
 

Hírmondó    

Köszöntő 
 

Tisztelt Kollégák! Kedves Olvasók! 

Az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központja negyedévenként megjelenő informatív 
kiadvánnyal is szeretné segíteni szakmai munkájukat. 

Örömmel ajánlom figyelmükbe a Debreceni POK első hírlevelét. Terveink szerint a negyedévenként 
megjelenő elektronikus kiadványban egy-egy időszerű témáról olvashatnak a kollégák, de kitérünk szakmai 
szempontból fontos pedagógiai eseményekre, a tervezett képzéseinkre, tanulmányi versenyekre is. 

 
Első számunkban kiemelt figyelmet kapnak a bázisintézményeink, különös tekintettel szakmai prog-

ramjaikra, jógyakorlataikra, a diákjogok, a fenntarthatóság, pályázati lehetőségek, folyóiratok. Külön rova-
tunkban mutatkoznak be szaktanácsadói munkaközösségeink, szaktanácsadó kollegáink és tisztelettel ajánl-
juk a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ Tavaszi Pedagógiai Napok online programjait. 

Bízom benne, hogy a Debreceni POK hírlevele érdekes információforrás lesz. 

Jó olvasást, hasznos időtöltést kívánok minden kedves olvasónknak! 
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Tavaszi Pedagógiai Napok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központja 2021. március 22. és 
2021. április 30. között szervezi meg a Tavaszi Pedagógiai Napok programsorozatát. 
 
A rendezvényt a járványhelyzetre való tekintettel online módon valósítjuk meg az Oktatási Hivatal bázisin-
tézményei, meghívott előadói, és mesterpedagógus szaktanácsadói közreműködésével. 
 
Célcsoport: Hajdú-Bihar megyei pedagógusok, oktatók 
 
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
 
Jelentkezni a programfüzetben megjelölt módokon lehetséges:  
 
 E-mail-ben a Jelentkezési lap kitöltésével és Excel formátumú visszaküldésével 

a Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu címre. 
 Jelentkezési határidő: a programot megelőző nap 12 óráig. 
 Amennyiben bázisintézményi programon szeretne részt venni, kérjük a megadott e-mail-címen szíves-

kedjen jelentkezni: név, e-mail cím, intézmény név, OM azonosító, KIR feladatellátási hely sorszáma 
megadásával. 

 Ha az „Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez és az országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátására” című továbbképzésen szeretne részt venni kér-
jük, a https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/
TPN_2021_intezmenyvezetok_debreceni_POK linken regisztráljon. 

 Jelentkezési határidő: 2021. április 6. 
 
Kérdéseiket, észrevételeiket a Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu e-mail-címen fogadjuk. 
 
Kérjük az Adatvédelmi tájékoztató és a Hozzájáruló nyilatkozat tudomásul vételét jelölni szíveskedjen 
a Jelentkezési lapon! 
 
A Jelentkezési lap visszaküldésével egyidejűleg a résztvevő nyilatkozik arról, hogy az Adatvédelmi tá-
jékoztatóban foglaltakat, valamint a Hozzájáruló nyilatkozatot megismerte és elfogadta! 
 
A Tavaszi Pedagógiai Napokról további információk a következő hivatkozáson érhetők el: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/debrecen/rendezvenyek_szakmai_programok 

mailto:Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/TPN_2021_intezmenyvezetok_debreceni_POK
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/TPN_2021_intezmenyvezetok_debreceni_POK
mailto:Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/debrecen/rendezvenyek_szakmai_programok
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A 2020/2021. tanév 2. félévére tervezett pedagógus-továbbképzéseink 

További információ: Kótiné Losonczi Zsuzsanna 
E-mail cím: Kotine.Losonczi.Zsuzsanna@oh.gov.hu 
Telefon: +36/52-536-584; 36/96-613-443 
Honlap: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/debrecen/debrecen_pedagogus_tovabbkepzes 

A továbbképzés címe 

(óraszáma) 

Alapítási engedé-

lyének száma 
Jelentkezés feltétele(i) Tervezett időpont 

Új lehetőségek az iskolai pénz-

ügyi nevelésben (40 óra) 
753/8/2020 

egyetem és/vagy főiskola; bármely 

tanár, tanító; felhasználói szintű infor-

matikai ismeretek 

március 

Tanulói tevékenységek támogatá-

sa interaktív IKT eszközökkel 

(30 óra) 

12/60/2019 

egyetem és/vagy főiskola; bármely 

pedagógus; számítógép kezelésének 

alapszintű ismerete 

április 

A multimédia elemeinek haszná-

lata a pedagógus munkájában 

(30 óra) 

121/8/2020 

egyetem és/vagy főiskola; bármely 

pedagógus; alapszintű jártasság a 

Windows operációs rendszer kezelés-

ében, a fájl műveletekben és elemi 

szintű szövegszerkesztési gyakorlat 

április 

Drámajáték-vezetés 

(30 óra) 
12/136/2019 

egyetem és/vagy főiskola; bármely 

pedagógus 
április 

Tanulóértékelés hagyományos és 

online feladatokkal (30 óra) 
753/8/2020 

egyetem és/vagy főiskola; bármely 

pedagógus; alapszintű jártasság az 

informatikai eszközök használatában 

május 

Mentálhigiénés Alapképzés Peda-

gógusoknak (MAP) 

(30 óra) 

575/107/2017 
egyetem és/vagy főiskola; bármely 

pedagógus 
május 

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló 

Rendszer (DIFER) használata és 

az erre alapozott fejlesztés 4-8 

éves korban (folyamatba ágyazott 

képzés) (30 óra) 

632/10/2020 

egyetem és/vagy főiskola; óvodapeda-

gógus, tanító, fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus, szociálpedagógus, 

pszichológus; pedagógus vagy 

pszichológus 

június 

Az iskolai bántalmazás megelőzé-

se és kezelése serdülőknél — Az 

ENABLE iskolai bántalmazás 

ellenes program megvalósítása 

(30 óra) 

9/112/2018 

egyetem és/vagy főiskola; iskolapszi-

chológus, pedagógus, szociális mun-

kás; felső tagozatos vagy középiskolai 

tanár / iskolapszichológus / szociálpe-

dagógus, szociális munkás 

megelőző gyakorlat: csoportfoglalko-

zások tartása diákok körében 

június 

A gyermeki agresszió erőszak-

mentes kezelése a pedagógus min-

dennapi gyakorlatában (30 óra) 

12/102/2019 
egyetem és/vagy főiskola; óvodapeda-

gógus 
június 

Tehetségakadémia I. 

(60 óra) 
575/71/2017 

egyetem és/vagy főiskola; bármely 

pedagógus 
június 

A játék, szabad játék szerepe az 

óvodai hátránycsökkentésben, a 

fejlesztés beépítése a pedagógiai 

programba (30 óra) 

27282/141/2016 
egyetem és/vagy főiskola; óvodapeda-

gógus 
június 

mailto:Kotine.Losonczi.Zsuzsanna@oh.gov.hu
mailto:%20Kotine.Losonczi.Zsuzsanna@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/debrecen/debrecen_pedagogus_tovabbkepzes
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eTwinning – az európai iskolák közössége  

2016. január elsejétől a Magyarországi eTwinning 

Szolgáltatópont szerepét az Oktatási Hivatal Pedagó-

giai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya 

látja el. 

A főosztály, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal 

kapcsolatos helyi feladatokat ellátó Pedagógiai Okta-

tási Központok segítségével az eTwinning nemzetközi programjáról is tájékoztatást nyújt. 

Az eTwinning programmal kapcsolatosan további információt az alábbi linkre kattintva kaphatnak az érdeklő-

dők: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/etwinning_az_europai_iskolak_kozossege 

 

Web: www.etwinnning.net; www.etwinning.hu 
 
Facebook: www.facebook.com/etwinninghu 
 
POK kapcsolattartó: Parádiné Kenéz Tünde 

E-mail cím: Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu 
Telefon: +36/52-536-584; 36/96-613-452 
 

 

Az Észak-alföldi Régió eTwinning Nagykövete: Egri Józsefné 

 

Egri Józsefné vagyok. Négy gyermekem van, 33 évig tanítot-
tam matematikát, fizikát és informatikát általános iskolában. Jelen-
leg az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központjában 
dolgozom mentorként az iskolai lemorzsolódás csökkentésére szer-
vezett projektben. Több mint tizenöt éve felnőtteket is oktatok. 

 
Az eTwinninggel 10 éve ismerkedtem meg, azóta számos pro-

jektben vettem részt diákjaimmal. Négy európai minősített 
eTwinning projekttel rendelkezem. A diákjaim nagyon szívesen dol-
goznak külföldi partnerekkel. 

 
Az Észak-alföldi régió eTwinning nagykövete vagyok hat éve. 

Szívesen látogatok el iskolákba és óvodákba, hogy tájékoztassam a 
kollégákat az eTwinning nyújtotta lehetőségekről, és segítsek nekik 
a projekt munkában, ha elakadnának. Ha hívnak, személyes konzul-
tációra is szívesen kimegyek. 

 
eTwinning nagykövetként és informatika szaktanácsadóként 

szívesen tartok előadást az egész tantestületnek arról, hogyan tudnak 
nemzetközi partnereket keresni, kapcsolatokat kiépíteni, projekteket 
indítani. 

 
Segítek abban, hogyan tudják az IKT eszközöket beépíteni a tanórákba, hogyan tudják motiválni diák-

jaikat a tanulásra és a kutató munkára. A Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesületet önkéntesként veze-
tem, ahol számos nemzetközi projekten dolgozunk mind az oktatás, mind az ifjúságügy terén. 
 
E-mail címem: egri.jozsefne@oh.gov.hu 
 
Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/etwinning_az_europai_iskolak_kozossege 

Forrás: www.etwinning.hu 

Forrás: Egri Józsefné 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/etwinning_az_europai_iskolak_kozossege
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://www.etwinning.hu/
http://www.facebook.com/etwinninghu
mailto:Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu
mailto:%20Kotine.Losonczi.Zsuzsanna@oh.gov.hu
mailto:egri.jozsefne@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/etwinning_az_europai_iskolak_kozossege
http://www.etwinning.hu/
http://www.etwinning.hu/
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Online elérhető a Debreceni Oktatási Központ Pedagógiai Szakkönyvtára 

A Pedagógiai Szakkönyvtár használata 
 

A Pedagógiai Szakkönyvtár korlátozottan nyilvános. 
Igénybe vehetik: pedagógusok, egyetemi hallgatók és okta-
tók. A beiratkozáshoz pedagógus-igazolvány, illetve szemé-
lyi igazolvány szükséges. A beiratkozás díjmentes. 

 
A könyvtár állománya a folyóiratok, a tankönyvek és a 

kézikönyvek kivételével kölcsönözhető. 
 
Egy alkalommal 6 dokumentum kölcsönözhető, köl-

csönzési idő 3 hét. A kölcsönzési határidőt két alkalommal 
lehet hosszabbítani telefonon (+36/52-536-584) vagy e mail-
ben: Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu. 

 
A kölcsönzésben lévő könyvekre az olvasó előjegyzést 

kérhet. A kért dokumentum beérkezéséről e-mailben értesítést küldünk. 
 

A kormányhatározatnak megfelelően a személyes kölcsönzés jelenleg szünetel. 
A kért dokumentumokat online formában biztosítjuk a pedagógusok részére. 

 
Könyvtárközi kölcsönzés: 
Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagja. A belföldi kérések teljesítésének 
időtartama 1 hét. A kért dokumentum átvételének időpontjáról e-mailben értesítést küldünk. A könyvtárközi 
kölcsönzés postaköltsége az olvasót terheli. 
 
Térítésmentes szolgáltatások: 

 könyvtárlátogatás 
 rendhagyó könyvtári órák általános- és középiskolák számára 
 kölcsönzés 
 olvasóterem használata 
 a teljes állomány helyben használata 
 tájékoztatás, témafigyelés 
 az állományfeltáró eszközök használata 
 információ a könyvtár és az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

 
Gyűjtőkör: 

 pedagógiai szakirodalom 
 pszichológia 
 szelektálva a társtudományok irodalma (filozófia, esztétika, etika, logika, szociológia) 

 
Online katalógus elérhetősége: http://sziren.com/szir_ker_osztott.htm?kivalasztott=3 
Kérjük a keresésnél válasszák ki szakkönyvtárunkat: Debrecen: Oktatási Hivatal Debreceni Ped. Okt. 
Központ 
 
Tankönyv-bemutatóhely: 
A tankönyvtárban a kiadók (Apáczai, Nemzeti Tankönyvkiadó-Nemzedékek Tudása, Mozaik, OFI) 
tankönyveit tantárgyanként helyeztük el. A tankönyvtárban található könyvek csak nagyon indokolt esetben 
kölcsönözhetők. 
 
Együttműködő könyvtárak: 

 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 
 Méliusz Juhász Péter Könyvtár 

 
Cím: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. 
Telefonszám: +36/52-344-186 
Honlap: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/debrecen/debrecen_pedagogiai_tajekoztatas 

Forrás: Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ 

mailto:Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu
http://www.odrportal.hu/web/guest;jsessionid=62B55F4C48F771CE78E909AA65C1A58A
http://sziren.com/szir_ker_osztott.htm?kivalasztott=3
http://www.opkm.hu/
http://www.lib.unideb.hu/
http://www.meliusz.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/debrecen/debrecen_pedagogiai_tajekoztatas
http://www.etwinning.hu/
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Lezárult az „Ifjú tudósok” tudományos vetélkedő regionális fordulója 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal 
által meghirdetett „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai ve-
télkedő újabb szakasza zárult le. 2021. február 8-10. között 
zajlottak a történelem, a biológia és a kémia tudományterületen 
a regionális forduló versenyei. A versenyszabályzat szerint a 
második fordulóba legfeljebb 50 versenyző juthatott tovább 
tudományterületenként. 
 
A 2020/2021. tanévben a középiskolák 11-12. évfolyamos tanulói a verseny helyszínéül szolgáló Sashegyi 
Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban mérték össze tudásukat. A háromnapos vetélkedősorozat, 
amelyet dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára nyi-
tott meg, a történelem tudományterülettel vette kezdetét. A következő napokon biológiából, végül pedig kémi-
ából zajlott a megmérettetés, amelyeken Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal megbízott elnöke és Kisfaludy 
László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a 
versenyzőket, a versenybizottságokat és a média jelenlévő képviselőit. 
 
A versenyzőknek változatos, magas szintű írásbeli és szóbeli feladatok megoldása során kellett számot adniuk 
felkészültségükről, tudásukról. Bizonyítaniuk kellett a szakmai zsűri előtt, hogy nemcsak tárgyi tudásuk ki-
emelkedő, hanem képesek a megtanult ismeretek gyakorlati alkalmazására, továbbgondolására vagy saját vé-
lemények megfogalmazására, egyéni következtetések levonására is, nem riadva meg akár egy inspiráló vitától, 
problémafeladattól vagy bonyolult kísérlettől sem. 
A versenybizottságok döntése alapján tudományterületenként nyolc továbbjutó tanuló vehet részt a mindent 
eldöntő televíziós vetélkedőn, közülük kerülnek majd ki az év Ifjú tudósai. Minden versenyzőnek és felkészítő 
tanáraiknak is szívből gratulálunk! 

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

Pályázat a 2021/2022. tanévre szóló Ökoiskola cím és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére 

A pályázat kiírásának célja: élhetőbb Kárpát-medence — 
élhetőbb bolygó. Közös felelősségünk, hogy a köznevelési és a 
szakképző intézmények munkája révén mind több fiatal váljon 
a környezet és az egészség megóvására elkötelezett felnőtté. 
Azok az iskolák vagy kollégiumok, amelyekben a fenntartható-
ságra nevelés átgondoltan és rendszerszerűen hatja át a napi 
gyakorlatot, az ökoiskolai hálózat részeként még eredménye-
sebben működhetnek. Minél szélesebb körben válnak az intéz-
mények a hálózat részévé, annál jobban segíti az a közös célok 
elérését. 
 
A pályázat célja azon intézmények elismerése Ökoiskola és 

Örökös Ökoiskola címmel, amelyek egészintézményes módon foglalkoznak a fenntarthatósággal, így já-
rulva hozzá ahhoz, hogy a fenntarthatóság elvei a jövő nemzedékek számára a mindennapok természetes 
részévé váljanak. 
 

Mire lehet pályázni? A nyer tes intézmények tevékenységük elismeréseként viselhetik az Ökoiskola 

vagy az Örökös Ökoiskola címet. A címet viselő intézmények a Magyarországi Ökoiskola Hálózat tag-

jává válva olyan szakmai közösség részei lehetnek, amelyben rendszeres tudásmegosztással, segédle-
tekkel és egyéb lehetőségekkel gazdagodhatnak, különböző képzésekkel és más programokkal színesítve 
munkájukat. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 
Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/hirek/ 

Forrás: pixabay 

Forrás: pixabay 

https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/lezarult_ifju_tudosok_vetelkedo_regionalis_forduloja/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/hirek/
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Tervezz múzeumot! — pályázat középiskolások számára 

Plakátpályázatunkra Téged várunk, ha átgondolod, elképzeled, papírra 
veted milyen programok, milyen témájú kiállítások érdekelnek, mikor 
jönnél legszívesebben a Déri Múzeumba… Csak a fantáziád szabhat 
határt! 
 
Segíts! Készítsd el a múzeum imázsplakátját! Csatold rövid, szöveges 
indoklásodat! A nyertes plakát/kép szerepel egy évig majd szórólapja-
inkon, plakátjainkon, molinón és minden közösségi online oldalun-
kon. A nevedet mindenki megismeri! 
 
Téma: Miér t jó múzeumba járni? 

Plakátod legyen: 
 feltűnő, 
 átütő erejű, 
 letisztult formák és színek jellemezzék, 
 legyen rajta egy jó szlogen, 
 használd a tipográfia eszközeit a szöveg megjelenésében! 

 
Pályázatunkra középiskolás diákok műveit várjuk, A3-as méretben, 
bármilyen technikai megkötöttség nélkül. 
 
A jelentkezők műveiket 2021. május 5-ig tölthetik fel a Déri Múzeum Facebook-oldalára, a Versenyfelhívás 
bejegyzéséhez. A lájkok száma és a szakmai zsűri dönti majd el, ki lesz a nyertes, kié lesz az okosóra?! 
 
Forrás: https://www.derimuzeum.hu/hirek.php?id=117 

Forrás: https://www.derimuzeum.hu/
hirek.phid=117 

'21 irodalmi pályázat 

A költészet napja alkalmából versíró pályázatot hirdet a 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 
(DEENK). 

A pályázat témája: 2021, vagyis az idei esztendő. 
A költemények beküldési határideje 2021. április 8-a. 

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta ápri-
lis 11-én József Attila születésnapján ünneplik országszer-
te, amelyhez hagyományosan a DEENK is csatlakozik 
évről évre különböző programokkal. Hagyománnyá vált, 
hogy az Élettudományi Könyvtár üvegfalára a hallgatók és 
olvasók írják fel kedvenc verseiket, versrészleteiket. A 
jelenlegi helyzetben, a korlátozások miatt azonban ez nem 
megoldható. 

A DEENK munkatársai ezért választották az irodalom ünneplésének online formáját. A pályázatra szabadon 
választott tematikával és formával olyan munkákat várnak, amelyek valamilyen módon a 2021-es évről szól-
nak. A beküldött pályaműveknél kritérium, hogy saját alkotások legyenek. Kiadott, vagy kiadatlan, megje-
lent, vagy eddig meg nem jelent verseket is várnak a szervezők. Egy fő maximum három költeménnyel pá-
lyázhat. 

16 éves kortól jelentkezhetnek diákok, hallgatók, akiknek műveit négytagú szakmai zsűr i – Ráckevei 
Anna a Csokonai Színház színművésze, Márkus Edina a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neve-
lés- és Művelődéstudományi Intézetének adjunktusa, Lakó Zsigmond, a DESzínház vezetője és Somogyi Ti-
bor író, slammer –, valamint ötödik „tagként" a DEENK közössége rostálja meg. A nyerteseket különböző 
könyv- és ajándékcsomagokkal díjazzák a 2021. április 15-i eredményhirdetés alkalmával. 

A pályaműveket a kommunikacio@lib.unideb.hu e-mail-címre lehet beküldeni 2021. április 8. csütör tök 
éjfélig. 
Forrás: https://hirek.unideb.hu/hu/node/25008 

Forrás: https://hirek.unideb.hu/hu/node/25008 

https://www.derimuzeum.hu/hirek.php?id=117
https://www.derimuzeum.hu/hirek.php?id=117
https://www.derimuzeum.hu/hirek.php?id=117
mailto:kommunikacio@lib.unideb.hu
https://hirek.unideb.hu/hu/node/25008
https://hirek.unideb.hu/hu/node/25008
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1. Az iskolai közösségi szolgálat jogszabályi háttere: 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 6. § (4) bekezdése szerint: 
A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének 
feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve 
a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és 
b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szol-

gálat alól az igazgató határozatban mentesített. 
 
Az Nkt. 4. § 15. pontja az alábbiak szerint definiálja a közösségi szolgálat fogalmát: szociális, környezetvé-
delmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől füg-
getlen, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 133. §-a az alábbiak szerint rendelkezik a közösségi szolgálat részletszabályairól: 
A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közös-
ségi szolgálat megszervezése. 
 
Az iskolai közösségi szolgálatot a felsorolt szervezetek, személyek, intézmények biztosíthatják, szervezhetik 
meg: 
 állami, 
 önkormányzati, 
 civil, 
 nonprofit szervezetek, 
 a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közössé-

gek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet, 
 magánszemély vagy saját intézmény (középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján). 
 
A tanuló osztályfőnökének vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógusnak a tanuló előmenetelét rögzítő 
dokumentumokban kell nyilvántartania és vezetnie a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csopor-
tos tevékenységet. 
 
A közösségi szolgálat keretei között az alábbi területeken végezhetők tevékenységek: 
 egészségügyi, 
 szociális és jótékonysági, 
 oktatási, 
 kulturális és közösségi, 
 környezet- és természetvédelemi, 
 katasztrófavédelmi, 
 óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és 

szabadidős, 
 egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési. 
 
A tanulót fogadó intézménynek mentort kell biztosítania az egészségügyi, valamint a bűn és baleset-
megelőzési tevékenységi területen minden esetben, míg a szociális és jótékonysági területeken végzett tevé-
kenység esetében szükség szerint. 
 
A gimnázium, a szakgimnázium a 9-13. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás kö-
zösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít. 
 
A koordináló pedagógus az ötven órán belül — szükség szerint a mentorral közösen — legfeljebb öt órás 
felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. 

Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) alapvető szabályai, valamint annak teljesítése 

veszélyhelyzet (COVID) idején 
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A közösségi szolgálat időtartama: 
 a teljesítése körében 1 órán 60 perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a 

helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe, 
 közösségi szolgálat helyszínén a tanuló tanítási napokon alkalmanként 1-3 órás, tanítási napokon kívül 

alkalmanként 1-5 órás időkeretben végezheti a tevékenységet. 
 
A közösségi szolgálatot végző tanuló kötelezettsége naplót vezetni, amelyben rögzíteni szükséges, hogy mi-
kor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 
 
 
2. Az iskolai közösségi szolgálat teljesítése a pandémiás időszakban (COVID idején) 
 
Hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján tehát az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az ötven 
órás közösségi szolgálat teljesítése, amelynek jogi keretei a járvány miatt nem változtak, ezér t az isko-
láknak célszerű a felkészítéseket online szervezni. 
 
Fontos, hogy a koordináló pedagógus minden esetben előre tudjon a kezdeményezésről, telefonon vagy 
e-mail-ben kapjon értesítést a szolgálat megkezdéséről, megvalósításáról. A jelenleg fennálló különleges hely-
zetben az iskolák a fennmaradt közösségi szolgálatos órák erejéig a tanulókat a tantermen kívüli, digitális ok-
tatás iskolai folyamatába vonhatják be (pl. online tananyaghoz segédanyagok készítése), segíthetik, mentorál-
hatják diáktársaikat (pl. online korrepetálás, online nyelvgyakorlat). A teljesítést — belső iskolai teljesítésként 
— az intézményvezetők saját hatáskörükben ellenőrizhetik, igazolhatják. 
 
A közösségi szolgálatot végző önkéntes középiskolások jóvoltából az ADOM Diákmozgalom (több mint 
15 tantárgyra köztük matematikára, történelemre, magyar nyelv és irodalomra, továbbá számos nyelvre kiter-
jedő) online korrepetálást biztosít 7-10. évfolyamos diákok számára ingyenesen. 
 
Ez egyrészt lehetőség a tananyagban lemaradó diákoknak a felzárkózásra, másrészt a járványhelyzet miatt a 
közösségi szolgálati órák online téren való teljesítésére is. 
 
A 7-10. évfolyamos diákok az ingyenes online korrepetálás igénylésére, valamint a 9-12. évfolyamos középis-
kolások az online korrepetálás megtartására az alábbi honlapon feltüntetett elérhetőségeken jelentkezhetnek: 
https://diakparlament.hu/korrepetalas/ 
 
 
3. A közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatosan felmerülő egyéb releváns kérdések 
 
 A közösségi szolgálatot az előrehozott érettségi vizsga megkezdéséig teljesíteni kell? 

Azok a tanulók, akik előrehozott érettségi vizsgát tesznek, a középiskolai tanulmányaikat még nem fe-
jezik be, így esetükben nem ez a vizsgaidőszak a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi 
vizsgaidőszak. A tanulóknak az utolsó középiskolai évfolyam végéig kell teljesíteniük a közösségi szol-
gálatra vonatkozó előírásokat. 

 
 Azoknak a tanulóknak is teljesíteniük kell a közösségi szolgálatot, akik év végén megbuktak? 

Az a 12. évfolyamos, rendes érettségi vizsgára jelentkezett tanuló, aki a tanítási év végén valamely 
tárgyból elégtelen osztályzatot kap, nem végezte el a középiskolát, így csak előrehozott érettségi vizsgát 
tehet. 
Az előrehozott érettségi vizsga megkezdésének – fentebb említettek szerint – nem feltétele a közösségi 
szolgálat teljesítése. 

 
 A közösségi szolgálatot annak is teljesítenie kell, akinek van már érettségi bizonyítványa, de most újra  

szeretne érettségi vizsgát tenni? 
Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vizsgázókra az Nkt. 6. § (4) bekezdése szerinti rendelkezés 
nem vonatkozik. 

 
 
Forrás: 

 https://uj.jogtar.hu 

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/erettsegi_elott_kozossegi_szolgalat_teljesitese 

 https://diakparlament.hu/korrepetalas/ 

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/tajekoztato_specialis_szabalyok?itemNo=2 

https://diakparlament.hu/korrepetalas/
https://uj.jogtar.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/erettsegi_elott_kozossegi_szolgalat_teljesitese
https://diakparlament.hu/korrepetalas/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/tajekoztato_specialis_szabalyok?itemNo=2
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 A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 17-19. §-ai rögzítik a nevelési, oktatási intézményekre 

vonatkozó védelmi intézkedéseket. A 143/2021. (III. 27.) Korm. rendelet rendelkezik a vé-

delmi intézkedések meghosszabbításáról. 

 A pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 489/2020. (XI. 11.) Korm. 

rendelet alapján a pedagógus-továbbképzés az alapítási engedély módosítása nélkül is meg-

szervezhető személyes jelenlétet nem igénylő (online) formában, ha a képzés jellege alapján 

így is teljesíthetők az előírt követelmények. 

 A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 

2021. március 8-tól új szabályokat vezet be, továbbá az oktatással kapcsolatos részletszabá-

lyok megalkotását a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter hatáskörébe ren-

deli. A 143/2021. (III. 27.) Korm. rendelet rendelkezik a védelmi intézkedések meghosszab-

bításáról. 

 Az emberi erőforrások minisztere, mint a hatáskör címzettje az oktatással kapcsolatos ideig-

lenes védelmi intézkedések részletszabályairól szóló 17/2021. (III. 5.) EMMI határozata 

alapján a 2021. április 19. napjáig hatályos rendelkezések a következők: 

 az óvodákban 2021. március 8. napjától rendkívüli szünetet rendelt el, 

 az iskolákban – ideértve a gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 

intézményeket is – 2021. március 8. és március 31. között az oktatás digitális munka-

rendben zajlik, 

 a tantermen kívüli, digitális munkarendet a már meglévő tapasztalatok szerint, az Okta-

tási Hivatal honlapján közzétett módszertani ajánlás figyelembevételével kell megszer-

vezni, 

 a tantermen kívüli, digitális munkarendben történő nevelés-oktatás feladatellátásának 

megszervezése és ellenőrzése a köznevelési intézmények vezetőinek feladata oly mó-

don, hogy az intézményvezető, illetve tagintézmény-vezető és helyettesei közül leg-

alább egyiküknek munkanapokon, munkaidőben az intézményben kell tartózkodniuk, 

 a gyermekek, tanulók étkeztetését a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyer-

mekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről 

szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet szabályai szerint kell biztosítani, 

 a 2021. május-júniusi érettségi vizsgákra való felkészülés céljából az intézményvezető 

engedélyével egyéni és kiscsoportos konzultációk, gyakorlati foglalkozások tarthatók 

az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett, 

 a kollégiumokban 2021. március 8. és április 6. közötti lakhatást kizárólag az intéz-

ményvezető engedélyezhet a tavaszi érettségi vizsgaidőszakban érettségiző diákoknak, 

illetve azoknak a tanulóknak, akiknek különös méltánylást érdemlő személyi körülmé-

nyei ezt indokolják, 

 a pedagógiai szakszolgálati intézmények, utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori 

hálózatok tevékenységüket elsősorban a személyes találkozást helyettesítő, helyi viszo-

nyokhoz igazodó alternatív technikák alkalmazásával valósítják meg, 

 a középiskolai felvételivel kapcsolatosan rögzíti a határozat, hogy a szóbeli vizsgák 

megtarthatók és digitális formában is megszervezhetők, 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó — oktatásüggyel összefüggő — 

legfontosabb jogszabályok 
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 a versenyszerűen sportolók részére a sporttevékenységükre figyelemmel speciális szolgál-

tatásokat nyújtó, jóváhagyott kollégiumi nevelési programmal rendelkező intézmény a 

sportfoglalkozásokat, edzéseket legfeljebb 10 fős csoportokban tarthatja meg, a sportkol-

légiumi elhelyezést és étkeztetést legfeljebb 10 fős csoportokban biztosíthatja. 

 A köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visz-

szatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről szóló — 2021. április 

19. napján hatályba lépő — 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelet alapján: 

 A köznevelési intézmények — az óvoda kivételével — és a szakképző intézmények ren-

des munkarendben működnek. 

 Az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül. 

 A köznevelési és szakképző intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések 

végrehajtásáról a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban fog 

rendelkezni. 

 A köznevelési intézmények által veszélyhelyzet alatt biztosított gyermekfelügyeletről szóló 

18/2021. (III. 6.) EMMI határozat – figyelemmel a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítá-

sa idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) Korm.rendelet rendelkezéseire – meg-

állapítja, hogy az óvoda, az általános iskola a Köznevelési Információs Rendszerben rögzíti az 

adott napon gyermekfelügyeletben résztvevő gyermekek, tanulók számát és egyben hatályon 

kívül helyezi a 17/2021. (III. 5.) EMMI határozat korábban ezzel ellentmondó 6. pontját. 

 A 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozás-

ról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat szerint elektronikus úton is be lehet iratozni a 

soron következő nevelési, illetve tanítási évre, mely esetben az beiratkozáshoz szükséges iratok 

bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve az első tanítási napon kerül sor. 

Az óvoda és az általános iskola — a járványügyi szempontok figyelembevételével — beosztást 

készít az óvodai, illetve iskolai beiratkozás vonatkozásában. 

 A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szó-

ló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy a helyhez kötött internet-

hozzáférési szolgáltatás ötször 30 napra ingyenesen vehető igénybe a tanulók, pedagógus és 

oktatók számára a köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és 

szakmai oktatásban, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kor-

mányrendelettel összhangban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő kö-

zépfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel. 

Rögzíti továbbá, hogy a kedvezmény 2021. március és április hónap tekintetében az alapfokú 

nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel is igénybe 

vehető, kétszer 30 napra. A szolgáltató 2020. év december hónapjában és 2021. év január, feb-

ruár és március hónapjában kibocsátásra kerülő számlában írja jóvá a havi egyszeri 30 nap ked-

vezményt. 

 A Kormány 146/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további 

védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletnek a köznevelési intézmé-

nyekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatottak koronaví-

rus elleni védőoltásával kapcsolatos módosításáról rendelkezik. 
 

A fentebb megjelölt jogszabályok a 2021. március 27. napján hatályos jogszabályi állapotot 
tükrözik. 
 

Forrás: 

 https://uj.jogtar.hu 

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek 

https://uj.jogtar.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek


 

Hírmondó  12 

Fenntarthatósági Témahét 2021. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 
2021. április 19-23. között hirdette meg a Fenntar t-
hatósági Témahetet, amelynek célja a fenntarthatóság 
üzenetének elterjesztése iskolai keretek között. 
 
A 2020/2021-es tanév kiemelt témái az erdő, mint öko-
szisztéma, a zöld gazdaság és a fenntartható közösségek. 
E témák köré épülnek az óravázlatok, a mintaprojektek 
és az országos kísérő programok. 
 
A megadott témákat három korosztály számára (alsó 
tagozat, felső tagozat, középiskola) kidolgozott temati-
kus óratervek és mintaprojektek segítenek feldolgozni, 
amelyek online letölthetők. A felkészülést, a feldolgozá-
sát oktatócsomagok és szakmai háttéranyagok is támogatják. 
 
Forrás: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ 

Forrás: pixabay 

Zöld Föld fenntarthatósági tankönyv 

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával 
elkészült a középiskolák 9. és 10. évfolyama számára egy 
fenntarthatósági nevelési-oktatási program, ami egy ke-
rettantervből, tankönyvből, munkafüzetből, e-learning 
támogató anyagból, tanári módszertani kézikönyvből és 
egy 30 órás tanártovábbképzési anyagból áll. 
 
 
A fenntarthatósági tantárgy heti egy órában, a szabadon 
tervezhető órakeretben, integráló tantárgyként biztosítja a 
téma oktatását, a kapcsolódó kompetenciák fejlesztését. 
 
 
A program fókuszában a környezeti fenntarthatóság áll, ugyanakkor annak pénzügyi, gazdasági vetületére is 
kitekint, ezzel is biztosítva a téma komplex és a valóságot figyelembe vevő feldolgozását. 
A tantárgy a 2021/2022-es tanévben már tanítható lesz. 
 
 
Forrás és további részletek a tankönyvről: https://kbka.org/tankonyv/ 

Forrás: pixabay 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
https://kbka.org/tankonyv/
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Csombók Zita Anna 
 

A humán munkacsoport vezetőszaktanácsadója vagyok. Több, mint 30 éve vagyok a pedagógusi pá-

lyán. Tanítottam két középiskolában, összesen 7 évig, most, immár huszadik éve a DE Kossuth Lajos Gya-

korló Gimnáziuma és Általános Iskola Kossuth utcai telephelyén, a „Kiskossuth”-ban, angolt tanítok. 2001 

és 2017 között gyakorló iskolai vezetőtanárként, részt vettem a tanárképzésben. Az új pedagógus életpálya 

modell bevezetésekor mestertanári címet szereztem, valamint gyakornok mentoraként is dolgoztam. Szak-

vizsgám van mentorálásból. 2018 tavaszán újabb pedagógus szakvizsgát szereztem közoktatásvezetői sza-

kon. 2009-ben pályáztam először a megyei általános iskolai szaktanácsadói feladatkörre. Úgy gondoltam, 

hogy az addig összegyűjtött tapasztalataimat hasznosan tudnám kamatoztatni ezen a területen. Óralátogatá-

sokra abban az időszakban nem került sor, de az éves továbbképzéseken sok gyakorlati ismeretet tudtam 

átadni a megjelenteknek. 2014 óta az újtípusú szaktanácsadói tevékenységben veszek részt, tantárgygondozó 

látogatásokat végzek a megye álalános iskoláiban. Pályázati pilot tevékenységem, és a 2016 óta folytatott 

aktív szaktanácsadói látogatásaim során úgy tapasztaltam, hogy a kollégáknak nagy szükségük van a támo-

gatásra, a megerősítésre. Még mindig él egyfajta fenntartás, aggodalom az ellenőrzéssel, a látogatásokkal 

kapcsolatban. Sokan vélik úgy, hogy nem felelnek meg a szakmai kívánalmaknak mindennapi tevékenysé-

gük végzése során, illetve nem kapnak mérvadó, értő visszajelzést arról, hogy mennyire végzik jól a munká-

jukat. Vágynak a pozitív visszajelzésre, a segítő kritikára. Minden eddigi látogatásomat hasznosnak értéke-

lem, sikerült valós eredményeket elérnünk a meglátogatott pedagógusokkal, és jó, előremutató célokat kitűz-

nünk. Egyre jobban érzékelhető, hogy szükség van a szaktanácsadói munkára, a kollégák igénylik a támoga-

tó segítséget. 2017 óta vezető szaktanácsadói feladatokat is ellátok. Ezen a téren új kihívás, hogy a munka-

közösségünk az idegen nyelvet tanítókon túl, a magyar nyelv és irodalmat tanító kollégákkal is bővült 2021 

januárjától. 
 

Balogh-Szikora Ildikó Niki 
 

1990 óta vagyok középiskolai angoltanár. Huszonnyolc évig a Brassai Sámuel Szakgimnáziumban 

tanítottam, jelenleg pedig 3. évemet töltöm a Tóth Árpád Gimnáziumban. Alapdiplomám magyar-angol sza-

kos általános iskolai tanár, erre építettem rá középiskolai angol tanári, alkalmazott nyelvész angol nyelven 

diplomáim, valamint mentálhigiénés szakképesítésem és szakvizsgám. 2021 januárban váltam szaktanács-

adóvá. Innovátori mesterpedagógus voltam előzőleg, az utolsó évben nyújtottam be tevékenységváltási ké-

relmet, a szaktanácsadói képzést 2020 szeptemberében fejeztem be. Innovátorként több területen tevékeny-

kedtem. Fő célkitűzésként egy közös mesterprogramot hoztunk létre: „A www.learningapps.org című inter-

aktív oktatási anyagok készítésére alkalmas felület magyar változatának elkészítése, a felület alkalmazása, 

terjesztése és gondozása” című közös mesterprogramban való együttműködést. Második tevékenységem 

projektírás és projektkoordinálás Erasmus stratégiai partnerségek és tanári szakmai továbbképzések kereté-

ben. Szakmai tudásom átadásának egyik területe a versenyszervezés. Majd minden évben szerveztünk me-

gyei kulturális versenyt angol nyelven. A feladatok összeállítása, a szervezés koordinálása, a verseny lebo-

nyolítása volt az én feladatom. Innovátorként szerzett tapasztalataimat szeretném beépíteni szaktanácsadói 

tevékenységembe is. A Tankockák oldalt továbbra is üzemeltetjük, és nyitott vagyok az oldal propagálására, 

a tankockák elkészítésének bemutatására különböző fórumokon. 

A Humán I. (idegen nyelv, magyar nyelv) munkaközösség szaktanácsadói  

Rovatunkban munkacsoportonként bemutatkoznak szaktanácsadóink. Ők azok a mesterpedagógusok, akik 

az Oktatási Hivatal munkatársaiként szakmai támogató tevékenységet végeznek tantárgygondozóként 

és/vagy tematikus szaktanácsadóként. Egyéni látogatásokat, műhelyfoglalkozásokat, továbbképzéseket tar-

tanak tantárgyi, intézményfejlesztési, konfliktuskezelési, pedagógiai mérés-értékelési, kiemelt figyelmet 

igénylő, illetve hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő pedagógusok számára. 

Szaktanácsadóink munkáját a folyamatosság, a személyre és tantestületre szabott tanácsadás, egyenrangú-

ság, kreativitás mellett magas szakmai színvonal jellemzi. Elkötelezettek a pedagógusok szakmai fejlődése 

iránt, melyet a Debreceni POK munkatársaival közösen segítenek. 

  

Keressék munkatársainkat bizalommal! A naptári év folyamán keletkező igényeket e-mailben is fogadjuk a 

szaktanacsadas.pokdebrecen@oh.gov.hu címen. 

https://www.learningapps.org
mailto:szaktanacsadas.pokdebrecen@oh.gov.hu
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Többször tartottam különböző szakmai napokon bemutatót. A gamification témakörében aktív résztve-
vői vagyunk egy 6 országból álló nemzetközi projektnek, melyben a diákok készítenek játékos tananyagot 
különböző tantárgyi egységeket érintve. Projektkoordinátori tapasztalatomat is szívesen átadom egy-egy 
program keretében. Érettségi elnökként is tevékenykedem negyedik éve, így a jogszabályok ismerete nélkü-
lözhetetlen a munkámban. Szaktanácsadóként a tantárgyi tudásom, módszertani ismereteim átadása az, ami 
inspirál. Mentortanárként és konzulensként segítek egyetemi hallgatókat iskolámban. Ez a tapasztalat remé-
nyeim szerint segíteni fogja a szaktanácsadói munkámat tantárgygondozó területen. Örömmel fogadok és 
adok is tanácsot azon a területen, ahol ez szükséges. 
 

Pallósné Bodnár Erika Éva 
 

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola intézményvezetője vagyok, valamint német szakos nyelv-
tanár. 1997-ben szereztem német nyelv és irodalom szakos diplomát a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 
Két pedagógus szakvizsgás képzésen is részt vettem: tehetség és fejlesztése, illetve közoktatási vezető szak-
képzettséggel rendelkezem. Sok más képzés mellett elvégeztem a Tehetségakadémia I. és II. képzést is. 
2015 óta végzek szaktanácsadói tevékenységet Hajdú-Bihar megyében. Feladataim: tantárgygondozói szak-
tanácsadás, intézményfejlesztési szaktanácsadás, versenyfeladatok javítása, bemutató órák és előadások tar-
tása. 

 
Szabó Gábor 
 

1998 óta tanítom a német nyelvet, 2004 óta a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában. Szakta-
nácsadói munkám hatékonyságának ez a 23 szakmai év az alapja, ezen időszak alatt számos tankönyvcsalá-
dot, kiegészítő anyagot megismertem, illetve nagyon sok szakmai továbbképzésen is részt vettem, valamint 
többször magam is voltam előadó. Mindezek tapasztalatait hatékonyan meg tudom osztani másokkal. Szakta-
nácsadóként a legfontosabbnak tartom, hogy a rám bízott feladatokat magas színvonalon elvégezzem és a 
segítségért hozzám forduló kollégáknak valódi, gyakorlatias segítséget nyújtsak. Az elmúlt években több 
intézményben, számos kollégánál jártam tantárgygondozói látogatáson, határozottan azt gondolom, hogy 
annak, aki fejlődni szeretne, ez a típusú segítségnyújtás a leghatékonyabb, a személyes, őszinte szakmai be-
szélgetés sok dolgot feltárhat, elindíthat. 

 
Szaktanácsadóként többször tartottam már bemutató órát is a csoportjaimmal, ezek is nagyon haszno-

sak, hiszen konkrét, gyakorlati tapasztalatokat, ismereteket szerezhetnek mindazok, akik megtisztelnek jelen-
létükkel. A Pedagógiai Oktatási Központ felkérésére minden évben vállalok javító, illetve felüljavító szakta-
nári munkát a megyei szervezésű német nyelvi versenyen (OÁTV). 

 
Több évre visszanyúló, sikeres együttműködést alakítottunk ki gimnáziumomban a Hueber tankönyv-

kiadóval, ennek keretében az elmúlt években rendre megszerveztem a kiadó német szakos általános iskolai, 
illetve középiskolai némettanároknak szóló, tankönyvbemutatóval egybekötött szakmai továbbképzését, 
workshopját. A Goethe Intézet egyik magyarországi partneriskolájában tanítok, az elmúlt 13 év partnerségi 
együttműködése számos szakmai kihívással, lehetőséggel gazdagított, ezekből gyűjtött tapasztalataimat, 
a német nyelv tanításának a hagyományos osztálytermi kereteket messze meghaladó lehetőségeit is szívesen 
osztom meg a kollégákkal. 

 
Az érettségi rendszer folyamatos változása is kihívást jelent. A Debreceni POK szervezésében bemuta-

tó előadást tartottam a német érettségivel kapcsolatos változásokról. Évek óta érettségiztetek emelt szinten is, 
mind a szóbeli bizottságokban, mind javító tanárként. 

 
A szaktanácsadói tevékenység szerintem abban segít a pedagógusoknak, hogy egyrészt választ kapja-

nak konkrét kérdéseikre, legyen kihez fordulniuk, ha szakmai problémáik vannak, másrészt megerősíti őket 
abban, hogy jól végzik munkájukat, illetve ösztönzi őket arra, hogy merjenek kérdezni, új dolgokat kipróbál-
ni, a többi kollégától is tanulni. Büszke vagyok arra, hogy számos kolléga rendszeresen hozzám fordul segít-
ségért (akár informális csatornákon is), megbízik véleményemben. 

 
Szaktanácsadóként erősségemnek érzem, hogy ismerem a közoktatás jelenlegi állapotát, tisztában va-

gyok az elvárásokkal, feladatokkal, amikre megkeresés esetén többféle megoldási javaslattal, személyes pél-
dákkal, „jó gyakorlatokkal” tudok reagálni. Empátiám segítségével talán rá tudom venni a kollégákat a kísér-
letezésre, s sikerül felfedeztetnem velük a saját munkájukban rejlő értékeket. 
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Vincze Teréz 
 

Pedagógusi pályafutásom általános iskolában kezdtem, majd a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szak-
gimnáziumban folytattam, ahol a mai napig is dolgozok angol nyelvtanárként, illetve 2018 augusztusa óta 
intézményvezető-helyettesként. A pályán eltöltött 40 év alatt felhalmozódott, nyelvtanárként összegyűjtött 
tapasztalatokat szívesen osztom meg pedagógus kollegákkal. Erre a tudásmegosztásra 2014 óta — a szakta-
nácsadói képzés elvégzése után — hivatalosan is lehetőségem van. A területen végzett munkám során rendkí-
vül fontos küldetésnek tartom a szaktanácsadói látogatással szembeni fenntartások megszüntetését. Az eddig 
meglátogatott intézményekben — a kollegák elmondása alapján — sikerült a kezdeti félelmeket pozitív él-
ményekkel felváltani, mert arra törekszek, hogy a látogatás fókuszában a kritika és minősítés helyett az adott 
szakmai probléma megoldására irányuló közös gondolkodás kapjon teret. A tantárgygondozó szaktanácsadói 
munkám során az óralátogatásokon a jó gyakorlatok átadására is törekedtem. Ezek mellett segítettem a minő-
sítő eljárásra készülő pedagógusok felkészülését, tartottam munkaközösségi foglalkozásokat. Az intézmé-
nyekben szervezett szakmai napokon belül a következő témák kerültek előtérbe előadásaimban: a tanórai 
differenciálás fontossága és lehetőségei; a képesség szempontjából heterogén összetételű csoportok oktatásá-
nak problémái, illetve az ilyen csoportokban alkalmazható, a tanulói lemorzsolódást megakadályozó módsze-
rek; a témazáró dolgozatok értékelésének újfajta megközelítése – különös tekintettel a nyelvi órákon alkal-
mazott modul végi tesztekre. Az előadások fókuszában elméleti ismeretek helyett inkább gyakorlati, mód-
szertani segítség nyújtása állt, mert tapasztalatom szerint a pedagógusok részéről leginkább erre van igény. 

 
Szaktanácsadói tevékenységem 2018-tól egy másik, nagy kihívást jelentő szakterülettel, intézményfej-

lesztéssel is bővült. Az elmúlt időszakban a következő területeken nyújtottam segítséget: lemorzsolódás meg-
akadályozására és csökkentésére irányuló intézményi szintű tevékenységek felülvizsgálata, az intézményve-
zetés operatív tevékenységének támogatása, rövid-, közép- és hosszútávú intézményi fejlesztési tervek elké-
szítése, intézményi alapdokumentumok felülvizsgálata, önértékelési folyamat (vezetői/intézményi/
pedagógus) támogatása, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv elkészí-
tése, az intézményi önértékelés eredményeire épülő intézkedési terv elkészítése, felülvizsgálata. 
 

Áros Tünde Ilona 
 

30 éve vagyok pedagógus. Ez idő alatt 2 évet töltöttem a Bocskai István Általános Iskola és AMI Té-
pei Általános Iskolájában alsó tagozatos nevelőként. Tizenöt évig tanítottam magyar nyelv és irodalmat, va-
lamint tánc és drámát a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola felső tagozatán. Tíz évig foglalkoz-
tam szakgimnáziumi- és szakközépiskolai tanulókkal, akiknek a magyar nyelv és irodalom mellett a kommu-
nikáció tantárgyat oktattam a DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola taná-
raként. A középiskolás korosztály mellett a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban felnőtteket készítettem fel érett-
ségire. Három éve vagyok intézményegység-vezető a Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában. Mesterpedagógusi minősítésemre 2014-ben, tanfelügyeleti ellenőrzésemre 2016-ban 
került sor. 2019-ben az Arany János Kollégiumi Program keretében 9-10-11-12. évfolyamosok számára men-
tálhigiénés tréning megtartására kaptam felkérést. 

 
2014-ben szakértői tevékenységek ellátására kaptam megbízást a TÁMOP-3.1.10 projekt kapcsán 

„A fenntartói törvényességi ellenőrzésben az ellenőrzési protokoll alkalmazására”. 2015-ben részt vettem a 
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt projekt keretében a szaktanács-
adói pilot jellegű látogatások megvalósításában. A látogatások szakmai tartalmáról a helyszínen nyert tapasz-
talatok alapján fejlesztési javaslatokat tettem a kiépülő új szaktanácsadói rendszer minőségének javítása ér-
dekében. Az óralátogatás és tantárgygondozás az egyik legkedvesebb feladatom. Szakmai műhelynapok 
program keretében tartottam előadást a „Módszertani megújulás a köznevelési rendszer elvárásainak megfe-
lelően” témában. 2015-től 2019-ig a középiskolai felvételi feladatsorok megoldhatóságáról és javításának 
tapasztalatairól konzultáltam az adott tanévben érettségiztető magyar nyelv és irodalom szakos kollégákkal. 

 
2018-ban a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében „Tanácsadás — Kommunikáció” 

című 10 órás szaktanácsadói minikurzust vezettem a szaktanácsadók kommunikációs készségének gazdagítá-
sa céljából. Az elmúlt években több verseny előkészítésében, lebonyolításában, zsűrizésében vettem részt. 
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Tikász Marianna Katalin 
 

Felsőfokú tanulmányaimat a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen (ma Debreceni Egye-

tem) végeztem magyar-angol szakon, majd a diplomaátvétel után a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban 

kezdtem tanítani, jelenleg hetedik éve intézményvezető-helyettesként dolgozom. Sok nagyszerű, tapasztalt 

kolléga segített abban, hogy tanárrá érhessek. Különösen sokat köszönhetek példaképemnek, az akkori 

intézményvezető-helyettesnek, aki megerősített abban, hogy a szakmaiság mellett legfontosabb az empá-

tia, a másik ember elfogadása hibáival, gyengeségeivel, és az önazonosság. Szaktanácsadóként is nagyon 

fontosnak érzem ezt a tanítást, a másik kollégához való pozitív hozzáállást, az erősségek, erények elisme-

rését, megerősítését a másik emberben. 

 

Pályafutásom közel harminc éve alatt folyamatosan törekedtem a tudatos szakmai fejlődésre, szak-

tárgyi tudásom fejlesztésére. Igyekeztem a legkorszerűbb módszertani ismereteket megszerezni. 2005-ben 

az AKG oktatói által szervezett Együttműködés a csoportban továbbképzésen vettem részt. A másik, szá-

momra szemléletformáló hatással bíró továbbképzés az akkori Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző 

Főiskola által szervezett Kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással és írással elnevezésű tréning volt. 

 

Több mint három évtizedes tanítási gyakorlat után sem riadok meg a kihívásoktól, próbálok lépést 

tartani a Z-generációval, igyekszem a digitális technológia legújabb eredményeit beépíteni óráimba. 

Ez irányú továbbképzések: A tanítási-tanulási módszerek korszerűsítése — az IKT eszközök használata az 

oktatásban; Informatikai ismeretek pedagógusoknak; Interaktív tábla használata a pedagógiai 

gyakorlatban; Digitális szaktanácsadói képzés. 

 

Szaktanácsadóként 2019 óta dolgozom a Debreceni POK-nál. Az alábbi tevékenységekben tudom 

segíteni az intézményeket: tantárgygondozás magyar nyelv és irodalomból, digitális szaktanácsadás, 

pályaorientáció, a POM mérőeszköz népszerűsítése, segítségnyújtás portfóliókészítésben, minősítésre való 

felkészítésben, érettségi aktuális jogszabályi kérdései. 

 
 
Vadon Lajosné 
 

A Debreceni Dózsa György Általános Iskolában tanítok magyar, történelem, drámapedagógia szakos 

tanárként. A folyamatos megújulás, a képzés, az önképzés egész pályafutásomat végigkíséri. 

 

A képzők képzésein elsajátítottam a felnőttoktatáshoz szükséges kompetenciákat: mentorálás, gya-

korlóhelyi mentorképzés, hálózatépítés, drámapedagógia alkalmazása, művészetoktatás, korszerű értéke-

lés, hatékony kommunikáció, prezentáció. A pedagógus-továbbképzéseken igyekszem tudásomat, tapaszta-

lataimat megosztani kollégáimmal. A tantárgygondozás keretében az óralátogatásaimat, a konzultációimat 

a támogató attitűd jellemzi. A tehetséggondozást versenyek szervezésével, feladatlapok készítésével, javí-

tásával, zsűrizéssel tudom segíteni. 
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Az Óvoda munkaközösség szaktanácsadói  

Tóth Ilona 
 

Tóth Ilona vagyok, harminchárom éve óvodapedagógus. Az ebesi Benedek Elek Óvoda és Mini Böl-
csőde intézményvezetőjeként dolgozom. Óvodapedagógusi szaktanácsadói tevékenységet folytatok 2015 
január óta, illetve ezen a területen vezető szaktanácsadói tevékenységet látok el. Az óvodapedagógusi szakte-
rület mellett intézményfejlesztési területen is végzem a rám bízott feladatokat. 

 
A munkám mellett folyamatosan képzem magam. Ez egyrészt a szakmában való elmélyülést, másrészt 

új szakterületek megismerését is jelenti. Így mentálhigiénés szakember, majd később tanügyigazgatási szak-
értői végzettséget szereztem. Amikor bevezetésre került a pedagógus életpálya program mesterpedagógusi 
szintet tűztem ki célul, amit szaktanácsadóként teljesíthetek. 

 
A szaktanácsadói tevékenység első perctől fontos volt számomra, közel állt hozzám, mivel a szakmai-

ságot és a segítségnyújtást ötvözi. Igyekeztem tenni érte, hogy minél többen megismerjék és elfogadják ma-
gát a szaktanácsadást, éljenek a lehetőséggel, és bátran kérjenek segítséget. Képzettséget szereztem Difer 
mérésből, Komplex egészségnevelésből, illetve részt vehettem egy képzésen, ahol intézményfejlesztési szak-
tanácsadóként szervezeti szintű tanácsadásra kaptam felkészítést. A szaktanácsadás meghatározó eleme a 
szakmaiság, de elfogadás nélkül nem működik. Bizalmon alapul, és a kommunikáció teljesíti ki. Mindenki 
vágyik valamilyen szintű elismerésre, a meglévő tudását, képességeit illetően, hiszen innen tud tovább lépni. 
A segítségnek ez az alapja. 

 
Az évek alatt nagyon sok emberrel ismerkedtem meg. Jó volt megtapasztalni, ahogyan a szaktanács-

adás tere egyre nőtt. Én személy szerint is érzem az elfogadást, mivel több intézménybe rendszeresen vissza-
hívnak. Erről számolnak be a szaktanácsadó társaim is, akik lelkesen, szívvel-lélekkel végzik ezt a munkát. 
Szeretünk együtt dolgozni, mindannyian érezzük, hogy felelősek vagyunk a ránk bízott feladatok ellátásáért. 
 

Bárdos Tiborné 
 

33 éve vagyok az óvodapedagógus pályán, 20 éve intézményvezetőként is dolgozom a Tiszacsegei 
Városi Óvoda és Bölcsődében. Mindig arra törekedtem, hogy nyitott, innovatív, a folyamatokat tudatosan 
tervező, döntéseit megfelelően mérlegelő, felelősséget vállaló, menedzser típusú vezető legyek úgy, hogy 
közben szem előtt tartsam, támogassam és segítsem kollégáim szakmai célkitűzéseit. 

 
2014-ben sikeresen elvégeztem a tantárgygondozó szaktanácsadó képzést, majd az OFI által szervezett 

próbaminősítési eljárásban szereztem mesterpedagógus minősítést. Később részt vettem az intézményvezetői 
szaktanácsadói továbbképzésen, és azóta segítem az óvodapedagógusokat. 

 
A tantárgygondozás mellett tematikus területen, intézményfejlesztő szaktanácsadóként, tanügyigazga-

tási témában támogatom az intézményvezetők elemző, szervezetfejlesztő munkáját. Segítséget nyújtottam az 
intézmények szabályzó dokumentumainak elkészítéséhez, felülvizsgálatához és módosításához, valamint 
támogattam a pedagógus-, vezető- és intézményi önértékelés és tanfelügyelet folyamatát, az önértékelés 
eredményeire épülő fejlesztések megtervezését, és azok végrehajtását, az intézményi intézkedési terv elkészí-
tését és felülvizsgálatát. Az intézményfejlesztési munkában célom az, hogy a vezetők és a kollektíva gyakor-
latot szerezzen a fejlesztési folyamatokban, és minél stresszmentesebben élje meg az előttük álló kihívásokat. 

 
A személyes látogatások során fontos számomra az egyenrangú kapcsolat kialakítása, valamint a peda-

gógus, vezető, intézmény igényeihez igazodó reflektív segítségnyújtás. 
 
Gyakorló intézményvezetőként tisztában vagyok azzal, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek az 

intézmények, ezért törekszem őket minél több információhoz juttatni szakmai tapasztalatcsere során. 
 
A pandémia időszaka alatt sem hagytam magukra a tőlem segítséget kérő intézményeket. Szakmai cél-

kitűzéseiket, önértékelési folyamataikat online formában segítettem. 
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Kovács Anna 
 

Kovács Anna vagyok, szaktanácsadó óvodapedagógia és konfliktuskezelés szakterületen. A Tiszacse-
gei Városi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusaként dolgozom 33 éve. Másoddiplomámat — majd szak-
vizsgámat — mentálhigiénés szakirányon szereztem a Debreceni Egyetemen. A lelki egészségvédelem iránt 
elköteleződve, személyiségfejlesztő tréneri vizsgát tettem. Rendszeresen tartok tréningeket önismeret, kom-
munikáció, hatékony időgazdálkodás és hatékony együttműködés témákban, az első két területen részt ve-
szek trénerek képzésében is. Mentálhigiénés szemléletem áthatja nevelőmunkámat, tréneri tapasztalataimat 
pedig mind a gyermekek, mind a szülők körében hatékonyan tudom alkalmazni. 

 
Szaktanácsadóként fő feladatomnak tartom, hogy pedagógustársaimat hozzásegítsem a bennük rejlő 

lehetőségek optimális kibontakoztatásához. A kollégákat támogatom személyes és szakmai önismeretük fej-
lődésében, saját én-erejük aktivizálásában, megteremtve az alapot további önfejlesztésükhöz. Jól használha-
tó, eredményes módszerek átadásával igyekszem segíteni a gyermekcsoportban zajló folyamatok hatékony 
irányítását (csoportdinamika alkalmazása, gyermeki ön- és társértékelés, valamint önismeret fejlesztése, ag-
resszió-megelőzés). A minősítő eljárásra készülő óvodapedagógusokat, személyes és online formában is tá-
mogatom. Tapasztalataimmal szívesen segítem a mesterprogramot készítő kollégákat. 

 
Szívügyemnek tekintem a nevelőtestületek „mentorálását”, mert hiszem, hogy a közösségnek facilitáló 

ereje van. Az óvodák igényeinek megfelelő témákban tartok tréningeket például együttműködési, kommuni-
kációs, konfliktuskezelési és „örömtréning”-eket. Előadásaim a következő területeket dolgozzák fel: család-
óvoda kapcsolata új megközelítésben, konfliktuskezelés, szakmai önismeret és lelki egészségmegőrzés. 

 
Szaktanácsadó kollégámmal szülők számára interaktív előadásokat tudunk ajánlani az iskolaérettség 

témájában, eszközbemutatóval melynek során elsajátíthatják, hogyan segíthetik gyermekük fejlődését egy-
szerű otthoni eszközökkel és módszerekkel. 

 
Fontosnak tartom, hogy gyakorló óvodapedagógusként, hitelesen segíthessem kollégáim munkáját, 

ismerve hivatásunk örömeit és kihívásait egyaránt. A szaktanácsadói tevékenység rám is pozitívan hat, az új 
kihívások szakmailag inspirálnak, általuk én is változok, fejlődök. 

 
Megyesiné Kovács Eszter Zsófia 
 

A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődében dolgozom óvodapedagógusként. Pályámat harminchat 
éve kezdtem szakirányú középfokú képesítéssel, majd diplomát szereztem a Hajdúböszörményi Wargha Ist-
ván Pedagógiai Főiskolán. A főiskola keretein belül szakvizsgáztam differenciáló, fejlesztőpedagógus sza-
kon. Az itt megszerzett tudást a napi gyakorlatban és az intézmény szintjén munkaközösség keretei között 
hasznosítom. 

 
2015-től szaktanácsadói minőségben lehetőséget kaptam a kollégák szakmai támogatására előbb óvo-

dapedagógia, majd kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelését-oktatását segítő szakterületen. 
 
A kezdeti időszakban elsősorban tantárgygondozói látogatás formájában az egyéni segítségnyújtás, 

együttműködés lehetőségének gyakorlatában szereztem jártasságot. A gyakornoki vizsgára és a Pedagógus 
II. minősítési eljárásban való részvételre történő felkészülésben is fordulhatnak hozzám a kollégák. Hatéko-
nyan tudom segíteni tapasztalataimmal a gyermek csoporton belüli egyéni, illetve mikrocsoportos fejleszté-
sének tervezését. 

 
Az Országos kompetenciamérés lebonyolításánál felmérésvezetői feladatot láttam el. 2018-ban sikere-

sen vettem részt a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelését-oktatását segítő szaktanácsadói 
feladatok ellátására felkészítő képzésen, így a BTMN-hez kötődő kérdéskörben felkészülten állok a nevelő-
testületek rendelkezésére. A munkám során alkalmam nyílt több mérés-értékelési eszköz áttekintésére. 
A Difer mérőeszköz gyakorlati alkalmazásában több évre visszatekintő személyes tapasztalattal rendelke-
zem, erre alapozva nevelőtestületek részére tájékoztatókat tartok. 

 
Szaktanácsadó kollégával kooperálva szülők és nevelőtestületek körében elméleti és gyakorlati bemu-

tató megvalósításában is közreműködöm az iskolaérettség, valamint a megfelelő iskolakészültség elősegítése 
háztartási eszközök felhasználásával témakörben. 

 
Meggyőződésem, hogy egymás segítése, az együttgondolkodás, a személyes tapasztalatokat magában 

foglaló tudásmegosztás a szaktanácsadás lényege. 
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Simon Andrea 
 

Simon Andrea vagyok, 29 éve dolgozom óvodapedagógusként, jelenleg a debreceni Kuruc Utcai 
Óvoda intézményvezetője vagyok. A folyamatos önképzés mindig része volt az életemnek, több diplomát, 
végzettséget szereztem az évek során: óvodai fejlesztőpedagógus, művelődésszervező, tanügyigazgatási 
szakértő, neveléstudomány bölcsész MA koragyermekkor pedagógiája szakirányon. 

 
Mesterpedagógus szaktanácsadóként — szakmai tapasztalataimra és sokrétű tudásomra támaszkodva 

— szakmai-módszertani támogatást nyújtok azoknak az óvodapedagógusoknak, akik igényt tartanak 
személyes szakmai fejlődésük elősegítésére. Az óvodai tantárgygondozói tevékenység magában foglalja a 
kollégák szakmai kompetenciáinak fejlesztő támogatását, a sikeres minősítési eljárásra való felkészülés 
segítését. Fontosnak tartom, hogy munkámban jelen legyen a személyesség, a bizalom, a reflektív 
kommunikáció, a hitelesség. 

 
Szaktanácsadói munkám másik meghatározó része az óvodai mérés témaköréhez kapcsolódik. 

Korábban 6 évig dolgoztam fejlesztőpedagógusként óvodában, így volt lehetőségem saját készítésű 
mérőrendszer kidolgozására. A későbbiekben több képzésen vettem részt a témával kapcsolatosan, majd a 
Debreceni POK felkérésére módszertani kiadványt készítettem és előadást tartottam az óvodai mérési 
rendszerekről. 

 
Elhivatott vagyok abban, hogy minél több óvodának átadhassam azokat az információkat, amelyek 

segíthetik az óvodai mérés értelmezését, a gyermekek megismerésének és fejlődésük nyomon követésének 
lehetséges eszközeit és módszereit. Szívesen mutatom be a Kuruc Utcai Óvoda — nevelőtestület által 
készített — mérési rendszerét, amely hosszú évek óta hatékonyan segíti az óvodás gyermekek 
megismerését és fejlesztését. 

 
Szaktanácsadói munkám sikerének tartom, hogy a látogatott óvodapedagógusok folyamatosan 

visszajeleznek szakmai eredményeikről, megkeresnek kérdéseikkel, kikérik szakmai véleményemet, sok 
óvodában visszavárnak és szívesen fogadnak évek óta. Örömmel veszek részt ebben a munkában, mert jó 
látni és tapasztalni a kollégák szakmai fejlődését, megújulását, s közben én is sokat tanulhatok általuk. 

 
Megjelent az Új Köznevelés pedagógiai folyóirat legfrissebb szá-
ma. 
 
A tartalomból ajánljuk: 

 Tankönyvkészítési folyamatok az Oktatási Hivatalban 
 Beszámoló a „Digitális oktatás — digitális nevelés —  Pe-

dagógusok a digitális gyermekvilágban” elnevezésű konfe-
renciáról 

 Megújuló tankönyvek az Oktatási Hivatal gondozásában 
 Mentális egészség a járvány alatt 
 Egyre közelebb a mindennapokhoz — 3D modellezés az 

iskolában és online 
 Megújult nevelési-oktatási programok — Szakmai fejlesz-

tések az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművé-
szeti ágán 

 Megújul az Erasmus+ program — Még több nemzetközi 
lehetőség a köznevelésben 

 

Forrás és további információ: 
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles 

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

Új Köznevelés 

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/tankonyvkeszitesi-folyamatok-az-oktatasi-hivatalban
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/beszamolo-a-digitalis-oktatas-digitalis-neveles-pedagogusok-a-digitalis
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/beszamolo-a-digitalis-oktatas-digitalis-neveles-pedagogusok-a-digitalis
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/beszamolo-a-digitalis-oktatas-digitalis-neveles-pedagogusok-a-digitalis
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/megujulo-tankonyvek-az-oktatasi-hivatal-gondozasaban
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/mentalis-egeszseg-a-jarvany-alatt
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/egyre-kozelebb-a-mindennapokhoz
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/megujult-nevelesi-oktatasi-programok
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/megujul-az-erasmus-program
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles
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Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 

Arany János Gimnázium és Technikum 
 

 

Iskolánk Berettyóújfalu központjában található, jelenleg 688 tanuló oktatását végző intézmény. 

Mind köznevelési, mind szakképzési feladatokat ellátunk. Humán és reál tantervű gimnáziumi oktatás mel-

lett közgazdasági, egészségügyi és sport szakemberek képzését is végezzük. Pedagógiai munkánkat több 

elismerés jelzi. 2016 óta vagyunk ökoiskola, 2018 óta kiemelt pénziránytű iskola. Külön hangsúlyt fekte-

tünk a tehetséggondozásra, 2018 óta viselhetjük az akkreditált kiváló tehetségpont címet. Tavaly másodíz-

ben nyertük el az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. Az új ciklusban régi és új jó gyakorlatainkat 

tárjuk pedagógustársaink elé. Infrastrukturális hátterünk, humánerőforrásaink, az innovációkra nyitott ve-

zetőség és pedagógusgárda lehetővé teszi bázisintézményi vállalásaink teljesítését. Jó gyakorlataink évek 

óta eredményesen működnek, más intézmény számára könnyen adaptálhatóak, bővíthetőek. 

 

Az „Egyéni fejlesztés mérési rendszer segítségével” megnevezésű jó gyakorlatunk bevezetésének 

és működtetésének célja a hozzánk érkező, gyengébb képességekkel rendelkező tanulók felzárkóztatása az 

átlaghoz, a szocio-kulturális hátterükből adódó lemaradás mérséklése, és a lemorzsolódás csökkentése, 

az iskolaelhagyás megakadályozása. Célcsoport a 9. évfolyamos gimnáziumi és technikumi tanulók. 

A fejlesztés egyénre szabottságát előzetes bemeneti mérésekkel biztosítjuk, mely kiterjed 4 kognitív és 

2 affektív területre: elemi számolási készség, íráskészség, szókészlet és olvasásképesség, valamint a tanu-

lók tanulási stílusa és tanulási motivációja. Az elemi számolási készséget a matematika órák első 5 percé-

ben végezzük rendszeresen, az anyanyelvi órákon tananyagba ágyazottan történik a többi terület fejleszté-

se. 

 

A „Tanulói tevékenységbe ágyazott természettudományi kompetencia erősítése” jó gyakorla-

tunk célja a természettudományok népszerűsítése, a kémia, fizika, biológia, földrajz tantárgyak elsajátítá-

sához való averzió csökkentése. A természettudományos tehetséggondozó műhely nyitott minden tanuló 

számára, de elsősorban a reál tagozatos gimnáziumi és egészségügyi tagozatos technikumi diákok képezik 

a célcsoportot. A foglalkozásokon nagyrészt a tanulók végzik el a kísérleteket, a tanár, mint facilitátor se-

gíti munkájukat. Cél a komplex természettudományos gondolkodás kialakítása, a problémamegoldó gon-

dolkodás és együttműködési készség fejlesztése. A technikai hátteret a 36 fő befogadására alkalmas 

Öveges laborunk, a humánerőforrást természettudományos szaktanáraink, tehetséggondozás-

tehetségfejlesztés szakvizsgás kolléganőnk biztosítja. A labor anyagi kiadásait (vegyszerek) lehetőség sze-

rint pályázati forrásból fedezzük. 

 

A „Figyelemfejlesztés idegennyelv-órákon” jó gyakorlatunk alkalmazási területe a tanulás tá-

mogatása, célja az értelmi képességek, mint a figyelem, az emlékezet, a megértés és a problémamegoldás 

fejlesztése, a hatékonyabb tanulási technikák beépülésének támogatása a tanulási folyamatba. A bármely 

tantárgyhoz köthető program bármely évfolyam, bármely intézménytípus tanulóinál alkalmazható. Humán-

erőforrást angol, francia és német szakos kollégáink biztosítják. A feladatok egy része digitális eszköz al-

kalmazását igényli (projektor, tablet, laptop, hangszóró). A folyamatosan bővülő feladatbankban található 

figyelemfejlesztő feladatok jól alkalmazhatóak összefoglaló, gyakorló, rendszerező órákon, de beilleszthe-

tőek új anyagot feldolgozó órákban is. A feladatok többnyire kis időigényűek, játékosságuk miatt segítik a 

motiváció fenntartását. 

 

 

További információ: http://ajg.hu/ 

http://ajg.hu/
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A Thaly Kálmán Utcai Óvoda Debrecen történelmi belvárosában található a Nagytemplom és a Re-

formátus Kollégium mögött, a „régi és az új” találkozásánál. 
 
 
A nagy múltú intézményben jelenleg 7 csoport működik, a gyermekek életkorát tekintve osztott és 

osztatlan formában egyaránt. Egy csoportban sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadunk, akik fejlesz-
tését, nevelését gyógypedagógus, óvodapedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek segítik. 

 
 
Pedagógiai programunk alapja a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program, amit az érzelmi-

szociális kompetenciák fejlesztésével, az életre való felkészítés megalapozásával a kooperáció és a kom-
munikáció erősítésével valósítunk meg. Programunkhoz igazodva formáltuk meg sajátos intézményi hit-
vallásunkat, melynek egyik építőeleme az érzelmek kifejezésének, felismerésének, megértésének, felhasz-
nálásának, szabályozásának támogatása. Az érzelmi nevelésünk hatással van az érzelmek megfelelő keze-
lésére, a szociális készségek, társas kapcsolatok minőségére, konfliktuskezelési módszerekre, együttműkö-
dési kompetenciák óvodáskorban történő fejlesztésére. Sajátos arculatunkat meghatározza a báb- és drama-
tikus játékok alkalmazása, az érzelmi műveltség fejlesztésének érdekében. A bábjáték a mi felfogásunkban 
nem csak az élmények megjelenítését szolgálja, hanem játékdiagnosztikus- és terápiás eszközként is alkal-
mazzuk. Szükségesnek tartottuk az érzelmi megsegítés érdekében további újszerű módszerek, eljárások 
bevezetését és alkalmazását, az érzelmi-akarati élet, a viselkedés, a magatartás, a cselekvés pozitív irányú 
további befolyásolását. Az érzelmi műveltség megsegítése céljából minden csoportban alkalmazzuk — 
mikrocsoportos foglalkoztatási formában — az állatasszisztált terápia alkalmazását. 

 
 
Jó gyakorlatunk alkalmazásával célunk a kutya, mint örömforrás és motivációs erő felhasználásával 

a gyermekek aktivitásának növelése, érzelmi biztonságuk erősítése, a gátlás és szorongás oldása, agresszió 
csökkentése, verbális és nonverbális kommunikáció, kooperáció magasabb szintre emelése. Komplex fej-
lesztési munkánkba beépítjük az állatasszisztált megsegítést, ahol a tematikát tudatosan összehangoljuk a 
gyermekek fejlesztése során alkalmazott játékokkal és feladatokkal, más-más kiemelt fejlesztési területet 
célozva. A kutyával való foglalkozás spontán hatása, hogy a motiváció és az erős érzelmi kötődés miatt a 
megtapasztalt tudáselemek hamarabb válnak belsővé és tartósabbá, a tanuláshoz szükséges pszichikus 
funkciók is erőteljesebb fejlődésnek indulnak. A tervezett tevékenységeket team munkában készítjük el a 
felvezetővel közreműködve, figyelve a kutya terhelhetőségére, tudására. 

 
 

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

Forrás: Thaly Kálmán Utcai Óvoda 

Thaly Kálmán Utcai Óvoda 

https://www.thalykalmanutcaiovoda.hu/
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Debreceni Egyetem Kossuth Lajos 

Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 
Csengő utcai feladatellátási helye 

 
 

Intézményünket a Debreceni Egyetem, illetve annak jogelődje tartja fenn, gyakorlóiskolaként 6 évti-
zede veszünk részt különböző tanszékek módszertani kutatásaiban, az egyetem Tanárképzési Központjának 
munkájában, a tanárképzés módszertani megújításában. Tanáraink országosan elismert didaktikai innováci-
ókat dolgoztak ki és honosítottak meg az iskola mindennapi pedagógiai munkájában, ezeket módszertani 
konferenciákon előadták, illetve publikálták. Gimnáziumunk az országos módszertani központok egyike. 

 
A régió továbbtanulni szándékozó, tehetséges diákjai érkeznek hozzánk, többségében biztonságot 

nyújtó, rendezett családi körből. A szülők elvárják, hogy gyermekeik számára ne csak ismeretátadó, de az 
egyéni képességeket is felfedező, tehetségfelismerő és tehetségfejlesztő műhelyként működjünk, ennek 
kialakításában partnerek. Diákjaink motiváltak, többségük könnyen azonosul pedagógiai céljainkkal, a te-
hetséggondozó munkába szívesen kapcsolódnak be, nagyon sikeresen szerepelnek tanórán és versenyeken 
egyaránt. 

 
Gimnáziumunk minden tanára részt vesz a tehetséggondozó munkában, 2017-ben elnyertük a Minő-

sített Tehetséggondozó Műhely címet, majd 2 évre rá a Példaértékű Minősített Tehetséggondozó Műhely 
címet. Saját tehetségazonosító módszert dolgoztunk ki, melyet az MTM keretében szervezett regionális 
konferencián, illetve workshopon mutattunk be 2018-ban és 2019-ben. Folyamatosan dolgozunk a tehet-
séggondozó munkánk megújításán, mind diszciplináris, mind általános didaktikai szinten. 

 
Immár a második ciklusban kaptuk meg az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet, aminek öröm-

mel és felelősséggel teszünk eleget. Úgy gondoljuk, hogy eddigi szakmai munkánk olyan gazdag és szerte-
ágazó, hogy érdemes lehet egy, az eddigieknél szélesebb szakmai kör figyelmére. Nem akarunk mást nyúj-
tani, csak azt, amit már évtizedek óta magas színvonalon teszünk: eddigi sikeres intézményi innovációin-
kat, módszertani modelljeinket, bevált jó gyakorlatainkat kívánjuk ilyen formában is népszerűsíteni, to-
vábbadni. Iskolánk valamennyi innovációját ebben a terjedelemben nem lehet bemutatni, az alább felsorolt 
jógyakorlatok is csupán egy válogatás eredményét mutatják. 

 
 Az egészségügyi, illetve a műszaki tagozatra járó 9. évfolyamos diákok természettudományos 

projektje 
Cél: a biológiaoktatás megújítása, komplex látásmód kialakítása, az önálló kutatás segítése. 

 

 Így karácsonyoztok ti…, és mi 
Cél: kultúrák bemutatkozása, a kulturális sokszínűség elfogadtatása. 

 

 Goethe-partnerség 
Cél: A hagyományos osztálytermi oktatáson túlmutató német nyelvű nemzetközi projektek megvalósí-
tása, biztos, alkalmazható némettudás megszerzése. 

 
 Lektortanári kapcsolaton alapuló együttműködés az Alliance Francaise-zel 

Cél: A Francia Kulturális Nagykövetség bevonásával a francia nyelv és kultúra élményközpontú 
megismertetése. 

 
 Tudós és iskola — tudósiskola (a gimnázium és az egyetem közös tehetséggondozó projektje) 

Cél: a tehetségszűrés és tehetséggondozás, a diákok felkészítése az egyetemi életre, a pályaválasztás 
megkönnyítése. 

 
 
További információ: https://kossuthgimn.unideb.hu/ 

https://kossuthgimn.unideb.hu/
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Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 
Gimnáziuma és Általános Iskolája 
Kossuth utcai feladatellátási hely 

1. A program címe: „Kossuthos Kisokos” Matematikaverseny 4. 
évfolyamos diákok számára 

A program időpontja: 2021. március 29. – 2021. június 15-ig (3 for-
duló online), a regisztrált tanárok számára a versenyeztetésről szakmai 
megbeszélést tart dr. Kovácsné Pető Andrea matematika vezetőtanár, 
mesterpedagógus (peto.andrea@kossuth-alt.unideb.hu). 

2. A program címe: Tanulási stílusok jellemzői 

A program időpontja: 2021. ápr ilis 15., a regisztrált tanárok a számára online egyeztetett idő-
pontban a közzé tett szakmai anyag segítségével megbeszélést is tart Szemerédy-Mályusz Enikő 
tanító, német szakos pedagógus, fejlesztő- és gyógypedagógus, mesterpedagógus 
(malyusz.eniko@kossuth-alt.unideb.hu). 

3. A program címe: Az ifjúságvédelem tar talmi elemei és gyakorlati megvalósulása  

A program időpontja: 2021. ápr ilis 15., a regisztrált tanárok számára online egyeztetett idő-
pontban szakmai megbeszélést is tart Kopjári István történelem szakos vezetőtanár, mesterpedagó-
gus, ifjúságvédelmi felelős (kopjari.istvan@kossuth-alt.unideb.hu) 

4. A program címe: A problémamegoldó gondolkodás és a kreativitás fejlesztése a HEAD 
program segítségével 

A program időpontja: 2021. ápr ilis 21., a regisztrált tanárok számára online egyeztetett idő-
pontban a közzé tett szakmai anyagról online megbeszélést is tart dr. Máténé Porcsalmy Magdolna 
magyar szakos vezetőtanár, mesterpedagógus (porcsalmy.magdolna@kossuth-alt.unideb.hu). 

Tisztelettel hívjuk és várjuk online rendezvényeinkre ebben a félévben is! 

További információ: https://kiskossuth.unideb.hu/ 

Forrás: DE Kossuth Lajos Gyakorló 

Gimnáziuma és Általános Iskolája 

Intézményünk fő jellemzője a magas szintű alsó- és felső tagozatos oktató-nevelő munka mel-
lett az, hogy egyetemista, illetve pedagógusjelöltek gyakorolnak nálunk. A tanárképzés keretében az 
egyetem tanár szakos hallgatói vezetőtanároknál végzik tanítási gyakorlatukat, illetve töltik mentorált 
félévüket. Mindannyian szakvizsgázott pedagógusok, többen mester- vagy kutatótanárok. Bekapcsoló-
dunk az Debreceni Egyetemen a módszertani oktatásba, és részt veszünk a hallgatók vizsgáztatásában 
is. Lehetőséget nyújtunk hospitálások és kutatások végzésére, ezzel szoros kapcsolatot tartunk fenn a 
képző intézménnyel. A tanárok egymástól tanulását jó lehetőségnek tartjuk, ezért hívjuk és várjuk 
programjainkra a város és megye érdeklődő pedagógusait. 

 
Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként a 2020/2021-es tanév II. félévében is online progra-

mokon a következő jó gyakorlatainkat ajánljuk figyelmükbe: 

mailto:peto.andrea@kossuth-alt.unideb.hu
mailto:malyusz.eniko@kossuth-alt.unideb.hu
mailto:kopjari.istvan@kossuth-alt.unideb.hu
mailto:porcsalmy.magdolna@kossuth-alt.unideb.hu
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Hőgyes Endre Gimnázium 

 

 
A Hőgyes Endre Gimnázium Hajdúszoboszló városának középiskolája. 
 
1947-ben alapították a mai gimnáziumunk ősét. Jelenlegi nevét 1958-ban vette fel. Egy újabb 

mérföldkő az iskola történetében 1992 volt, amikor elindult a hatosztályos képzésünk. 2009/2010-es tan-
évben az iskolánk épülete megújult, majd a 2012-es sikeres pályázat megvalósítása után kialakításra ke-
rült egy természettudományos laboratórium. Jelenleg, több mint 500 diák tanul a gimnáziumban, 18 osz-
tályban 45 tanár irányításával. 

 
Jó gyakorlatunk elsősorban a természettudományos képzésünkön alapul. 
 
Az ötödik éve kiválóan működő Öveges Természettudományi Laborató-

riumban laborgyakorlatok keretében a diákok élmény- és diákközpontú foglal-
kozásokon vesznek részt, melynek elengedhetetlen eleme az IKT eszközök al-
kalmazása. A gyakorlat sikerességét mutatja, az a tény, hogy a környező isko-
lák (10) előszeretettel szeretnek részt venni a foglakozásainkon. A gyakorlato-
kon a hozzánk érkező tanulók kooperatív módszerekkel kísérleteznek, így sze-
reznek új élményeket. Emellett a digitális eszközök játékos feladataival moti-
váljuk a hozzánk érkező érdeklődő diákokat. Összesen 922 ilyen órát tartot-
tunk. A kidolgozott foglalkozások nagy része kiválóan adaptálható, hiszen töre-
kedtünk arra, hogy olyan látványos és hétköznapi anyagokkal elvégezhető kí-
sérleteket állítsunk össze, melyek akár egy kevésbé jól felszerelt intézményben 
is jól elvégezhetőek legyenek. 

 
Gimnáziumunk bekapcsolódik több országos pályázatba is, ahol a felkészüléshez a termé-

szettudományos laboratóriumunkat használjuk a megvalósításhoz. 
 
1. Az Öveges labor adta a helyszínt az MTA-ELTE Kutatás-

alapú Kémiatanítás Kutatócsoport által összeállított feladatok 
megoldásához, ahol az ország 16 iskolája mellett egyik osztályunk 
végezhetett el 6 érdekes kontextusba elhelyezett tanulókísérletet. 

 
2. A Nemzeti Tehetség Program egyik pályázatát is elnyer-

tük. A tanulói kísérletezést egy külső helyszínnel csatoltuk össze. 
A záróünnepségen a csapatok prezentációjukkal mutatták be a két 
helyszínen elvégzett kémiai, fizikai, biológiai, földrajzi kísérletek, 
kutató munkák eredményét. 

 
3. A nálunk tanuló diákokat arra inspiráljuk, hogy magasabb szinten is folytassák a nálunk elkez-

dett munkát. Erre teremt jó lehetőséget a TUDOK Konferencia. Egyetemi mentorok segítségével készül-
nek a versenyzők az országos nagy megmérettetésre. Büszkék vagyunk arra, hogy az előző tanévben 
Országos 1. helyezett lett egyik tanulónk elméleti- és kísérletes orvostudományi, géntechnológiai szekci-
óban. 

 
 
További információ: https://hogyes.hu/ 

Forrás: Hőgyes Endre Gimnázium 

Forrás: Hőgyes Endre Gimnázium 

Forrás: Hőgyes Endre Gimnázium 

http://www.hogyes.hu
http://www.hogyes.hu
https://hogyes.hu/
http://www.hogyes.hu
http://www.hogyes.hu
http://www.hogyes.hu
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Kerek Egy Ég Alatt Óvoda és Bölcsőde 
 

Intézményünk többcélú intézmény, óvodánk három, bölcsődénk külön egy telephelyen működik, 

városunk különböző részein. A központi óvodánk a Malmi óvoda Európai Uniós elvárásoknak megfelelő-

en épült 2010-ben. Rendkívül modern, esztétikus, korszerű, emeletes, lifttel ellátott, öt csoportos épület, 

szintenként nagy aulákkal, tornateremmel, sószobával, és logopédiai- és fejlesztő szobákkal ellátott. 

 

Óvodánk Helyi Pedagógiai Programja a környezet szeretetére, az egészségnevelésre és a hagyo-

mányápolására épül. Folyamatos, tudatos pedagógiai munkánk eredményeként, óvodáink 2009-től Zöld 

Óvoda, 2013-tól Akkreditált Kiváló Tehetségpont címmel rendelkezik. 2019-ben elnyertük az Örökös 

Zöld Óvoda címet. 2018-ban részt vettünk az Oktatási Hivatal által szervezett európai uniós projekt akkre-

ditált képzésében. Óvodánk meghívottként biztosította a képzési helyszínt, a képzés gyakorlati bemutatóját 

kollegáink tartották tehetségsegítés — környezettudatosság, zenei- és tánc tehetséggondozás — témakör-

ben. Sikeres pályázat eredményeként a Malmi óvoda a Bázisintézményi címet először 2020. júliusától 

2023.június 15-ig kapta meg. 

 
 

Óvodánkban működő tehetségműhelyek 
 

 Zeneóvoda, Harmónia csoport: Zenei Tehetségműhely 

 Körösmenti Kiscsillagok: Testi-Kinesztétikus-Tánc Tehetségműhely 

 ,,Természetbúvár”: Természeti Tehetségműhely 

 Ovi-Logi: Matematikai, logikai Tehetségműhely 

 Agyagnyaggató: Térbeli Vizuális Tehetségműhely 

 
 

A bázisintézmény tervezett jó gyakorlatai a 2020/2021-es óvodai nevelési évre 
 

 „Állati kreativitás” és „Állati fotó sztorik” — az állatok szeretetére, tiszteletére, védelmére nevelés 

jegyében 

 „Én is óvom Földanyát!” — Kistérségi természetvédelmi vetélkedő — Környezetóvó munkacso-

port szervezésében 

 Iciri-Piciri Népmese, Népzene, Néptánc Gála — Kulturális bemutató hagyományőrző munkacso-

port szervezésében 

 „Észforgató” — logikai, matematikai vetélkedő, a Tehetség munkacsoport szervezésében 

 
Bázisintézményi programjaink megmutatásával célunk, 

hogy megismertessük és átadjuk óvodánkban működő jó 

gyakorlatainak, gazdagítva, segítve, kiegészítve más bázis-

intézmények jól működő szakmai munkáját. 

 
 

További információ: 
https://www.facebook.com/kerekegyegalattovodaesbolcsode/ 

Forrás: Kerek Egy Ég Alatt Óvoda és Bölcsőde 

https://www.facebook.com/kerekegyegalattovodaesbolcsode/
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Debreceni Deák Ferenc 
Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium 

 
 

Bázisintézményi célunk: 
 

Intézményünk évtizedes innovatív szakmai módszertani gyakorlatának magas szinten meglévő, szemé-
lyi és tárgyi feltételrendszerének és a hálózati tudásmegosztás terén szerzett jelentős tapasztalatainak átadása. 
A kollégiumi nevelés-oktatás, a tehetségfejlesztés és felzárkóztatás terén végzett tevékenységünk, eredmé-
nyeink és mindazon érték bemutatása, amelyek megítélésünk szerint a megye más intézményei számára is 
célul tűzhetők, felhasználhatók, megvalósíthatók. 
 
Módszertani modellünk: 
 

„Adaptív szemlélet alkalmazása és hatékony tanulástámogatás a kollégiumi nevelésben” 
 

Tehetségfejlesztő munkánk során igyekszünk fejleszteni a tanulók asszertivitását, differenciált egyéni 
és csoportos fejlesztésre törekszünk. Alapeszközünk a gazdagítás, dúsítás élménypedagógiai módszerek al-
kalmazásával. Komplex módon igyekszünk megvalósítani az erős és a gyenge oldali fejlesztését, megfelelő 
„légkört” teremtünk és biztosítjuk a lazítást, feltöltődést is. A foglalkozások formáját és tartalmát úgy hatá-
rozzuk meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségük gazdagodásához, 
kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez. Jelentős szerepet kap az egyéni bánásmód és a sze-
mélyre szabott nevelési eljárások. 

 
Jó gyakorlatunk alkalmazási területe a kollégiumi tevékenységrendszer egésze. 

 
Célcsoportunk: 
 

Bázisintézményi programjainkat elsősorban a kollégiumvezetők, a kollégiumi nevelőtanárok és a kö-
zépiskolai tanárok részére szervezzük, de szívesen látjuk bármely intézménytípusból az érdeklődőket. Bázis-
intézményi programjainkat úgy szervezzük, hogy bemutassuk komplex tehetségfejlesztő programunkat, 
melynek minden eleme a szakkollégiumi kereten kívül is eredményesen alkalmazható a tanulástámogatás 
hatékonyságának növelése érdekében. 

 
Bázisintézményi programjaink előadások, workshopok, műhelymunkák, bemutató foglalkozások, hos-

pitálási és konzultációs lehetőségek formájában valósulnak meg. 
 
 
További információ: https://deakkoli.edu.hu/ 

Forrás: Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium 

https://deakkoli.edu.hu/
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Munkatársaink 

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 
E-mail: 
Chrobakne.Reszler.Gyorgyi@oh.gov.hu 

Tanulmányi versenyek, 
Honlap, 
Tanulótájékoztatás, 
Tankötelezettség 

Dobiné Török Éva 
Telefon: 06-96/613-451; 
E-mail: Dobine.Torok.Eva@oh.gov.hu 

Szaktanácsadás, 
Tankötelezettség, 
Lemorzsolódás, 
OKM alulteljesítő intézmények tá-
mogatása 

Felföldi Béla 
Telefon: 06-96/613-445; 
E-mail: Felfoldi.Bela@oh.gov.hu 

Pedagógus-minősítés, 
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

Hevessy Boglárka 
Telefon: 06-30/358-7053; 
E-mail: Hevessy.Boglarka@oh.gov.hu 

Pedagógiai tájékoztatás, rendezvények, 
EFOP-3.2.15 projektben feladatok 

Horváth Marianna 
Telefon: 06-70/505-7250; 
E-mail: Horvath.Marianna@oh.gov.hu 

Fenntartható fejlődés, Zöld Óvoda, 
Ökoiskola, 
EFOP-3.1.5 projekt feladatok 

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

Lemorzsolódás, 
Tankötelezettség, 
OKM alulteljesítő intézmények tá-
mogatása, 
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 

E-mail: Oroszracsai.Georgina@oh.gov.hu 
Tanügyigazgatás, 
Diákjogi tanácsadás 

Parádiné Kenéz Tünde Emese 
Telefon: 06-96/613-452; 
E-mail: 
Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu 

Pedagógiai tájékoztatás, 
Pedagógiai szakkönyvtár, rendezvé-
nyek, 
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 

Dr. Ungvári Judit 
Telefon: 06-96/613-446; 
E-mail: Ungvari.Judit@oh.gov.hu 

Tanügyigazgatás, diákjogi tanácsadás 

Vargáné Kovács Marianna 
E-mail:  
Vargane.Kovacs.Marianna@oh.gov.hu 

Ügyviteli, gazdasági, humánpolitikai 
feladatok 

Név Elérhetőség Munkaterületek 

Badar Andrea 
Telefon: 06-30/481-7025; 
E-mail: badar.andrea@oh.gov.hu EFOP-3.1.5 munkaügyi feladatok 

Bájiné Nagy Gyöngyi 
Telefon: 06-30/781-0974; 
E-mail: bajine.nagy.gyongyi@oh.gov.hu 

EFOP-3.1.5 szakmai munkatárs 

Fodorné Körtvélyesi Ilona 
Telefon: 06-30/832-2337; 
E-mail: fodorne.kortvelyesi.ilona@oh.gov.hu 

EFOP-3.1.5 szakmai munkatárs 

Molnárné Iratosy Henrietta 
Telefon: 06-30/832-2186; 
E-mail: molnarne.iratosy.henrietta@oh.gov.hu 

EFOP-3.1.5 szakmai asszisztens 

Projektben dolgozó munkatársak: 

mailto:Ori.Jozsefne.Dalmi.Aniko@oh.gov.hu
mailto:Borsos.Tunde@oh.gov.hu
mailto:Chrobakne.Reszler.Gyorgyi@oh.gov.hu
mailto:Dobine.Torok.Eva@oh.gov.hu
mailto:Felfoldi.Bela@oh.gov.hu
mailto:Hevessy.Boglarka@oh.gov.hu
mailto:Horvath.Marianna@oh.gov.hu
mailto:Kissne.Hajdu.Katalin@oh.gov.hu
mailto:Kotine.Losonczi.Zsuzsanna@oh.gov.hu
mailto:Oroszracsai.Georgina@oh.gov.hu
mailto:Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu
mailto:Posta.Janos@oh.gov.hu
mailto:Simon.Dora@oh.gov.hu
mailto:Ungvari.Judit@oh.gov.hu
mailto:Vargane.Kovacs.Marianna@oh.gov.hu
mailto:badar.andrea@oh.gov.hu
mailto:bajine.nagy.gyongyi@oh.gov.hu
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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: Őr i Józsefné Dalmi Anikó főosztályvezető 
Szerkesztő: Chrobákné Reszler  Györgyi 
Szövegszerkesztés: Posta János 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ közössége nevében. 

 

Őri Józsefné Dalmi Anikó 

főosztályvezető 

Forrás: pixabay 

mailto:Info.POKDebrecen@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/debrecen/
mailto:pokdebrecen@oh.gov.hu
mailto:szaktanacsadas.pokdebrecen@oh.gov.hu
mailto:versenyek.pokdebrecen@oh.gov.hu
mailto:diakparlament.pokdebrecen@oh.gov.hu
mailto:info.pokdebrecen@oh.gov.hu

