámban mindig az vezetett, hogyan tudom a gyermekek fejlődését a leghatékonyabban 

segíteni. Tanári munkám során fokozatosan el kellett fogadnom, hogy a tanítás nem csupán információátadás. 

Diákjaimban a lexikális ismeretek megtanítása mellett ki kell alakítanom, fejlesztenem kell azokat a 

képességeket, készségeket, melyek segítéségével a gyorsan változó környezetük adta feladatoknak, 

kihívásoknak meg tudnak felelni. Pedagógus kollégáimat partnernek tekintve, velük jó munkakapcsolatot 

ápolva végzem vezetői feladataimat. Csapatban tevékenykedve, egymást segítve lehetünk hatékonyak 

munkánk során. 

Szakmai fejlődésem mindig nagyon fontos volt számomra, ezért 2014-ben jelentkeztem a szaktanácsadói 

mesterpedagógusi minősítésre. Szaktanácsadói feladataimat 2015 óta látom el, először kémia 

tantárgygondozói területen, majd újabb képzést követően vállaltam el a hátrányos helyzetű tanulók 

nevelésével foglalkozó pedagógusok segítését. 

Szaktanácsadóként legfontosabb feladatomnak tartom, hogy személyre szabottan segítsem a pedagógus, 

a pedagógus-közösségek szakmai fejlődését. 

Szaktanácsadói munkám hatékonyságának alapja a kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása, 

partneri kapcsolaton alapuló kommunikáció. Szaktanácsadóként erősségemnek érzem segítő, támogató 

tevékenységemet. 

Az egyenrangú kapcsolat kialakítása mellett fontos számomra a folyamatosság és egyénre szabottság a 

szaktanácsadás folyamatában. 

Tantárgygondozó szaktanácsadóként támogatni tudom a pedagógusok módszertani megújulását, 

önreflexiójukat, életpálya-építésüket, jógyakorlatok megismerését, versenyek szervezését, lebonyolítását, 

az egyéni bánásmód, az esélyteremtés megvalósítását, tehetséggondozást. 

Tematikus területű szaktanácsadóként a szervezeti tanulás támogatása érdekében a helyzetelemzés 

segítése, fejlesztési stratégiák kidolgozásához, a pedagógust támogató környezet kialakításához, a belső 

tanulási folyamatok ösztönzéséhez tudok segítséget adni. 

 

 

Balogh László Endre 
 

Balogh László Endre általános iskolai informatika szaktanácsadó vagyok, az Ibolya Utcai Általános 

Iskolában tanítok. Az informatika tanítást még a Commore 64, és ZX Spectrum idejében kezdtem. Számos 

tantervet átéltem és a több, mint 35 éves tapasztalatom ad rálátást az informatika oktatásra. Néhány éve 

szaktanácsadóként járom a megyét és látom azt, hogy milyen jól felkészült, és elhivatott kollégák dolgoznak 

az iskolákban. Persze a nehézségek is kiderülnek azért. A felvetődő problémákban igyekszem a segítséget 

megadni. A másik szakom a földrajz, amit tanítok, és ott is alkalmazom az informatikai lehetőségeket. 

A digitális oktatás tehát a mindennapjaim része. Számos felületet, oktatási portált kipróbáltam már. Néhányat 

meg is kedveltem és szívesen használom is azokat. 

Egy távoktatási portált működtetek, ahol az órai munkáimat segítő anyagok vannak elhelyezve, szövegek 

és feladatok formájában. Ezt ajánlom folyamatosan követni, mert rendszeresen változik. Az elérhetősége: 

http://tanit.balaen.hu/. Egy Moodle felület, amire azonosító, és jelszó nélkül be lehet lépni és használni. 

  

Szaktanácsadóink 

http://tanit.balaen.hu/
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Szaktanácsadóként működtetek egy weboldalt is, ahol bejegyzéseket, jogszabályokat, hasznos oldalakat, 

és oktatási anyagokat lehet elérni. Remélem ezzel is tudok segíteni a kollégáknak. Elérése a 

http://szaktan.balaen.hu/ linken lehetséges. 

A digitális oktatás kezdetekor pedig egy Facebook csoportot hoztam létre „Digitális oktatás” néven, ahol 

szintén saját és mások által használt lehetőségeket lehet megtalálni. Nyitott csoport, tehát be lehet lépni, nem 

csak informatika szakosoknak: https://www.facebook.com/groups/601550793765248 

 

Az informatika, a földrajz tantárgyban, valamint a digitális oktatásban tudok módszertani segítséget 

nyújtani. Tananyagok, témakörök összeállításában, kérdéssorok, feladatok szerkesztésében, házi versenyek 

átgondolásában, webes felületek tervezésében, az informatika és földrajz oktatás során felmerülő 

kérdésekben tudok segíteni. Várom a megkereséseket a fent említett témákban. Az elérhetőségeim a 

weblapon, a Facebook oldalon is megtekinthetők. 

 

 

Barta Ágnes 
 

Biológia-földrajz szakos középiskolai tanár vagyok a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban. 

Biológia tantárgyból a szaktanácsadói tevékenységemet 2004-ben kezdtem. Az életpályamodellhez 

kapcsolódóan 2014-ben részt vettem a pedagógus próbaminősítésben és 2015-tól mesterpedagógusként 

vagyok középiskolai szaktanácsadó biológia, egészségtan, természetismeret területen. Az elmúlt több mint 

6 évben változatos tevékenységet folytattam. 

Tevékenységem egyik fontos területe volt a tantárgygondozói szaktanácsadás. A város és a megye több 

intézményében jártam ennek keretében. Nyújtottam egyéni szaktanácsadást, pl. segítségnyújtás és szakmai 

ellenőrzés középszintű szóbeli érettségi tételek összeállításánál, helyi tantervek készítésénél. 

A pedagógus tájékoztatás, szakmai szolgáltatás kapcsán több műhelymunkát szerveztem, pl.: 

• a biológia tanítás általános problémái 

• jógyakorlatok megosztása 

• a digitális oktatási rendhez kapcsolódó anyagok, tapasztalatok megosztása 

Részt vettem országos tanulmányi versenyekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatásban: megyei fordulón 

versenyfelügyelet, javítás. 

Bekapcsolódtam több, Oktatási Hivatal által indított szakmai felmérésbe, pl. kiegészítő kompetenciamérés, 

idegennyelvi mérés. 

Az OH Debreceni Pedagógiai Oktatási Központja által szervezett szakmai napokon is részt veszek, több 

alkalommal tartottam előadást, gyakorlati bemutatót. 

 

Tevékenységi területeim: Biológia, Egészségtan, Természetismeret – 7-8. évfolyam; 

Biológia, Egészségtan, Természetismeret – 9-12. évfolyam középiskolában / középfokú nevelés-oktatás 

Tantárgygondozói szakterülethez kapcsolódó szaktanácsadás: tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, 

eljárások megismertetése, pedagógusok tervezőmunkájának támogatása, bemutató foglalkozás, bemutató óra 

tartása 

 

Vállalt tevékenységek: 

• Pedagógus minősítéshez kapcsolódó segítségnyújtás 

• Pedagógus önértékeléshez kapcsolódó segítségnyújtás 

• Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) előtti segítés 

• Tehetségfejlesztés, tehetséggondozással kapcsolatos szaktanácsadás 

• Megyei, regionális, országos pedagógiai mérésben való közreműködés 

• Érettségivel kapcsolatos szakmai, és jogi változások követése, erről való tájékoztatás 

• Speciális feladatok az emelt szintű érettségire való felkészítésben 

  

http://szaktan.balaen.hu/
https://www.facebook.com/groups/601550793765248
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Csiha László 
 

Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskolában tanítok, szaktanácsadói tevékenységem 2018-ban kezdődött általános iskolai informatika 

tantárgygondozói tevékenységgel. Általában minősítés előtt álló kollégákhoz hívtak, annak érdekében, hogy 

segítsek feltérképezni a jelölt erősségeit és a fejlesztendő területeit. 

2018 októberében az Őszi Pedagógiai Napok keretében műhelyfoglalkozást tartottam 

„Mobilalkalmazások nem csak informatika órákon” címmel, melyben bemutattam az okostelefonos 

applikációk bevonási lehetőségeit a mindennapi tanításba. 

Ugyanezen év decemberében szaktanácsadó kolléga segítségével és az intézményvezetés bevonásával 

megvizsgáltuk a saját iskolám mérés-értékelési rendszerét és elindítottuk az átalakítását. 

Később a Tavaszi Pedagógiai Napok keretében műhelymunkát vezettem „Formatív értékelés 

IKT eszközökkel” címmel, amelyen a Socrative, Quizizz alkalmazásokkal foglalkoztam behatóbban. 

Ugyanezen a rendezvénysorozaton – kollégáim segítségével – bemutattam a bázisintézményi tevékenység 

keretében szervezett „Nyelvvizsgaverseny és Szakmai Nap” című iskolai programunkat. 

2019-ben mérés-értékelés területen újabb szaktanácsadói képzésen vettem részt, elvégeztem az 

Oktatási  által szervezett „Felkészítés pedagógiai értékelési szaktanácsadói feladatok ellátására” című 

60 órás, majd „A tanórai értékelés fejlesztése – kihívások, megoldások” című 30 órás képzést, amely 

elsősorban a kooperatív csoportmunka értékelésére fókuszált. 

Még ebben az évben elkezdtem tájékoztatni az iskolákat az OKM-FIT szoftver alkalmazásának 

lehetőségeiről. 

2020-ban folytattam az Országos Kompetenciamérés eredményeit elemző szoftver bemutatását több 

intézményben, mivel igen nagy igény mutatkozott a kompetenciák fejlesztésének hatékonyabbá tételére. 

2021-ben az részt vettem a „Tanulóértékelés hagyományos és online feladatokkal” című trénerképzésen, 

ennek köszönhetően tanfolyamokat tarthatok az érdeklődőknek a hagyományos és online értékelés 

sajátosságairól élő vagy online formában. 

 

 

Erdei Gyula 
 

Tantárgygondozói tevékenységem fő területe az általános iskola 5-8. évfolyama, 2013-tól mint 

okleveles földrajz tanár a középiskola földrajz tanítása is bekerült a tantárgygondozói keretembe. 

 

Mind a természetismeret, mind a földrajz tantárgy esetében tapasztalatom nem újkeletű, hiszen 

e tantárgyat 1974 óta tanítom. Ebben a megismerés és az újítás hajtott első perctől kezdve. Mérföldkő volt 

az életemben a 2005-ös év, amikor az iskolánkban, a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 

elkezdtük a digitális eszközök használatát először kicsiben, majd – folyamatosan fejlesztve az interaktív 

táblákat – 2009-re átálltunk iskolai szinten erre a technológiára. Ennek a motorja akkor a földrajz és a biológia 

tantárgy volt. Ennek inspirációjaként rendkívül gyors ütemben 2010-re a többi kolléga is váltott. 

Ez az indítás nem csak a lehetőségek széles tárházát adta, hanem a módszertani fejlődésünket is. 

Kiemelten foglalkoztam a kollaboráció kérdésével, illetve a digitális eszközök (IKT) használatával a 

mindennapi munkánk során. 

 

Több projektet készítettem, melyet a tanításom során alkalmaztam. Igazából arra vagyok nagyon büszke, 

hogy 2012-re „Előminősített IKT referencia iskola” lettünk, jelenleg Bázisintézmény „Digitális iskola” 

programunkkal. Ma már az interaktív tábla mellett az aktív panelek napi használata is rutinjellegű 

iskolánkban, a tablet és a mobiltelefon, mint saját eszköz melett. 

Ezek segítettek abban, hogy az elmúlt években digitális szaktanácsadóvá válhattam, valamint részt 

vettünk a Microsoft Innovatív Iskola programjában. 

Így szeretném segíteni mindazokat, akik érdeklődnek e téma iránt és elkötelezettek ebben a korántsem 

egyszerű világban. Ezt a tantárgygondozói munkám mellett örömmel végzem. 
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A másik nagy terület az iskolafejlesztés. Mi hatalmas utat jártunk be, jelenleg egy (hétéves) 

megszakítással 1988 óta vagyok igazgató, 2001 óta mai napig folyamatosan. 

Így tudok segíteni az iskolafejlesztésben, a menedzselés kérdésében, a tartalmi munka fejlesztésében, 

amennyiben erre igény van. Mindez nagyon szerteágazó tevékenység, de ezek nélkül nem lehet eredményes 

iskolát létrehozni, illetve működtetni úgy, hogy az – elsősorban a tanulóknak, a pedagógusoknak és a 

szülőknek – vonzó és hiteles legyen! 

 

Az elmúlt évek kérdése iskolai szinten a tanfelügyeleti rendszernek való szervezeti megfelelés, válasz a 

kihívásokra. 

Mint gyakorlott iskolaigazgató, ezt a problémakört a szervezetből (iskola) kiindulva közelítem meg azon 

a szinten, hogy ez a gyakorlatban hogyan valósulhat meg. 

 

Ezért az alábbi területek segítő megbeszélésére, illetve tanácsadásra van lehetőség ezekben a témákban: 

• Intézményi önértékelés – vezetői önértékelés, pedagógusok önértékelése, pedagógus értékelés 

• Intézmény az interneten – MS Teams alkalmazása a nevelőtestület adminisztrációjának követésére 

• Az intézményi intézkedési terv elkészítése, felülvizsgálata 

• Az intézmény belső fejlesztése, szervezetfejlesztés 

• Az intézményi szervezeti tanulás (a nevelőtestület önképzésének) támogatása szakmai műhelyek 

szervezésével és tartásával. 

 

 

Hotziné Pócsi Anikó 
 

1991-ben szereztem matematika-kémia-informatika szakos diplomámat a debreceni Kossuth Lajos 

Tudományegyetemen és azóta a Tóth Árpád Gimnáziumban tanítok. 2015-ig mindhárom szakomat 

tanítottam, jelenleg biológia-kémia tagozatos csoportokban tanítom a kémiát. 2007-ben szereztem kémia 

tanári szakvizsgát a Debreceni Egyetemen. 2015-től Hajdú-Bihar megyében kémia szaktanácsadóként is 

dolgozom. 2017-ben iskolánk az Oktatási Hivatal bázisintézménye lett, azóta vagyok iskolánkban 

bázisintézményi koordinátor. Gimnáziumunkban évről évre segítem mentortanárként a Debreceni Egyetem 

kémiatanár szakos hallgatóit. 

 

Nagyon sokat teszek annak érdekében, hogy minél jobban felkeltsem a tanulók érdeklődését a 

természettudományok iránt. A tehetséges gyerekeket egyéniségüknek megfelelően segítem, támogatom. 

Szakkörön és a szakköri foglalkozásokon túl is sokat foglalkozom a diákokkal. Versenyre való felkészítést 

is mindig végeztem a gimnáziumban. Fontosnak tartom, hogy a diákok megismerjék a kémia és a 

környezetvédelem szépségeit és nehézségeit, kedvet kapjanak a versenyzéshez és az ismeretek 

megszerzéséhez. Tanítványaim rendszeres résztvevői és eredményes szereplői a megyei és országos kémia, 

illetve környezetvédelmi versenyeknek. 

Szaktanácsadói munkám legfőbb feladatának tekintem a módszertani segítséget a kémia oktatásában. 

Erre több formában adódik lehetőség: tantárgygondozói óralátogatás, munkaközösségek módszertani 

segítése, tanácsadás portfólió készítése, előadás tartása a kívánt témában pl. gamifikáció, emelt- és 

középszintű érettségi. 

Több éven keresztül részt vettem a POK által szervezett versenyek szervezésében, mely nagyon kedves 

feladat volt számomra, hiszen magam is nagyon szeretek versenyeztetni. 

Az új NAT követelményeinek megfelelő új tankönyvek átdolgozásában részt vettem, ezért szívesen 

nyújtok segítséget mind a tankönyvek használatában, mind az érettségire való felkészítés tervezésében, 

kivitelezésében. 

Bázisintézményi koordinátorként bázisintézményi programok szervezésében veszek részt, valamint 

fontosnak tartom, hogy segítsek a kollégáknak a TÁG-TUDOR Öveges Laborral való kapcsolat 

kialakításában. 
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Kertiné Szakáll Anna 
 

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-kémia tanári szakán 1983-ban szereztem 

tanári oklevelet. A technika tanári, levelező képzésről 1984-ben kaptam oklevelet. 

Két évig a debreceni Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Szakközépiskolában dolgoztam, mint kollégiumi 

nevelőtanár és matematika óraadó. 1985 óta folyamatosan a Debreceni Ady Endre Gimnázium tanára 

vagyok. A matematika és kémia tantárgyakat minden tanévben tanítottam. A kerettanterv szerint a 

12. évfolyamon a gimnáziumi képzésben megjelent a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy. Azóta tanítom 

a 7. és a végzős évfolyamon. Ez, a témájában is új tantárgy szakmai kihívást jelent számomra. 

Ismereteimet folyamatosan fejlesztettem. Az utóbbi években nagyon sok és jelentős szakmai, pedagógiai 

és módszertani továbbképzést végeztem el. 

Folyamatosan felkészítek és érettségiztetek matematikából és kémiából mindkét szinten. Vizsgáztatok és 

javítok emelt szinten. Középszintű vizsgabizottsági elnök vagyok. 

HEFOP-3.1.3 programban 2006 szeptemberétől matematikát tanítottam A-modul szerint. A kompetencia 

alapú oktatást tantárgyaim esetén azóta is alkalmazom. A témában iskolai, városi továbbképzéseket, 

bemutató órákat tartottam. Erre épülve mentori tevékenységet végeztem a régió hat iskolájában. 

2012-ben kaptam diplomát a Debreceni Egyetemen, a szakvizsgával záruló képzésen „Tehetséggondozás, 

tehetségfejlesztés” szakterületen. 

Tehetséges diákjaimat versenyeken indítom. 

Folyamatosan osztályfőnöki munkát végeztem. Iskolánk természettudományos munkaközösségét 

vezetem, az Intézményi Tanács tagja vagyok. 

Tanítottam a téli közfoglalkoztatás keretében. Ez a felnőttoktatási feladat valódi pedagógiai kihívást 

jelentett. 

2014-ben elvégeztem a tantárgygondozói szaktanácsadói képzést matematika tantárgyból, 

2015 januárjában megkaptam a mesterpedagógusi kinevezésemet. Ismereteimet, tapasztalataimat 

felhasználva azóta matematika szaktanácsadóként is dolgozom. Feladataim a matematika kompetenciaterület 

5-12. évfolyamára vonatkoznak. 2018-ban, az Őszi Pedagógiai Napokon, a POK szervezésében 

műhelymunkát tartottam a kompetencia alapú matematika oktatás témakörében. Ez a módszertani terület 

közel áll hozzám. Rendszeresen alkalmazom, sok segédanyaggal rendelkezem, szívesen osztom meg 

tapasztalataimat. A tantárgygondozó szaktanácsadáson kívül munkaközösségeknek tartottam módszertani 

foglalkozásokat. Hasznos a szakmai közösségek eszmecseréje, ami online formában is működőképes. 

A pedagógus életpályamodell lépéseinek segítésében, a felkészülésben, a portfóliókészítésben is vannak 

tapasztalataim. Rálátásom van a kiemelt figyelmet igénylő, különösen a tehetséges diákokkal kapcsolatos 

tevékenységekre. A kompetenciamérés eredményének javítása és az érettségire való felkészítés területén a 

gyakorlatban szerzett tapasztalataim mások segítségére lehetnek. 

Szeretem és szívesen végzem ezt a munkát! A több évtizedes szakmai, pedagógiai, módszertani 

tapasztalataimat örömmel osztom meg a kollégákkal. Különböző településeken, minden iskolatípusba 

felkészülten látogatok, próbálok hasznos tanácsokkal segíteni, miközben én is sokat tanulok. 

2018-tól a tehetséges, általános- és középiskolás diákok tutori segítését végzem a MATEHETSZ keretein belül. 

 

 

Komádiné Kiss Erzsébet Beatrix 
 

2020 óta végzek szaktanácsadói tevékenységet földrajz, természetismeret szakterületen. 

Kémiából és földrajzból 2001-ben szereztem tanári képesítést, tájvédő geográfusként 2002-ben 

diplomáztam. 

Tanári pályafutásomat az Irinyi János Gimnázium Szakközép- és Szakiskolában kezdtem meg a 

2000/2001. tanévben. Az esti gimnáziumi tagozaton osztályfőnökként és szaktanárként felnőttek képzésében, 

érettségi vizsgáztatásában évekig részt vettem. „Középiskolai környezeti nevelés” terén pályázatot nyertünk. 

A kémia, földrajz tantárgyak mellett vezethettem tartósítóipari tanulók számára laboratóriumi szakmai 

gyakorlatot. 2003-ban kémia tantárgyat tanítottam óraadóként a Debreceni Református Kollégium 

Gimnáziumában. 2010/2011. tanév második félévétől gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására kértek 

fel. Pályázati felelősként és mentorként az „Út a szakmához” és az „Út az érettségihez” Útravaló 

Ösztöndíjprogram alprogramjaiban sok hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma 

tanulót sikerült ösztöndíjhoz segítenem. 
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2014-ben államvizsgáztam a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Felnőttképzési karán, és szereztem 

pedagógusi szakvizsgát család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szakterületen. 

Az előrehozott szakképzés bevezetésével, a kerettantervi módosításokkal a komplex természetismeret 

tantárgyat tanítottam. A 2014/2015. tanévben az óraszám változások miatt át kellett tanítanom a 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola szakiskolai osztályaiba természetismeret 

tantárgyból. 

 

2016/2017-es tanévtől a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban kezdtem el dolgozni, ahol a kémia és 

földrajz tantárgyak oktatásán kívül ellátom az ifjúságvédelmi, a diákönkormányzati és a közösségi szolgálat 

feladatait. A DÖK feladata számos iskolai rendezvény, iskolai és olykor tankerületi program megvalósítása. 

A gyermekvédelemhez kapcsolódóan elvégeztem „Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése 

serdülőknél” című ENABLE továbbképzést. A tehetséges tanulók felismerése és fejlesztését kiemelt 

feladatomnak tartom, a „Komplex tehetségtámogatás az iskolában” című továbbképzés nyújtott ehhez 

segítséget. A diákönkormányzati tanulókkal közösen szervezem az iskolakezdő osztályok számára az 

augusztus végi békatábort. Vezetőtanári megbízással segítem a hatodéves osztatlan képzésben részt vevő 

egyetemi hallgatók egy éves tanítási gyakorlatát. Ez folyamatos újító és tudásmegosztó tevékenységet kíván 

a pedagógiai munkámban. Érettségi vizsgaelnöki feladatokat rendszeresen ellátok, kémiából emelt szintű 

érettségi dolgozatokat javítok. 

Legnagyobb kihívásnak a pozitív pedagógiai szemlélet alkalmazását és iskolai szintű kialakítását tartom. 

Ebben fejlesztem jelenleg magam. 

Nagyon érdeklődő, innovatív, rugalmas személyiségemmel igyekszem segíteni minden közösséget. 

 

 

Petőné Horváth Mária 
 

1982-ben szereztem biológia-földrajz szakos középiskolai tanári diplomát majd közoktatási szakértő-

szakvizsgát a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 

 

Pedagógiai hitvallásom:  

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam” (Németh László) 

 

Közel negyven éves pedagógiai gyakorlattal rendelkezem. Az eltelt évtizedek alatt, többek között, nagy 

tapasztalatot szereztem a hátrányos és a roma származású tanulók oktatása terén. A velük való foglakozás, 

a nevelésük és az oktatásuk nagy empátiát, türelmet, szakmai tudást kíván. Meghatározó a személyes 

hitelesség. A szakmai tudásom érdekében, pályám során folyamatosan képeztem magam. 27 éves 

intézményvezetői gyakorlattal rendelkezem. Oktatói és vezetői munkám elismeréseként „Debrecen város 

kiváló pedagógusa” díjban részesültem. 2014-ben lettem mesterpedagógus és szaktanácsadó. Elkötelezett 

vagyok a szaktanácsadási tevékenység iránt, mert tudásomat, tapasztalatomat a szaktanári és vezetői területen 

szeretném átadni, hasznosíthatóvá tenni a kollégáim számára! Ezek a szaktanácsadói alkalmak támogató, 

segítő jellegűek, oldott légkörben zajlanak, és én is sokat tanulok belőle. 

 

Tantárgygondozás: Természetismeret, természettudomány – 5-6. évfolyam; Biológia, Egészségtan – 

7-8. évfolyam. A tantárgygondozói látogatások alkalmával a tanácsadói tevékenységem a szaktanári munka 

valamennyi területére irányul, többek között: pedagógiai-módszertani kultúra fejlesztése, IKT eszközök 

használata, digitális oktatás, pedagógus önértékelés folyamata, pedagógus tanfelügyelet, portfólió készítése, 

hátrányos helyzetű tanulók oktatása, természettudományos kompetenciák fejlesztése, tehetséggondozás, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulók oktatása, konfliktus kezelés. Az óralátogatások 

után, a konzultációk oldott légkörben zajlanak. 

 

Intézményvezetői – intézményfejlesztési szakterület általános iskola alsó-felső tagozat: 

Intézményi konzultáció – probléma megoldás területei: intézményfejlesztés, szervezetfejlesztés, 

intézményvezetői önértékelés, intézményi önértékelés, intézményvezetői ellenőrzés, intézményi ellenőrzés, 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató 

rendszer működtetése. Kiemelném az Intézményvezetők személyes támogatását adott problémakörben. 
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BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA 

Óvodánk Hajdú-Bihar megyében Debrecen és Nyíregyháza között Tégláson található, és a kisváros 

egyetlen óvodája. Intézményünk 2007-ben vette fel a Beck Pálné Bárczay Anna grófnő nevét. Így lettünk 

Bárczay Anna Városi Óvoda. 

Intézményünk 10 csoportban 250 gyerek befogadására alkalmas. Óvodánkban a tevékenységközpontú 

óvodai program alapján dolgozunk. Célunk a 3-6 éves korú gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődésének 

és a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése. 

Óvodánk 2011 óta kiválóan akkreditált tehetségpont (TP 120 000 502 azonosítószámon). Ehhez 

kapcsolódva három tehetségműhelyben végezzük a tehetséggondozást (kézműves kuckó; zeneóvoda; 

pindur-pandúr közlekedési). A tehetséges gyermekek számára tehetségműhelyekben biztosítjuk a 

tehetséggondozást. Ebben három kolléganő mesterprogramot is megvalósít. Az óvodai tehetségprogramban 

tervünk a matematikai-logikai tehetségműhely akkreditálása. 

Tehetségsegítő programunk célja a tehetségígéretes gyermekek további gondozása az óvodai élet 

tevékenységei, óvodai programok és foglalkozások keretében, életkori sajátosságaik figyelembevételével. 

Az óvodai tehetséggondozásunk egyik lehetősége, hogy különböző tehetségműhelyekben az óvodai 

csoportok mindegyikéből vehetnek részt gyermekek. A gyermekek tehetséggondozása két síkon történik: 

óvodai csoportjainkban a napi tevékenységekbe ágyazva, illetve kiscsoportos fejlesztő „tehetségsegítő” 

foglalkozások keretében, a délutáni pihenőidőben. 

Tehetségsegítő Programunk célja: 

• A tehetségígéretes gyermekek további gondozása az óvodai élet tevékenységei, óvodai programok 

és foglalkozások keretében, életkori sajátosságaik figyelembevételével. 

• A tehetség megnyilvánulásának korai felismerése, fejlesztése, gondozása, komplex 

személyiségfejlesztése. 

• A szülők támogatása, konzultációk által a gyermek alaposabb megismerése. Esetleges problémák 

feltárása, közös megoldáskeresés. Tehetséggondozással összefüggő tanácsadás. 

• Folyamatos szakmai együttműködő kapcsolatok kialakítása és fenntartása, melyek szakmai 

érdeklődés és elkötelezettségek alapján szerveződnek. 

• Egymás munkájának segítése, érdeklődés az egymás és a gyermekek munkái iránt. 

• Gazdagodjon az óvodapedagógusok módszertani ismerete, legyenek nyitottak és fogékonyak az új 

módszerek iránt. 

A fejlesztés során a négy tehetség-összetevőre kiemelten figyelünk, tehát a képességek mellett a 

személyiségtényezők formálása is nagyon fontos szerepet kap a programokban. E két fő irányon belül további 

négy általánosan elfogadott alapelvet határoztunk meg Dr. Balogh László professzor alapján: 

• A tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése. 

• A tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése. (ami akadályozhatja az erős oldal kibontakozását) 

• Az óvodáskori alapozó szakaszban óvodai programunkba beépítve a speciális képességek fejlődési 

lehetőségének biztosítása a játék elsődlegességének hangsúlyozásával. Olyan légkört alakítsunk ki a 

gyermekek körül, amely őket elfogadja, és személyiségüknek fejlődését segíti. Szeretetteljes 

légkörben képességeink felfokozódnak (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, 

fejlesztő szakemberekkel és a társakkal). Szeretetnyelveink: minőségi idő, elismerő szavak, 

ajándékozás, testbeszéd, testi érintés, szívességek. 

• Szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést és kiegészítik a direkt 

tehetségfejlesztést. 

Tehetségsegítő programunk az óvodai nevelésünk szerves részét képezi. Alapelvei szervesen 

illeszkednek Pedagógiai Programunk alapelveihez. 

 

További információ: E-mail: ovoda@teglas.hu, Telefon: 52/583-034 

Bemutatkoznak Bázisintézményeink 

mailto:ovoda@teglas.hu
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DEBRECENI GÖNCZY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Iskolánk 2017-ben pályázott, és nyert először, majd 2020-ban másodszor lehetőséget arra, hogy az 

Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet viselje. Célul tűztük ki, hogy az elmúlt évek alatt fejlesztett és 

alkalmazott jógyakorlatainkat, szakmai-módszertani, szervezeti kultúránkat megosszuk más érdeklődő 

intézmények közösségeivel, hozzájárulva ezzel a partnerintézmények pedagógiai eredményességének 

növeléséhez. 

Iskolánk nevelőtestülete innovatív, önfejlesztő közösség. Szervezeti kultúrája erős, nagyban segíti az 

intézményi célok megvalósulását. 

Meglévő saját fejlesztésű komplex tehetséggondozó programjaink és egész napos iskola tematikus 

programjaink a minőségfejlesztésünk során folyamatosan megújulnak, bővülnek. Innovációink egy része 

saját törekvésünk az egyre magasabb színvonalú nevelő-oktató munka végzésére, másik része közösségünk 

nyitottságának eredményeként a kínálkozó lehetőségek megragadásából származik. Úgy gondoljuk, hogy a 

közös tendenciák mellett a specifikus problémákra és igényekre speciális választ kell adnunk. 

 

Intézményünk jógyakorlatai 

 

• Az iskola tantárgyi rendszere 

Iskolánk helyi tanterve sajátos rendszert képez a kerettantervi elemek és a saját innovációk 

alkalmazásával. Modellként történő megosztása lehetővé teszi a teljes rendszer vagy annak, egyes elemeinek 

adaptációját, mely lehet tartalmi vagy módszertani megközelítésű. Helyi tantervünk legfőbb sajátossága az 

emelt óraszámú természettudományos képzés, a pénzügyi és gazdálkodási ismeretek önálló tantárgyként 

történő tanítása. 

Célunk olyan innovatív pedagógiai gyakorlatok bemutatása, mint a természetben tanulás, a felfedeztető 

tanulás, a storyline módszer alkalmazása, a robotika, BeeBot és Lego robotok használata, digitális alkotás, 

osztálymenedzselési rendszerek. 

A digitális technikákon túl, hiszünk az olvasóvá nevelés fontosságában, de itt is a technika, a gyermekek 

egyéni jellemzői és az innovatív szemlélet ötvözésével dolgozunk. A foglalkozásokon az olvasóvá nevelés 

elsődleges célján kívül szeretnénk a tanulók pszichés fejlődését segíteni, érzelmi kapaszkodót nyújtani, 

tanulói kreativitást fejleszteni, kapcsolódva a vizuális kultúrához és a drámapedagógiához. Programunk 

rendszerbe illeszkedve, alulról építkezve indul, folytatódik a felső tagozatban és az idegen nyelvek 

tanulásában is fontos szerepet kap. 

 

• Az egész napos iskola egyedi modellje 

Az egész napos iskola az oktatás hagyományos keretei mellett több, a tanulókat és a szüleiket célzó 

tevékenységnek is helyt ad, iskolánk minden évfolyamán. Célja a tanulási-tanítási folyamat 

eredményességének javítása, az esélyek jobb kiegyenlítése. Legfontosabb jellemzője a személyre szabott 

pedagógia alkalmazása, a játék, a problémamegoldás, az ismeretforrásból tanulás, a konstruktív felfedezés. 

A hagyományos iskolaotthonos foglalkozásokon túl, egyéni, kiscsoportos tanulást segítő foglalkozásokat és 

tematikus programokat is tartunk. 

Tematikus programjaink közül a gyakorlati életre nevelés és a munkaiskola a szociális kompetenciák 

fejlesztését szolgálja. A szabadidő hasznos eltöltését művészeti nevelési projektjeink, természettudományos 

és ökoiskola programjaink, hagyományrendszerünk tevékenységeihez kötődő szabadidős programjai 

biztosítják. 

8. évfolyamon a hangsúly a továbbtanulást szolgáló egyéni, kiscsoportos foglalkozásokra terelődik. 

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy minden tanítványunkat kedvére való, számára perspektívát jelentő 

középiskolába segítsük, ahová biztos tudással érkezik majd meg. 
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• Fenntarthatóságra nevelés helyi rendszere 

Iskolánk nevelőtestülete elkötelezett a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája iránt. Fontos 

feladatunk, hogy tanulóinkban kialakítsuk az igényt arra, hogy megismerjék a bennünket körülvevő 

közvetlen és tágabb környezetünket, megmutassuk nekik, hogy ők mit tehetnek környezetük védelméért, 

jobbá tételéért. Az éves munkánkat a környezetvédelmi jeles napok mentén szervezzük. 

2009-től kezdeményezésünkre létrejött a Debreceni Ökoiskolák együttműködése, melynek munkáját 

koordináljuk. A Rózsavölgyi Gyermekkert Ökológiai Oktatóközpont 90-es években elindult kialakítása és 

fejlesztése során folyamatosan megújult. A két iskolakertünk, műhelyeink, szabadidős programhelyszíneink 

teremtik meg a feltételeket az élménypedagógia, a tevékenységközpontú tanulási folyamat alkalmazásának. 

 

• Tehetséggondozás intézményi modellje 

Saját fejlesztésű 30-40-60 órás komplex programjaink nem csak a gönczys diákok tehetséggondozását 

segítik, de jógyakorlatként bármely hasonló intézménytípus diákjai és pedagógusai számára adaptálhatóak. 

A programokhoz tehetségdiagnosztikai, követési, tehetség tanácsadási rendszer tartozik, melyet a Gönczy 

tehetségpont gondoz. Programjaink szülő-diák-pedagógus együttműködésben valósulnak meg, 

minőségbiztosítási rendszerünk garantálja folyamatos értékelésüket, megújulásukat. 

Iskolánk tehetségpontja a Gönczy tehetségpont – akkreditált kiváló tehetségpont és európai tehetségpont. 

Munkánk hátterét a Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanács biztosítja. Tanácsunk kiemelt mentorként 

dolgozik a tehetséghálózatban. 

A felajánlott jógyakorlatainkat bemutató órákon, műhelymunkával egybekötött előadásokon, és 

terepgyakorlat formájában mutattuk meg az évek során, de vállaljuk az egyes köznevelési intézmények, 

szakmai szervezetek egyedi igényeinek kiszolgálását is. 

 

További információ: www.gonczy.hu 

  

http://www.gonczy.hu/
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DEBRECENI LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA 
F o g y a s z t ó i  T u d a t o s s á g r a  N e v e l ő  I s k o l a  

 

A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Debrecen kertvárosi övezetében, Józsán található. 

A „kisiskolának” nevezett telephelyen az 1. és 2. évfolyam, a székhelyen a 3-8. évfolyam folytatja 

tanulmányait, technikailag jól felszerelt tantermekben. Tanulóink már első osztálytól kezdve angol vagy 

német nyelven is tanulhatnak. Diákjaink többsége biciklivel vagy gyalog jár iskolába, ami szintén erősíti a 

környezetért érzett felelősséget. 

Az erdő és a Tócó-patak közelsége, valamint a hatalmas, parkosított udvar, az itt kialakított biotóp tó és 

iskolakert kiváló alapot adott az ökotudatosság kialakítására, gyakorlatban történő megvalósítására. 

Az intézmény 2018-ban az örökös ökoiskola címet, 2020-ban pedig az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

címet nyerte el. 

Ezzel egy időben már jógyakorlatként működött nemcsak iskolai, de osztály szinten is a szelektív 

hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás gyakorlata, ami éppúgy kiterjedt a dekorációk készítésére, mint az 

intézmény külső megjelenéseire, pl. a Galiba Gyermekfesztiválon felvonultatott kocsijaink is ennek a 

jegyében készültek. Az évente megrendezésre kerülő Lorántffy Napon a megye általános iskolai tanulói 

számára komplex tanulmányi versenyt hirdetünk, melynek egyik versenye az „Újratervezés indul… – 

Régi tárgyak új köntösben” címet viseli, itt a tanulók a kreativitásukat is próbára tehetik. 

Tanulóink aktívan részt vesznek szűkebb és tágabb környezetük gondozásában, virág- és faültetési 

akciókban. Természeti adottságainkat kihasználva a város ökoiskoláinak évente megrendezzük tájfutó 

versenyünket. Rendszeres szereplői vagyunk a környezet megóvásával kapcsolatos témaheteknek, 

témanapoknak. 

Iskolakertünk kialakítása során szintén az újrahasznosítást tartottuk fő szempontnak. A kisebb 

kertegységek kialakítása során bontott tégla és cserép kerül felhasználásra, a zöld hulladékot pedig 

komposztáljuk. Fogyasztói tudatosságra nevelő iskolaként eddigi tevékenységünket kiegészítettük a 

fenntartható fogyasztással kapcsolatos ismeretek elsajátításával is. 

 

 

 
További információ: http://www.lorantffy.suli.hu/ 

  

http://www.lorantffy.suli.hu/
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DERECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  

BRASSAI SÁMUEL MŰSZAKI TECHNIKUM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményünk a munkaerő-piaci kereslethez, valamint az iskolafenntartó által megfogalmazott 

elvárásokhoz igazodva a Közlekedés és szállítmányozás, az Elektronika és elektrotechnika, a Specializált 

gép- és járműgyártás és az Informatika ágazati képzésekre szakosodott oktatási intézmény. 

Oktatói testületünk 75 főből áll, 10 kolléga pedig óraadóként látja el az oktató-nevelő munkát. 

A BTM-es gyerekek fejlesztését 1 fő fejlesztőpedagógus, valamint 1 fő iskolapszichológus végzi. 

Az SNI-s tanulók ellátásáról 2016. február 1. óta a Debreceni Szakképzési Centrum gyógypedagógusa 

gondoskodik. Az iskolai könyvtárat 1 fő könyvtáros kolléganőnk működteti, aki barátságos környezetet 

alakított ki és elkötelezett abban, hogy a számítógép elé szokott gyermekeink minél többet olvassanak. 

Oktatói testületünkről elmondható a gyermekközpontúság, a nyitottság, a lelkiismeretes munkavégzés, 

a következetesség, valamint a jó együttműködési képesség, ami garanciát jelent az iskola magas színvonalú 

szakmai életére. 

Iskolánk 2017 óta az Oktatási Hivatal Bázisintézménye. 

A bázisintézményi feladatok ellátásában az intézmény vezetői és oktatói elkötelezettek a szakmai-

módszertani fejlesztések mellett, az arra irányuló folyamatokat huzamosabb ideje támogatják, a bázisiskolai 

szerepből adódó többletfeladatot vállalják. Elkötelezettségüket jelzik, hogy többük számos fejlesztéssel 

kapcsolatos programot dolgozott ki elméleti és gyakorlati értelemben egyaránt, legyen az oktatásfejlesztési 

stratégia vagy műszaki infrastruktúra fejlesztési stratégia. 

Intézményünk a megye szakképzési rendszerében több éve eredményesen működtetett szakmai 

programokkal, dokumentált pedagógiai innovációkkal és jógyakorlatokkal rendelkezik. 

 

Az innovációink közül az alábbiakat emelhetjük ki: 

• Környezeti jelenségek leírása számítógépes eszközökkel, szoftverekkel; Okostantermek létrehozása 

műszaki-mechatronikai módszerekkel. 

 

A jógyakorlatok és szakmai programok adaptálása más iskolák, pedagógusok, oktatók számára: 

• Nyelvi és szaknyelvi kompetenciák fejlesztése nemzetközi környezetben; 

• Pedagógiai szakmódszertani ismeretek fejlesztése nemzetközi környezetben; 

• Projekttervezési technikák és módszerek hazai és nemzetközi iskolai, testvériskolai és stratégiai 

partnerségek kidolgozásában; 

• Projektmenedzsment és pénzügyi tervezés oktatási programok és pályázatok megvalósításában; 

• Innovációk alkalmazása a szakképzésben. 

•  Virtuális osztálytermek alkalmazása a tanulás-tanítási folyamatban, a formatív értékelés lehetőségei 

mobileszközökkel. Okoseszközök használata az oktatásban. 

• Pedagógusok/oktatók digitális eszköztárának fejlesztése. 
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Iskolánk az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként rendszeresen kapcsolódik be az Őszi és a Tavaszi 

Pedagógiai Napok rendezvénysorozatába. 

A 2020/2021-es tanév elején megfogalmazott munkatervünkben igyekeztünk olyan programokat kínálni 

az érdeklődőknek, amelyek a tavaly márciusban bekövetkezett járványhelyzet és a digitális oktatásra való 

áttérés miatt segítséget jelenthet a tanításban a középiskolákban és általános iskolákban dolgozó kollégák 

számára. 

 

Az Őszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozaton Tippek és trükkök – avagy hogyan fejlesszük digitális 

eszköztárunkat elnevezéssel tartott kollégánk online bázisintézményi programot. Az előadáson, illetve 

műhelygyakorlaton a kolléga részben a tantermi és az online digitális oktatási terek kialakításáról 

(Classroom-ok, Teams, Meets, Discord stb felületek) beszélt, másrészt a saját digitális Toolbox-ának elemeit 

mutatta be pl. a Képmetsző, a ZoomIt program alkalmazása, az ActivInspire alkalmazásának lehetőségei, 

OCR program alkalmazása. 

 

A Tavaszi Pedagógiai Napokon Okostankönyvek és okosfeladatlapok a digitális oktatásban és azon túl 

elnevezéssel mutatott be történelem szakos kollégánk jógyakorlatot az érdeklődők számára. 

 

 

 

 

 

További információ: https://www.dszcbrassai.hu/ 

 

https://www.dszcbrassai.hu/
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EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

 

Az Epreskerti Általános Iskola Debrecen délkeleti városrészében található. Intézményünkben nyolc 

évfolyamon, évfolyamonként két osztályban folyik a nevelő-oktató munka. Fő profilunk, az emelt szintű 

informatika oktatás egyedülálló arculatot ad iskolánknak a régióban. Az iskola maximális 

befogadóképessége 432 fő. Tanulói létszámunk jelenleg 420 fő, az átlagos osztálylétszám 26,5. Tantermeink 

nagysága 24 és 57 négyzetméter közöttiek. Az intézményünk modern, felújított kétszintes iskola az 

Epreskerti zöldövezetben. 

A nagy parkosított udvaron fajátékok állnak a gyerekek rendelkezésére. A korszerű sportpálya mellett 

2013 szeptemberétől műfüves pályával is rendelkezünk. 

 

Intézményünk ökoiskola program szerint halad (szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelmi programok, 

környezetbarát iskola). Az iskolai közösségi életet különféle szabadidős programok színesítik. Az oktatás 

hatékonyságát 4 mesterprogram is gazdagítja. Iskolánk az országban egyetlenként elnyerte a tolerancia díjat. 

Egyedi, közvetlen, családias bánásmódban foglalkozunk a gyerekekkel. Pedagógiai programunk célja, hogy 

tanulóink biztos tudással rendelkezzenek, ezért kiemelt figyelmet fordítunk az informatikai, az anyanyelvi 

nevelésre, a matematika és idegen nyelv oktatására. Mindezek hozzásegítik tanulóinkat a beilleszkedéshez 

és az eredményes továbbtanuláshoz. 

 

A 2020/2021-es tanév óta viseljük a Bázisintézményi címet. Az általunk kidolgozott jógyakorlat célja, 

hogy a robotika és a kódolás az oktatásban nagyobb szerepet kapjon. Ez megegyezik a Magyarország 

Digitális Oktatási Stratégiájával, miszerint kiemelt célként kezeli a kódolás, algoritmizálás beépítését az 

oktatásba. A robotika alkalmas az algoritmikus gondolkodás kialakítása és fejlesztése mellett a 

problémamegoldó képesség, logikus gondolkodás, ismeretszerző készség, kreativitás, innováció, 

együttműködés, felelősségvállalás, alkalmazkodó képesség, kezdeményező készség és önirányítás egyidejű 

fejlesztésére. Támogatja a projektoktatást. Célunk, hogy tantárgyba beépítve az alapkompetenciák 

fejlesztésének eszközévé váljon. A megváltozott tanulási környezet a robotok programozása sikerélményhez 

juttatják a tanulókat, egyúttal lehetőséget nyújtanak a kooperációra, a tanulók szociális és kommunikációs 

képességeinek erősítésére. Intézményünkben 2018. szeptember 1-től vezettük be a programozás alapjainak 

oktatását 7. évfolyamon Lego MINDSTORM EV3 programozható robot használatával (a magyar 

közoktatásban a programozás elemei nem szerepelnek a kötelező tanítandó területek között). A robotok 

beszerzését az NI Hungary Kft-vel kötött együttműködési megállapodás tette lehetővé. Továbbá 

kiterjesztettük a robotika beépítését a tantárgyak oktatásába felső és az alsó tagozaton is. Olyan eszközöket 

szerettünk volna bevezetni az oktatásba, amelyekkel növelhető a gyerekek motivációja, az oktatás 

kézzelfoghatóbbá, gyakorlatiasabbá, érdekesebbé tehető. A programozás, az új eszközhasználat és hozzá 

kapcsolódó módszerek segítik a tantárgycsoportok eredményesebb oktatását. A robotok programozása 

lehetővé teszi a tanulók számára, hogy a hagyományos programozás-tanulás során az absztrakt gondolkodást 

megelőzze a készségek tapasztalati szintű használata, ez megkönnyíti a készségek fejlődését, a megértés 

szintjének elmélyítését. Az eredményességet igazolja, hogy tanulóink 60%-a 8. osztályban ECDL vizsgát 

tesz. A jógyakorlat alkalmazása munkaközösségen belül, valamint más intézményekben (testvériskola stb.) 

is segítheti a szakmai együttműködést, kommunikációt a pedagógusok között. 

 

További információ: http://www.epreskertisuli.hu/ 

  

http://www.epreskertisuli.hu/
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Név Elérhetőség Munkaterületek 

Őri Józsefné Dalmi Anikó 
E-mail: 

Ori.Jozsefne.Dalmi.Aniko@oh.gov.hu 
főosztályvezető 

Borsos Tünde 
Telefon: 06-96/613-447; 

E-mail: Borsos.Tunde@oh.gov.hu 

Pedagógus-minősítés, 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

Chrobákné Reszler Györgyi 

Telefon: 06-96/613-450; 

E-mail: 

Chrobakne.Reszler.Gyorgyi@oh.gov.hu 

Tanulmányi versenyek, 

Honlap, Hírmondó szerkesztése 

Tanulótájékoztatás, 

Tankötelezettség 

Dobiné Török Éva 
Telefon: 06-96/613-451; 

E-mail: Dobine.Torok.Eva@oh.gov.hu 

Szaktanácsadás, 

Tankötelezettség, 

Lemorzsolódás, OKM alulteljesítő 

intézmények támogatása 

Felföldi Béla 
Telefon: 06-96/613-445; 

E-mail: Felfoldi.Bela@oh.gov.hu 

Pedagógus-minősítés, 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

Pedagógiai értékelés 

Hevessy Boglárka 
Telefon: 06-30/358-7053; 

E-mail: Hevessy.Boglarka@oh.gov.hu 

Pedagógiai tájékoztatás, 

rendezvények, 

Pedagógiai mérések 

Horváth Marianna 
Telefon: 06-96/613-448; 

E-mail: Horvath.Marianna@oh.gov.hu 

Fenntartható fejlődés, 

Ökoiskola, 

EFOP-3.1.5 projekt feladatok 

Kissné Hajdu Katalin E-mail: Kissne.Hajdu.Katalin@oh.gov.hu 

Lemorzsolódás, OKM alulteljesítő 

intézmények támogatása, 

Tankötelezettség, 

OKTV versenyek 

Kótiné Losonczi Zsuzsanna 
Telefon: 06-96/613-443; 

E-mail: Kotine.Losonczi.Zsuzsanna@oh.gov.hu 

Tankötelezettség, 

Pedagógusok továbbképzése 

Dr. Orosz-Rácsai Georgina 

Erzsébet 

Telefon: 06-96/613-446; 

E-mail: Oroszracsai.Georgina@oh.gov.hu 

Tanügyigazgatás, 

Diákjogi tanácsadás 

Tankötelezettség 

Parádiné Kenéz Tünde 

Emese 

Telefon: 06-96/613-452; 

E-mail: 

Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu 

Pedagógiai tájékoztatás, 

Pedagógiai szakkönyvtár, 

rendezvények, 

Bázisintézmények 

Posta János E-mail: Posta.Janos@oh.gov.hu 
Informatikai, rendszergazdai, 

vezetői asszisztensi feladatok 

Simon Dóra 
Telefon: 06-96/613-449; 

E-mail: Simon.Dora@oh.gov.hu 

Szaktanácsadás, 

Pedagógiai értékelés 

Szikszai Nikola 
Telefon: 06-70/667-9404; 

E-mail: szikszai.nikola@oh.gov.hu  
Ügyviteli, humánpolitikai feladatok 

Dr. Ungvári Judit 
Telefon: 06-96/613-446; 

E-mail: Ungvari.Judit@oh.gov.hu 

Tanügyigazgatás, diákjogi 

tanácsadás, 

Tankötelezettség 

Vargáné Kovács Marianna E-mail: Vargane.Kovacs.Marianna@oh.gov.hu 
Ügyviteli, gazdasági, humánpolitikai 

feladatok 

Munkatársaink 
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ÚJ KÖZNEVELÉS 

A magazin 2021/7. számában a pedagógiai kommunikáció került fókuszba. 

A jó pedagógiai kommunikáció ismérveiről és az iskolába való visszatérésről 

Molnár Anett pszichológus nyilatkozik. Az osztályfőnökség jelentőségéről 

Szekszárdi Júliával, az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének 

elnökével beszélgetett a lap. Foglalkoznak az iskolai erőszakkal és 

konfliktuskezeléssel is: a Kelenvölgyi Általános Iskolában immáron saját erőből 

tartanak ezzel kapcsolatos foglalkozásokat, melyekről Benis Andrea 

intézményvezető és Gaál Viktor intézményvezető-helyettes meséltek. Hasonló 

elven működik az ENABLE program is, amelynek célja nemcsak az offline, 

hanem az online zaklatások csökkentése is. Erről Dr. Jármi Évával, az ELTE 

PPK Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék adjunktusával beszélgettek. 

A címlapon a budapesti Madách Imre Gimnáziumot láthatják, mely idén ünnepli 

fennállásának 140. évfordulóját. Ez alkalomból kérdezték Mészáros Csaba 

igazgatót az iskola múltjáról és jelenlegi helyzetéről. Mindezek mellett két, 

pályájuk elején járó pedagógus gondolatait is megismerhetik. 

Az Aktuális rovatban a 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 

Tehetségkutató Verseny egyik díjazottjával, Ravasz András Zoltánnal, illetve Pakucs Jánossal, a Magyar 

Innovációs Szövetség alapító elnökével olvashatnak interjút. A lap aktuális száma az alábbi hivatkozáson 

érhető el:  

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok/2021-7 
 

Forrás: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/uj_kozneveles_szeptember2021/ 

 

Várjuk a hírlevél tartalmával kapcsolatosan megfogalmazott észrevételeiket, ötleteiket, javaslataikat 

a következő elérhetőségen: Chrobakne.Reszler.Gyorgyi@oh.gov.hu 

 
 

Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ 

Cím: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. 

Telefonszám: +36/52-536-584 

E-mail: Info.POKDebrecen@oh.gov.hu 

Web: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/debrecen/ 

 
 

Tematikus e-mail-címek:  

Minősítés és tanfelügyelet: pokdebrecen@oh.gov.hu 

Szaktanácsadás: szaktanacsadas.pokdebrecen@oh.gov.hu 

Versenyek: versenyek.pokdebrecen@oh.gov.hu 

Diákparlament: diakparlament.pokdebrecen@oh.gov.hu 

Általános levelezés: info.pokdebrecen@oh.gov.hu 
 

 

Felelős szerkesztő: Őri Józsefné Dalmi Anikó főosztályvezető 

Szerkesztő: Chrobákné Reszler Györgyi 

Szövegszerkesztés: Posta János 

Aktuális folyóiratok 

Forrás: https://folyoiratok.oh.gov.hu/ 
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