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KÖSZÖNTŐ 

Tisztelt Kollégák!  Kedves Olvasók! 
 

„Itt van az ősz, itt van újra…”. Diákok, óvodások, szülők és pedagógusok százezreinek jelent    

komoly változást minden évben szeptember elseje. Különösen az óvodát, iskolát, új                  

intézményfokozatot kezdő gyerekek állnak kihívást jelentő helyzet előtt. A pedagógusoknak    

minden szeptember egy új lehetőség, egy új remény kezdete. Másfél év után talán kiszabadul-

tunk a vírus fogságából, de nem ugyanott folytatjuk, ahol másfél éve abbahagytuk. A tantermen 

kívüli, digitális világ új megoldásokat hozott az életünkbe, melyeket olyan gyorsan alkalmaztunk, 

hogy visszatekintve rá is csodálkozunk a gyorsaságra. A krízis során alkalmazott pedagógiai 

megoldásaink közül sokat megtartunk, sokat tovább is fejlesztünk, a még nyitva maradt kérdé-

sekben pedig további közös gondolkodásra hívjuk pedagógus kollégáinkat, szaktanácsadóinkat.  
 

Őszi tanévindító programjainkkal, őszi online műhelyeinkkel és a – remélhetőleg jelenléti –     

Őszi Pedagógiai Napok előadássorozatunkkal szeretnénk megerősíteni az elkezdődött          

megújulást, pedagógusok, vezetők és intézmények számára kínálva programsorozatunkat. 
 

Kiadványunk őszi számának az állandó rovatok mellett kiemelt témája az együttműködés és   

versengés. Több írásunk foglalkozik ezzel a témával: dr. Andrásfalvy Bertalan professzor úr    

történelmi kontextusba ágyazva, a néphagyomány felől közelíti a témát, Breuer Klára nagykövet 

asszony a diplomácia nemzetközi világának oldaláról, továbbá pedagógus, szaktanácsadó,     

oktatásfejlesztő szakember, olimpikonok felkészítői írnak még a téma sajátosságairól.            

Személyes és közösségi életünk minden területét áthatja a versengés/együttműködés:            

versengünk a parkolóhelyekért, a jó állásokért, az államilag finanszírozott egyetemi helyekért, a 

jó szakemberekért, a nemzetközi elismerésekért, a személyes figyelemért, és még hosszan     

sorolhatnám, mi mindenért. Ugyanakkor együttműködünk a családban, a lakókörnyezetünkben, a 

munkahelyi teamekben, a különféle szervezetek között, a nemzetközi egyezményekben, és ezt a 

sort is lehetne hosszan bővíteni. A versengéssel és az együttműködéssel minden nevelő találko-

zik óvodában, iskolában, kollégiumban, művészetoktatásban egyaránt. Nevelői feladat megtalálni 

azt a támogató tevékenységet, amellyel az apróbb-nagyobb gyerek, kamasz, ifjú kibonthatja,    

fejlesztheti talentumait, és amellyel a közösség javára lesz. A mai módszertani trendek az       

inklúzióval és a kooperativitással az együttműködés erősítését célozzák, ugyanakkor nagy       

innovációk, kiemelkedő teljesítmények ösztönzője lehet a versengés is. Versenyeztessük-e a  

diákokat? Ha igen, akkor miben és hogyan? Erről ellentétes nézeteket ütköztetnek a pedagógu-

sok. Nem mindegy, hogy a versengés célja valami kapzsi önzés, vagy pedig az, hogy ezáltal is 

fejlődve, önmagunkból minél többet átadjunk a közösség gyarapítására. Nem mindegy, hogy a 

versengésben legyőzni, megsemmisíteni akarjuk a versenytársakat, vagy a közös legnagyobb jót 

megvalósítani. A világ népeinek történelme bővelkedik a megsemmisítő legyőzésekben (és ott 

bizony jaj a legyőzötteknek), ugyanakkor mindenütt erényként tartják számon a másokért, a    

közösségért, a hazáért való önzetlen áldozatvállalást, és nemes versengésnek tartják a         

sportversenyeket. 

 

A közoktatás versenyei, a tanulmányi versenyek sarkallják, ugyanakkor meg is terhelik a         

tanulókat. Elbírják-e a terhet? Teher vagy áldás a győzelem? Kudarc-e az eredménytelenség? 

Ellenség-e a rivális, vagy fejlődést segítő partner? Hogy bánunk a győztessel és hogyan a     

vesztessel? Össze lehet-e egyeztetni a versengést az együttműködéssel? A „Pedagógiai         

kaleidoszkóp” rovatunk írásaiból kirajzolódik, hogy a versengés és együttműködés a köznevelés-

ben is egymás mellett, egymást kiegészítve létezik, sőt építhet közösségeket, jó kapcsolatokat. 
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Ha nagyobb közösségi, akár nemzeti perspektívából közelítjük, akkor a tanulmányi versenyek 

célja nem lehet több, mint hogy a gyermek elhelyezze magát azon a kognitív képességeket mérő 

skálán, amellyel az adott tantárgy tanulását, tudását mérni lehet. Hogy a skálán elöl vagy hátrébb 

lévők adnak-e többet a világ fejlődéséhez, azt a versenyeredmények nem tudják biztosan jósolni. 

Ugyanakkor a versenyre készülés olyan motivált fejlődés lehetőségét adhatja, amely a verseny-

zők javára válik az eredménytől függetlenül. Bátor, aki kiáll és megméreti magát, de nem gyáva, 

aki nem száll versenybe. 

 
Non scholae, sed vitae discimus, vagyis nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk – mondja 

a bölcs latin. Ez a pedagógusok számára azt jelenti, hogy ne az iskolának, hanem életnek       

tanítsanak. Ha valóban nem az iskolának, hanem az életnek tanítunk, akkor mindaz a tudás,   

viselkedés, szabályrendszer, melyet az óvodától, iskolától kap a jövő nemzedéke, meghatározó 

lesz a jövőnk mindennapjaiban. Tegyünk közösen azért, hogy a versengésnek is és az         

együttműködésnek is legyen olyan kultúrája, amely az egyes ember és a közösség javára válik! 

 
Az előttünk álló tanév feladataihoz munkatársaim nevében is sok erőt és jó egészséget kívánok! 

 

                                                   
 

Ritter Betty  
főosztályvezető 

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

2021.07.01-től hatályos változások: 

• Változtak az óvodakötelezettség alóli felmentéssel kapcsolatos szabályok, köztük a 

kérelem benyújtásának határideje. (8. § (2)) 

• A szakképzési centrum részeként működő köznevelési intézmény munkaviszony keretében 

foglalkoztatott pedagógusainak rendkívüli munkavégzése díjazására, pótszabadságára a 

közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. (65. § (10)) 

• Az átmeneti rendelkezések között a szakgimnáziummal 2020. május 31-ét megelőzően 

létesített tanulói jogviszonyban álló tanuló szakmai vizsgájával kapcsolatos szabályok 

kerültek meghatározásra. (99/K. § (4)) 

2021.07.08-tól hatályos változások: 

• A tanulók részére a szexuális kultúráról, a nemi életről, a nemi irányultságról, valamint a 

szexuális fejlődésről szóló foglalkozás megtartásával kapcsolatos szabályozásra került sor. 

(9. § (12)) Ezen tárgyú, valamint a kábítószer-fogyasztás káros hatásaival, az internet 

veszélyeivel és egyéb, testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozást a 

nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján 

és az intézményben iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen és az 

intézménnyel kötött együttműködési megállapodással rendelkező állami szerven kívül más 

személy vagy szervezet akkor tarthat, ha jogszabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vette, 

a nyilvántartással kapcsolatos szabályok meghatározásra kerültek. (9/A. §) Az oktatásért 

felelős miniszter felhatalmazást kapott a nyilvántartás részletes szabályainak 

meghatározására. (94. § (1) j)) Ha a köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági 

ellenőrzése során feltárja, hogy a 9/A. § (1) bekezdésében foglalt szabályokat 

megsértették, szabálysértési eljárást kezdeményez. (79. § (8))  

2021.09.01-től hatályos változások: 

• Az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú oktatás biztosításával 

kapcsolatos szabályok változtak. (2. § (1)) 

• A 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló részére történő speciális 

ellátás biztosításának szabályai és az alkalmazotti pótlék meghatározásra kerültek.         

(62. § (1a)-(1e), 65. § (3a), 8. melléklet 9.) 

• Az országos mérési feladatok közé bekerült a természettudományos eszköztudás 

fejlődésének vizsgálata. (80. § (1)) 

 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

 

Az alábbiakban a fontosabb jogszabályi változásokat gyűjtöttük egybe. Cikkünk nem tartalmazza 
a jogszabályhelyek teljes szövegét, azokat kivonatolva közöljük, esetleg csak utalunk a változás 
megtörténtére. A jogszabályok pontos megismeréséhez azok szövegének tanulmányozása   
szükséges. A jogszabályváltozások figyelésének kezdete 2021. június 1. napja, lezárása       
2021. szeptember 1. napja.    
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A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 

2021.09.01-től hatályos változások: 

• A munkatervre, a szervezeti és működési szabályzatra és a pedagógiai programra 

vonatkozó szabályok változtak. (3. § (2) b), (2b), 4. § (1) i), 7. § (8), 9. § (1)) A szervezeti és 

működési szabályzatot, a házirendet, a pedagógiai programot, valamint a magán 

fenntartású nevelési-oktatási intézmény esetén a fenntartó szervezet hatályos alapító vagy 

létesítő okiratát a nevelési-oktatási intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni.          

(82. § (3)) 

• A gyermekek óvodai nevelési év közben történő felvételének szabályai változtak.            

(20. § (2c)) 

• A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás és beiratkozás 

szabályai változtak. (26. § (3), 32. § (2a), 37. § (4), 38. § (1), (3), (5), 41. § (4), 45/A. §) 

• A tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával vendégtanulói 

jogviszonyával kapcsolatos szabályok változtak. (49. § (2), (5)-(6), 75. § (3)-(6), 190. §) 

• A kötelezően használt nyomtatványokra vonatkozó szabályok a felvételi és mulasztási 

napló, valamint a csoportnapló vonatkozásában változtak. (90. § (3) f, 102. § (4)) 

• Az egységes óvoda-bölcsőde szabályai hatályon kívül kerültek.  (123. § (4) 1., 178-179. §) 

• A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok területei változtak.                  

(128. § (3) b)-e), (7)) 

• Az elektroakusztikus hangosítású rendezvényen a tanulók zajvédelmére vonatkozó 

szabályok meghatározásra kerültek. (128. § (11)-(12)) 

• Az óvoda- és iskolapszichológiai feladatok a krízistanácsadással kapcsolatban változtak. 

(132. § (3) d)) 

• Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái a komplex ellenőrzéssel kiegészültek,     

a komplex ellenőrzés sajátos szabályai meghatározásra kerültek.                                    

(146. § (1) d), 152/A-152/M. §) 

• A kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás és a kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés 

szabályai változtak. (157. § (2), 159. § (9)) 

• Az óvodai fejlesztő programra vonatkozó szabályok változtak. (173. § (6)) 

• A szakgimnáziumokra és szakiskolákra vonatkozó elérő rendelkezések meghatározásra 

kerültek. (184/M-184/T. §) 

• A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló esetében a szakértői bizottság szakértői véleményét a tankötelezettség 

megkezdésekor az óvoda az iskola számára, intézményváltáskor a gyermek, tanuló előző 

óvodája, iskolája az új óvoda, iskola számára megküldi. (189. §) 

• A veszélyhelyzet miatt elhalasztott országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések 

megszervezésével kapcsolatos szabályok kerültek meghatározásra. (193. § (20)-(22)) 

• A kötelező helyiségekről és egészség- és munkavédelmi eszközökről szóló jegyzék 

szabályai változtak. (2. melléklet) 

• A szakgimnáziumban oktatható szakképesítések változtak. (9. melléklet) 
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• Az egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetése az 

Országos Képzési Jegyzékben szereplő, valamint a EMMI rendeletben kiadott 

szakképesítések között meghatározásra került. (10. melléklet) 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés 

feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 

2021.09.01-től hatályos változások: 

• Az egyházi, a magán nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálati intézmény a 

Hivatal által nyújtott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat térítésmentesen veheti igénybe a 

Hivatal e célra rendelkezésre álló erőforrásai és az éves munkatervében meghatározott 

feladatok erejéig. (1. § (4)) 

• Változtak a pedagógiai-szakmai szolgáltatások, az országos pedagógiai-szakmai 

szolgáltatások szabályai, a szaktanácsadói tevékenység ellátásával kapcsolatos szabályok, 

a szaktanácsadói névjegyzék szabályai. (3-10. §, 12-18. §, 26-27. §) 

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

EMMI rendelet 

2021.09.01-től hatályos változás: 

• A szakértői bizottság a szakértői véleményt – beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség megállapítása esetén – megküldi a gyermeket, tanulót a vizsgálat időpontjában 

ellátó nevelési-oktatási vagy szakképző intézménynek. (19. § (2) b)) 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó jogszabályok:  

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet  

2021.06.19-től hatályos változások: 

• A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések hatályon kívül kerültek. 

(17-19. §) 

Az emberi erőforrások miniszterének a veszélyhelyzettel kapcsolatos tanügyi döntései     

az oktatas.hu honlapon érhetők el, a főoldalon a Covid-19 címre kattintva.  

Link:  

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

 

 

 

Forrás: pixabay 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek
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EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS VERSENGÉS 

 

Együttműködés és versengés a magyar néphagyományban 
 

Az egyes ember, személy és az emberi kapcsolatokkal létrejött kisebb és nagyobb közösségek 

sorsát az együttműködési és a versengési szokások aránya dönti el. Az együttműködés alapja az 

önzés legyőzése, mások jogainak, szükségleteinek elismerése, a szeretet, a versengés pedig 

ennek az ellentéte; az egyén vagy egyes csoportjainak, közösségeinek mások feletti 

győzelmében, a hatalom, a vagyon és hírnév megszerzésében keresi a boldogság érzését. Az 

emberi kapcsolatok kérdését, jelentőségét több tudományág is vizsgálta, vizsgálja: a 

magatartástudomány, lélektan, szociológia, néprajz, egészségügy. Minden ember maga dönti el, 

hogy miben keresi a boldogságot, bár e választást befolyásolhatja az a közösség is, melyben 

megszületett, a rokonság, nemzetség, a helyi vagy munkaközösség, a nyelvi és nemzeti 

hovatartozás érzése. Végső soron az életet alakító érzelmekről van szó.  Az együttműködés, a 

szeretet érzése hozzátartozik a testi és szellemi egészség fenntartásához, ezt az érzést közvetíti 

a néphagyomány a mai napig. Az a közösség, emberi kapcsolat, melyben „hagyománnyá” vált, 

válik a versengés, az pusztul, fogyatkozik vagy már el is tűnt. A néphagyomány és a magyar 

történelem az együttműködés jelentőségéről szól, melyet a népköltészettel fejezett ki, tanított.  

Az érzelmek átadásának, így az együttműködés szellemének átadása, a szeretet kifejezésének 

eszköze a művészet, a művészetek. Ha csak érzelem marad, átadhatatlan, így meg kell tanítani, 

mint a nyelvet. Az anyanyelvet is tanulni kell. Ez is a művészet erejével, segítségével kezdődik. 

Az első, legfontosabb kapcsolat az anya és újszülöttje, gyermeke közt létesül, alakul ki, ez is a 

művészet segítségével. Mielőtt értelmes szavakkal a nyelvet tanítaná, énekel, dúdol 

csecsemőjének, és ehhez utánozza azt. Utánozza a kicsi arcát, hogy az utánozza őt. A 

mosolygást is tanulni kell. A gyermekmenhelyeken felnövő gyermekeket látogató idegenek is 

megjegyezték, hogy „ezek nem tudnak mosolyogni”. Ugyancsak több földrészen is megfigyelt, de 

mára már szinte mindenhol eltűnő hagyománya volt annak is, hogy az édesanya napi munkája 

végzése közben is szoros, testi érintkezésben maradt szülöttjével. Vekerdi Tamás, a 

gyermeklélektan kutatója, Amerikából hazajötte után egy konferencián mutatta be az ott szerzett 

gyerekjátékeszközöket és tapasztalatait. A bemutató tornateremben volt egy, a mennyezetről 

lelógó hálózsák. A különböző eszközöket kipróbáló gyermekek közt volt egy, aki belebújt abba a 

hálóba, így az, súlyától lehúzva, szorosan összezsugorította a benne ülőt. Behúzott lábak, 

testhez simuló kezek, könyökök, hasonlóak a méhben kuporgó gyermekalakok röntgenképéhez. 

A tanár úr félrehívta az ezen a konferencián összegyűlt óvónéniket és odasúgta: ezt a gyermeket 

nem ölelik elégszer otthon. Ma talán már csak emléke él annak, hogy a hagyományos, paraszti 

faluközösségekben arról is gondoskodtak, hogy a gyermeket szülő anya, amíg a szülés 

megpróbáltatásait ki nem piheni, minden idejét és erejét csecsemőjének gondozására 

fordíthassa. Még kisleányként, 14-16 éves korában, kiválasztotta legjobb barátnői közül azt, akit 

egy húsvétkor, szertartásosan − maga díszített tojások átadásával és egy verssel − felkért, hogy 

legyen a „mátkája”. A mátkák, férjhezmenetelük után, kölcsönösen kisegítették egymást a 

gyermekágyba-kerüléskor − és még egy jó ideig−, átvállalva a szülő asszony házi feladatait: 

főzést, ételosztást, mosogatást, tisztálkodásban való segítséget, takarítást és a gyerekek 

öltöztetését. Így egy ideig csak újszülöttével foglalkozhatott. A mátkából lett a gyermek 

keresztanyja, párja a keresztapja, és egymást ezentúl mátkámnak szólították, és volt, hogy ettől 

kezdve magázták is egymást.                                                                      
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Az együttműködésre való készség, a szeretet az érintkezésben is; az utánzás, az együttérzés 

művészi kifejezése. A kéznyújtás, ölelés, csók lényeges része az, hogy valamelyik a kettő közül 

ebben együttműködik a másiknál látott mozdulatokat, mozgást utánozva, követve: kézrázás, 

ölelés módja, a mondott szavak ismétlése, hanghordozásának átvétele. Nagyobbacska 

gyermekek énekes, összefogódzással láncot is alkotó gyermekjátékaiban az együtt éneklés, a 

hasonló mozgás az egész közösségnek az együttműködéssel kifejezett szeretet élményét 

adhatja ma is át.     

A kisebb-nagyobb együttműködéses emberi kapcsolatok egymásra épülnek, egymást feltételezik 

minden életkorban. Az anyai, családi kapcsolatok után jön a hasonló korú gyermekek 

játékközösséget, a közös művészi alkotást igénylő kapcsolata. Ez szorosan összefügg az anyai 

kapcsolatokkal, hiszen a dajkálás, altatás művészetét, módját már a bölcsőből kinőtt 4-5 éves 

kislány tanulja a néhány évvel idősebb barátnőitől, s nem fiatalasszony korában. Ha nem lesz 

egy szép, művészi alkotással, énekkel, játékkal, babázással foglalkozó közösség tagja, a 

rombolásban, pusztításban keresi örömét, a körülötte lévő világon nyomot hagyás vágyával. 

(Falfirka, graffiti stb.) Nagyobb, már élettársat kereső fiataloknak a táncos mulatságok, 

hangversenyek látogatása, a kirándulás segíti a párválasztást.  

 A kapcsolatok értéksorrendje is változik. Az anyai szeretet nem akadályozhatja meg utódjainak 

párválasztását. Ha féltékenyen megakadályozza azt, látnia kell majd, hogy saját életét is 

jóvátehetetlenül tönkreteheti, amikor látnia kell leánya, fia elmagányosodását, boldogtalanságát. 

A házasságot kötők elhagyják apjukat, anyjukat, összeköltöznek és egy testté, lélekké válnak, 

(vagy kellene válniuk). Más kapcsolat sem előzheti meg ezt később: vagyon, hatalom, hírnév, 

testi vágy… Mindezt a néphagyomány a költészet, a művészet erejével hirdeti. Az 

irodalomtudomány balladának nevezi azokat a rövid dalokat, énekeket, melyeket a magyar nép 

„keservesek”-nek nevez. Ezzel egy egyén vagy kapcsolat a megtapasztalt érzelemnek, vágynak, 

kísértésnek az örömét, vagy csalódásának keserűségét mondja, kiáltja ki valakinek és a 

világnak.   

A házassági kapcsolatot is fölülírja egy nemzethez, néphez tartozás igénye. Az ellenséggel 

szembe kell szállni akkor is, ha a szeretett családot ezért el kell hagyni!  Erről is vannak 

keservesek, mégpedig azokról az egyszerű emberekről, (nem urakról), akik a harcba hívó szóra 

elsiettek megküzdeni az ellenséggel. Németh László keserűen írja le, hogy irigyli a szerbeket, 

mert azoknál még a huszadik században sem múlhatott el állami, egyházi vagy családi ünnep 

anélkül, hogy a szerb nép hős vezetőiről, fejedelmeiről hősdalokat ne énekeltek volna. Én 

hallottam hasonlókat Albániában, többek közt Skander bég tetteiről is, aki Hunyadi János 

kortársa és szövetségese volt a török elleni harcban.  Feljegyezték Mátyás király udvaráról, hogy 

ott is énekelték a nép vezéreiről szóló hősdalokat. Nálunk a 19. század végén és a 20. század 

elején a legnépszerűbb és gazdagon gyűjtött népköltési műfaj a betyárdal volt. A betyár, 

„egyszerű ember”, aki hősiesen, egyedül is szembeszállt a kapzsi hatalmas urakkal, de végül 

akasztófán végezte életét, tükrözve azt a meghasonlást, amely a magyarság történetét is 

meghatározta. A hatalommal rendelkező, szűk, főnemesi földbirtokos osztály megvetette a 

földtulajdon-birtoklási, szabad költözési jogától is megfosztott, örökös szolgaságra vetett 

jobbágyokat. (Werbőczy!) Kíméletlen önzésük következménye lett minden nagy vereségünk: 

Muhi, Mohács, Buda elvesztése és Trianon is. Nem a végzet vitt minket romlásba, hanem 

Kölcsey szavaival: „Hajh, de bűneink miatt / Gyúlt harag kebledben, / S elsújtád villámidat / 

Dörgő fellegedben...” 

 A magyar nép, társadalom különböző rétegeinek, osztályainak együttműködése már a 13. 

században megtört, amikor a nagybirtokos földesurak megkezdték a magyar szürke marha 

kivitelét. Ez a Kárpát-medencében kialakított marhafajta minden takarmánykészítés nélkül is 
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áttelelt a fás réteken és az ártereken, és saját lábán volt kihajtható messze Nyugat-Európába is. 

Az uraknak egyre több legelőterületre lett szükségük, ezért sok földművelő jobbágyfalu határát is 

kisajátították. A legelők kiterjesztésére egymás ellen is hadat viseltek, ennek során számos falut 

is elpusztítottak, melyekről korabeli oklevelek szólnak, és soknak a helyét is megtalálták a 

régészek. Ez volt az Alföld „pusztásodás”-ának  és egyben a „feudális anarchia” kora. Ez ellen 

lépett fel IV. Béla, ezért hagyta cserben a főurak nagy része a királyt a tatárok elleni harcában.  

 A 18. század végén, a 19. század elején megindult magyar népköltési gyűjtés, melyben többek 

közt Arany János és Petőfi Sándor is részt vett, azzal a reménnyel folyt, hogy a népköltészet 

értékei talán meggyőzik a „művelteket”, hogy a népet polgárjogilag is értékeljék. Petőfi szavaival: 

„Haza csak ott van, hol jog is van, / S a népnek nincs joga”. Ha az ország vezetése leszámolt, ha 

csak rövid időre is, ezzel a meghasonlást okozó, a népet elnyomó úri önzésével, a nép 

csodálatos önfeláldozással védte meg a hazát. Hunyadi János rosszul felszerelt, gyakorlatlan 

parasztjaival legyőzte Nándorfejérvárnál az akkori világ egyik legnagyobb hadseregét 1456-ban. 

Hasonló győzelemre volt kilátás a hazaszerető, megalázott nép felfegyverzésével és hadba 

indításával, Dózsa György vezetésével 1514-ben.  A felfegyverzett néptől félő, irigy földesurak 

megakadályozták jobbágyaik csatlakozását a „keresztesekhez” és a hadsereg ellátását, hátba 

támadták a török ellen megindult csapatokat is, és kísérőikkel együtt gyilkolni kezdték. Dózsa 

leverése után több harcra kész magyar hazafit végeztek ki, mint ahány Mohácsnál elesett 1526-

ban. Azt, hogy a főurak egyes csoportjai a mohácsi csatavesztés idején is szemben álltak 

egymással, és összefogva nem léptek fel a betört ellenséggel szemben, történelemkönyveink is 

megemlítik.  

Mária Terézia uralkodása alatt jött létre az úgynevezett úrbérrendezés, mely lényegében 

lehetővé tette a paraszti faluközösségek sokoldalú, a természettel együttműködő használatába 

vett osztatlan erdőknek, ártereknek, vizeknek, legelőknek földesúri kisajátítását, s gabonát termő 

szántóvá tevését. Ezzel alakult ki a magyar nagybirtokoknak Európában a legnagyobb aránya. A 

13. századi marhakivitel után a gabonakivitel lett a vagyonszerzés új módja, a földesúri, 

majorsági földek gyarapítása volt a vízrendezéseknek is a célja, még a Balatont is ki akarták 

szárítani, hogy medrében az urak búzát termelhessenek. Az ország többségével való „nemzeti” 

együttműködésnek a hiánya tette hazánkat a „hárommillió koldus és másfélmillió kivándorló” 

országává. A magyar lakosság számbeli megfogyatkozását a születéskorlátozás, az „egykézés”, 

a magzatgyilkoság súlyosbította. Ez is a parasztközösség szétverésének, az „úrbérredezés”-nek 

volt a következménye, amely két világháború emberveszteségével is fölért. A történelemkönyvek 

többsége nem említi azt sem, hogy a 18. században sokan − magyar és német földesurak − 

erdélyi birtokaikról ezrével üldözték el magyar és székely jobbágyaikat, és románokat telepítettek 

le helyükre, talán legfőképpen azért, mert gyapjúval fizettek. 1764-ben, senkit sem kímélve, tűz 

alá vették a fegyvertelen székelyek gyűlését Madéfalván, mikor azok tiltakoztak határőri 

kiválságaiktól való megfosztásuk ellen. (Az elmenekültekből népesült be Bukovina, jött létre a 

bukovinai székely népcsoport.) Magyarország a legjobb példa, hogy egy nép különböző jogállású 

és életvitelű, hatalmú rétegei együttműködése nélkül az egyén és az ország egész népessége is 

súlyosan megbetegedik. Trianon is azért volt lehetséges, mert a kisemmizett parasztság békés 

mozgalmait, a kereszténydemokrata párt létrejöttét a századfordulón durván megakadályozta az 

államhatalom. Másképpen éltük volna meg az első háborút követő zűrzavart is, ha lett volna 

keresztény szemléletű, a különböző társadalmi csoportok ellentétét felszámoló, a földreformot is 

sürgető erős párt. (Nemcsak a bajt felismerő magyar hazafiak, hanem az egész monarchia 

jövőjéért aggódó Habsburg Rudolf trónörökös is így látta.) 
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 A paraszti műveltségben minden együttműködésnek, emberi kapcsolatnak, különféle közös 

munkának gazdag költészete volt. A művészet, a költészet nemcsak az ember és ember közötti 

kapcsolatot, hanem a természettel való együttműködést is segítette. 

A versengés, vetélkedés, verseny az együttműködés ellentéte. A másik, a mások legyőzésének 

önző öröme minden téren elterjedt napjainkban. Az együttműködés helyett győzni, uralkodni akar 

a politikai, gazdasági, kereskedelmi életben. Nemcsak sportversenyek vannak, hanem már az 

együttműködést teremtő művészetekkel is versenyzünk: hangszeres és dalverseny, 

versmondási, színjátszói, tanulmányi verseny minden tudományágban, de munka- és szépség-

verseny is van. Együttműködés csak a csapatsportban van, az együttesen belül, de a 

válogatásba kerülésért is küzdeni kell. A hagyományos népi műveltségben nincs versengés. Az 

erőt és ügyességet is igénylő népi métában sikeres csapat legfeljebb helyet, szerepet cserél. A 

vetélkedés inkább elmagányosítja az embereket, nem hozza jó kapcsolatba.  

A sport, a testedzés mellett az óvódákban, iskolákban a művészeteket is tanítani kell, nem az 

ismeretét, hanem gyakorlását. A művészetek teremtik az elkötelezettséget minden kapcsolatban, 

az együttműködés, a szeretet örömét.  

A cikk írója: 

Prof. Dr. Andrásfalvy Bertalan 

Széchenyi-díjas néprajzkutató 

 

Forrás: pixabay 
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Versengés vagy kooperáció?  

A diplomácia világában: mindkettő!  

 

A diplomácia világában, amelyben a rendszerváltásnak köszönhetően most már harminc évet 

töltöttem el, mindkettő jelen van, valahogy úgy, ahogy talán az élet minden területén. És itt is 

igaz az a kissé talán közhelyes megállapítás, hogy bármelyik is kerüljön túlzottan a középpontba, 

káros hatásai lehetnek az egyénre és a közösségre nézve is.  

Köszönöm a lehetőséget, hogy egy kis bepillantást adhatok az olvasónak a diplomácia világába, 

amely esetleg túlságosan távolinak és a mindennapi élettől elrugaszkodottnak tűnik. Pedig      

dehogy. A diplomaták is emberek, és a diplomáciai testületben is valószínűleg ugyanazok a    

dinamikák működnek, mint a legtöbb emberi közösségben. Az azonban tény, hogy a játszmák 

kötöttebb szabályok szerint zajlanak, hiszen ha két ember például „haragszom rád” -ot játszik, az 

talán nem jár súlyos következményekkel, de a diplomáciában igen komoly konzekvenciái lehet-

nek. Ezért van a napi gyakorlattól eltérő, kissé túl udvarias beszédmód, viselkedési gyakorlat.  

Mindez persze szoros interakcióban van a napi politika világával, ahol a szóbeli bokszmeccsek 

mindennaposak, talán még el is vártak. A diplomácia azért mégsem a napi politika                   

leképeződése csupán, és még akkor sem az, ha a diplomaták is beszállnak nap mint nap, a    

maguk szóvirágos formájában, a késhegyig menő vitákba. A távolabbra látás készsége azonban 

nagyon fontos képessége egy valódi diplomatának.  

Ha valakit az a tisztesség ér, hogy nagykövetként szolgálhatja a hazáját, mint ahogy azt én is  

tehettem Portugáliában, az egyúttal nagy súlyt is kap a vállára. Hiszen, ha a tükörbe néz, ott és 

akkor, azt kell, hogy mondja a tükörképének: “jelenleg én vagyok Magyarország”. Nem kis, de 

édes teher ez.  

Számomra ez a mondat mindig azt jelentette, jelenti ma is, hogy meg kell értenem és meg kell 

értetnem, és képviselnem kell a hazámat. Az ország, a nép egészét, akármilyen pátoszosnak is 

hangzik ez.  

Természetes, hogy ebben a pillanatban az ember versenyezni kezd, kollégáival, hiszen sok más 

nagykövet ugyanazzal a céllal lép be a versenybe; az idővel, hiszen egy nagyköveti   megbízás 

kötött idejű; a lehetőségekkel, mert annyi minden fogja befolyásolni a cselekvést, a távolság   

Magyarországtól, a rendelkezésre álló anyagi és humán erőforrás. Mindez komoly és nagy     

erőfeszítéseket igénylő munkával jár.  

Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben minden józan ember társakat is keres, vagyis        

együttműködik, hiszen magában sokkal kevesebbet érhet el.  

Ez után a talán kissé elvont bevezető után hadd mondjam el, hogy 2014-ben történt                

portugáliai nagyköveti kinevezésemkor sok nehézséggel néztem szembe. A politikai klíma, 

amelyben elkezdtem képviselni Magyarországot Portugáliában, nem volt könnyű, mert a        

migrációs válság kellős közepén voltunk Európában. Az erőforrások tekintetében nyilvánvaló 

volt, hogy a lisszaboni nagykövetségünk nem a nagyobb és anyagi értelemben is erősebb nagy-

követségek közé tartozik. És persze az idő a nagykövetségeken soha nem a nagykövetnek    

dolgozik, mert a négyéves kiküldetési időszak nap nap után egyre rövidebb. Eredményt pedig el 

kell érni. 
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A nemes versenybe pedig minden nagykövetnek be kell szállnia, meg kell mutatnia hazáját,    

annak „a szebbik arcát”, ahogy én kollégáimnak folyamatosan mondtam, és meg kell találnia 

azokat az ügyeket, amelyek hasznot hajtanak az egész magyar közösség számára.  

Ahogy talán már ki is derült a fentiekből, versenyezni és kooperálni kell.   

Én is versengtem a figyelemért, azért, hogy megértsék az érveimet, hogy lássák a magyar      

motivációkat többek között a migrációs válság kezelésében. Ezért aztán sokat jártam egyete-

mekre, tartottam előadásokat, írtam cikkeket, azért hogy rá tudjak világítani azokra a szempon-

tokra, amelyek egy 3000 km távolságban lévő országban talán nem kézenfekvőek. Sokszor 

olyan szereplők között kellett az érvek versenyét megnyernem, vagy legalább nem elbuknom, 

amelyekben a többi szereplő egészen más álláspontot képviselt. Ha azonban az ember         

megtanulja a saját leckéjét, vagyis képes összefüggéseket láttatni, valós adatokat, ismereteket 

felsorakoztatni, akkor ha nem is győz meg mindenkit, de legalább elgondolkodtat, és hagy maga 

után egy pici pozitív benyomást. Egyáltalán nem mindegy, hogyan lép fel ezekben a vitákban az 

ember. Én a magam részéről mindig az „…és az emberekhez jóakarat” gondolatát tartottam   

magamra nézve irányadónak. Hiszen nem legyőzni, hanem meggyőzni szeretnénk másokat!  

Mindemellett természetesen versengtem a Magyarország iránti figyelemért az élet sok más     

területén. Azért is, mert beláttam, azok, akik nem meggyőzhetők, …nem meggyőzhetők. De    

reméltem, hogy lesznek olyanok, akik pedig érdeklődni fognak különböző magyar ügyek iránt. 

Tehát szélesre tártam a nagykövetség kapuit, és akivel csak lehetett, kapcsolatot teremtettem. 

Sok új barátra tettünk szert kollégáimmal.  

A magyar kultúra, a magyar tudományos élet képviselete sok-sok lehetőséget és persze örömet 

is adott. A nyelvi nehézségek miatt az elsődleges „vivőanyag” a zene lett számomra. Első    

nagyköveti évemben azért dolgoztam, hogy a magyar illetékes intézmények biztosítsanak a 

nagykövetség számára egy zongorát, egy nagyon fontos eszközt a Magyarország-képviseletben. 

A sok-sok telefon és instanciázás eredményeként − 2015 tavaszán − fiatal  zeneakadémista    

növendékek játékával avathattuk fel a zongorát, amely aztán óriási szolgálatot tett a magyar   

kultúra képviseletében. Kulturális építkezésünk egyik eleme volt, hogy elindítottuk a Szent       

Erzsébet jótékonysági koncertet, melyet aztán a két – távoli rokon portugáliai és magyar – Szent 

Erzsébet tiszteletére évről évre megrendeztünk, és gyűjtöttünk a lisszaboni SOS gyermekfalu  

javára. Ami történt, nevezhető magyar országimázs építésnek is, és úgy is, hogy magyar és   

portugál emberek megnyerése valósult meg egy jó ügy iránt. Érdi Tamás  fellépése az egyik    

alkalommal kolumnás újságcikket is eredményezett számunkra. A zenei  építkezés, és Magyar-

ország megismertetésének fontos eszköze volt, egy − talán a Zempléni Fesztiválhoz hasonló, 

Terras sem Sombra − fesztiválba való bekapcsolódásunk. Hat koncert színpadra állítása egy 

ilyen kis méretű nagykövetségnek, mint a lisszaboni, közel emberfeletti vállalkozás. De megérte! 

Bizonyára könnyen belátható, hogy ha egy ilyen fesztiválon  Snétberger Ferencet együtt léptetjük 

fel a tehetséggondozó programjában tanuló fantasztikus           

diákjaival, akkor annak a zenén túl igen komoly pozitív üzenete 

van Magyarországra nézve. De egyik esemény sem jöhetett volna 

létre, ha nem találtunk volna társakat. Portugálokat, akiknek fel 

tudtuk hívni a figyelmét valamilyen értékre, akik nemcsak hittek 

nekünk, hanem idejüket és energiájukat is áldozták arra, hogy  

velünk együttműködjenek. A magyar kultúra barátai voltak, akik-

nek a barátságát nagyon meg kell becsülni. Adtunk is, kaptunk is. 

Az angol ezt hívja win-win helyzetnek.  

 
Forrás: pixabay 
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Mindez sok-sok ajtót nyitott meg a politika és a gazdaság világában is, hiszen koncertjeink     

hallgatói nem csak zenetudósok, muzsikusok voltak, hanem az élet minden területén működő 

szakemberek. A zene világából lendültünk tovább például a WEB Summit Lisboa rendezvényre 

egy portugál kapcsolatunk segítségével, kiváló előadói és kiállítási lehetőségeket megszerezve. 

A zenébe fektetett tőkénk az IT világában térült meg!  

Sok eseményünk nagykövet kollégáim figyelmét is felkeltette, és nemegyszer kerültem abba a 

helyzetbe, hogy egy-egy kolléga a véleményemet kérte arról, ők hogyan tudnának hasonló      

kulturális rendezvényekbe bekapcsolódni.  

Nem hagyhatom említés nélkül, hogy milyen értéket képviseltek egy-egy ügyünk támogatásában 

a kint élő magyarok. Valamikori emigránsok leszármazottai. Akik lehet, hogy már nem tudnak jól 

magyarul, de a magyar értékekre fogékonyak, és örömmel vették, ha Magyarországot új és új 

arcáról ismerhették meg.  

Végül is, akkor versengjünk vagy kooperáljunk? Tegyük bártan mindkettőt! A magam részéről az 

értelmes versenyekbe való bekapcsolódást vérpezsdítőnek és hasznosnak tartom. De           

élettapasztalatom azt is mondatja velem, hogy értelmetlen versenyekbe beszállni viszont      

energiapocsékolás.  

A kooperáció pedig sokkal fontosabb, több haszonnal jár, mint ahogy azt időnként talán          

gondoljuk. Csak egyet tudok érteni Mikszáth Kálmánnal: „Sok széthúzó ember nagy gyengeség: 

kevés egy célra tartó ember is nagy erő velük szemben. Hát még a sok egy célra tartó ember!” 

 

A cikk szerzője: 

Breuer Klára  

nagykövet, 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi igazgatója. 

 

Breuer Klára Pécsről indult: a Leőwey Klára Gimnáziumban érettségizett,  

majd 1987-től 1990-ig a Nagy Lajos Gimnázium tanára volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: pixabay 
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Antropológiával az egyetemes jó nyomában 

Az oxfordi egyetem kutatóinak univerzális erkölcsi kódexe 

 

Univerzalisták és relativisták évezredek óta tartó vitája, hogy vajon létezik-e egyetemes jó, vagy 

bármi ilyesmi feltételezése értelmetlen, és az erkölcs mindig csak az adott társadalmi csoporton 

belül értelmezhető. Létezhet-e hát az egyetemes jó? Vannak-e olyan közös értékeink, melyek 

közelebb hozhatják egymáshoz a különböző kultúrákat? Ezeket a kérdéseket tették fel − Oliver 

Scott Curry, Daniel Austin Mullins és Harvey Whitehouse − az oxfordi egyetem kutatói egy      

hatalmas, hatvan kultúrát átölelő, 2019-es kutatásukban. A végeredmény egy 7 pontból álló lista 

lett, melyet a számtalan, térben és időben egymástól távol álló kultúrában kivétel nélkül jónak, a 

társadalom számára hasznosnak ítéltek. Érdemes végigtekinteni ezt a listát, hogy láthassuk, mit 

tartunk mi, emberek helyesnek. 

Mindenekelőtt, ha egy közös erkölcsi alapot keresünk, érdemes az erkölcs közelebbi meghatáro-

zásával kezdeni. Az évezredek alatt számos elképzelés született, kezdve az istenközpontú   

megközelítésektől egészen a modernkori szabadságközpontú gondolkodók műveiig. A tizenkilen-

cedik században John Stuart Mill angol filozófus már egy nagyon gyakorlatias, a modern törvény-

könyvek megalkotásánál is hasznosítható gondolatot fogalmazott meg, miszerint az erkölcsileg 

igazolható dolgok nem jók vagy rosszak, hanem egyszerűen hasznosak a társadalom egésze 

számára. Ilyen például mások megsegítése, a kiszolgáltatottak védelme vagy az idősek             

tisztelete, amelyek követése mindenki érdeke, hiszen előbb-utóbb fordulni fog a kocka, és mi  

leszünk a másik oldalon. 

Ez a megközelítés már átvezet a most vizsgált kutatásunkhoz is, melyben Oliver Scott Curry az 

emberi erkölcsöt úgy írja le, mint egyfajta biológiai és kulturális megoldásokat azokra a           

problémákra, amelyeket a társas lét generál. Nem arról van tehát szó, hogy a filozófusok vagy 

uralkodók kigondolják, hogy mi helyes és mi nem, hanem egyszerűen a mindennapi életünk    

folyamatosan generálja a különböző élethelyzeteket. Az emberi közösségek ezeket a szituáció-

kat próbálják úgy kezelni, hogy abból a közösség egésze a legtöbbet profitálja, és ezeknek a 

megoldásoknak összesége lesz az erkölcs. 

Ha hirtelen feltennék nekünk a kérdést, hogy mi a közös egy öltönyös, óriásvállalatoknak dolgozó 

amerikai, egy középkori végvári magyar vitéz és egy római gladiátor értékrendjében, talán nem 

tudnánk egyből rávágni a választ. Tekintsük meg azonban a kutatók eredményeit, és hamar    

rájöhetünk, hogy több közös van bennünk, mint elsőre gondolnánk. A kutatók által megfogalma-

zott pontok: a családunk segítése, a mikroközösségeink segítése, a segítségek viszonzása, a 

bátorság, az elöljáróink tisztelete, az igazságosság, és mások tulajdonának tiszteletben tartása. 

Láthatjuk, hogy kivétel nélkül olyan dolgok voltak közösek minden kultúrában, melyek az         

emberek közötti együttműködést éltetik, hisz még a negyedik pont, a bátorság megemlítése alatt 

is olyan erényeket foglaltak össze a kutatók, mint hősiesnek lenni, vagy kockáztatni a saját     

életünket másokért. Ahogy Curry és társai is megemlítik, az adott társadalmi csoportok helyzeté-

től függően e pontok között legfeljebb hangsúlyeltolódások figyelhetők meg, de minden pont jelen 

volt az összes vizsgált csoportban. 
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Curry szerint sokszor nem is azt a kérdést kell feltennünk, hogy mi lenne most a jó cselekedet, 

hanem valójában azt, hogy az adott szituációban mi a kooperatív cselekedet. Mert bármennyire 

is megváltozik és felgyorsul a világunk, társas kapcsolataink mindig is lesznek, és számos     

helyzetben rá leszünk utalva más emberek jóakaratára. 

Végül pedig ezt az írást is azzal zárnám, amivel az oxfordi kutatók a saját kutatásukat zárták: 

számos esetben gondolhatjuk úgy, hogy már odáig fajultak egyes csoportok közötti különbségek, 

hogy áthidalhatatlanok a feszültségek, legyen szó vallási, világnézeti, kulturális vagy etnikai      

eltérésekről. Curry és társai épp arra mutatnak rá, hogy ezek a különbségek nem is gyökereznek 

annyira mélyen, hiszen van egy biztos alap, amelyben mindannyian egyetértünk. Ha ennek     

tudatában közelítjük meg a saját életünk problémáit is, és a másik csoport vagy kultúra           

megértésére, a hangsúlyeltolódások felismerésére törekszünk, talán a mi problémáink is megold-

hatók, és ahogy Curry fogalmaz, így tehetjük a világot egy jobb hellyé. 

 

A cikk szerzője:  

Kulcsár Szabó András  

joghallgató, ELTE ÁJK 

MCC szakkollégista 

 

 

 

 

A hivatkozott kutatás: 

Oliver Scott Curry, Daniel Austin Mullins, Harvey Whitehouse. Is It Good to Cooperate? Testing the The-

ory of Morality-as-Cooperation in 60 Societies. Current Anthropology, 2019; 60 (1): 47 DOI: 

10.1086/701478 

University of Chicago Press Journals. "Seven moral rules found all around the world: Is it good to coope-

rate? Testing the theory of morality-as-cooperation in 60 societies." ScienceDaily. ScienceDaily, 4 March 

2019. <www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190304134216.htm>. 

Forrás: pixabay 
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PEDAGÓGIAI KALEIDOSZKÓP 

Együttműködés – együtt működés?  

 

„Egyedül oly keveset tehetünk, együtt oly sokat!” (Helen Keller) 

Az elmúlt másfél esztendő a pandémia jegyében telt el. Az intézményeknek számos nehézsé-

get kellett leküzdeniük a diákok biztonsága, az oktatás eredményessége érdekében. E rendkívüli 

helyzetben még inkább megmutatkozott az együttműködés kiemelkedő szerepe a közösségek-

ben. Ez segített abban, hogy átvészeljük ezt az embert próbáló időszakot, hogy erőt merítsünk 

egymásból, vállvetve álljunk egymás mellett, segítsünk a bajban, együtt örüljünk a jónak,         

sikereknek.  

Az új tanév egyben új építkezést kíván: újjáépíteni a közösséget, új kapcsolódásokat létrehozni. 

Gyarmathy Éva „6K” formájában határozta meg az ideális iskola képletét                       

(https://hvg.hu/elet/20180125_Gyarmathy_Eva_Az_idealis_iskola_hat_jellemzoje) 

 Kommunikáció, együttműködés, társas helyzetek 

 Keretek, közösen kialakított szabályok 

 Kavalkád, sokféleség 

 Kezdeményezés, a választás lehetősége 

 Kreativitás, alkotó tevékenység 

 Kritikai gondolkodás, értelmezés, saját tudás kialakítása 

 

A 2020-as NAT tartalmi szabályozói között megjelenő Kollégiumi nevelés alapprogramja 

(https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok) 

a kollégium társadalmi szerepét illetően a következőket fogalmazza meg:  

 „A kollégium – megfelelő pedagógiai környezet biztosításával – elősegíti a társadalmi szerepek 

tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló közösségekben az együttélés, az együttmű-

ködés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus 

technikáinak megismerését, gyakorlását; ezzel a kollégium hatékony támogatást nyújt a sikeres 

társadalmi beilleszkedéshez”. 

Láthatjuk, az együttműködés alapvető fontosságú a 21. században, az egyik legfontosabb       

képességünk, mely segít bennünket az életben.  

Forrás: pixabay 
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Belegondoltunk-e már abba, hogy a kollégium milyen kiváló terepe az együttműködésnek?       

Milyen sokféle interakcióban létezünk e térben, milyen sokrétű tevékenységformákban próbálhat-

juk ki magunkat? 

Sokéves tapasztalatom szerint a külső szemlélő a mai napig nem látja, mennyi lehetőség rejlik e 

téren a kollégiumi nevelésben.  

Ismerjék meg! 

A kollégium – alapfeladatánál fogva – hozzásegíti a diákokat ahhoz, hogy a lakóhelyüktől távol 

eső iskolában tanuljanak, megkapjanak minden szakmai, emberi támogatást ahhoz, ami az   

életben való boldogulásukhoz szükséges. Esélyteremtő szerepe vitathatatlan. 

A kollégiumban elsődleges feladatunk a nevelés. Az együttműködési készség kialakítása         

elengedhetetlen ahhoz, hogy diákjaink helyt tudjanak állni a mindennapokban.  

A kollégium hasonlóan működik, mint egy család.     

Egymást segítve, a bizalom elve alapján, annak          

érdekében, hogy elérjük közös céljainkat. Élő, pezsgő 

szervezet, mely az élményadás-élményszerzés közben 

nevel, önismeretre tanít, keretet ad, segít, értő figyelem-

mel támogat. Optimális esetben megvalósul a              

szinergia, mindenki saját tudásának, képességeinek leg-

javát adja, mindenkinek más az erőssége, így a lehető 

legjobb,  magas minőségű megoldás születik. Azaz      

ebben az esetben 1+1=3. 

 

Az együttműködés együtt működést jelent, azaz az együttműködés alapvető feltétele a működő-

képességnek. Diák-tanár-szülő-iskola-szakmai segítők, szakmai partnerek. Közös gondolkodás, 

közös felelősség.  

Az elmúlt évtizedekben a kollégiumoknak messze nem volt olyan széles kapcsolatrendszere, 

mint napjainkban. Köszönhető ez a kollégiumokban dolgozó pedagógusok, nevelőtanárok elhiva-

tottságának, elkötelezettségének, szakmai aktivitásának, az elnyert szakmai címekben, pályáza-

tokban rejlő további lehetőségeknek.  

A Pécsi Kodály Zoltán Kollégium szakmai kapcsolatrendszerét tekintve alapvető a kollégium-

kapcsolatos iskola-szülői kör hármasa. Ezt az alap bizalmi kört támogatja a bennünket körülvevő 

partnerhálózat: 

 Arany János Tehetséggondozó Program országos hálózata 

 Országos, megyei kollégiumi hálózat 

 Tehetségpontok hálózata 

 Bázisintézményi hálózat 

 PTE Partnerintézményei 

 Öko-iskolák hálózata 

 Szociális segítő, pszichológus, segítő szakemberek 

 Civil szervezetek. 

 

Forrás: pixabay 
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A kollégiumban a legkülönbözőbb interakciós kontextusokban kerülhet sor az együttműködésre:  

 Kollégiumi foglalkozásokon – kooperatív technikák alkalmazásával 

 Szobaközösségekben – az együttélés szabályainak kialakításával 

 Csoportközösségekben – közösségi élet szervezésével kapcsolatos foglalkozásokon 

 Diákönkormányzat keretében – különböző tisztségek betöltésével, DÖK programok megva-

lósítása során 

 Közösségi programokon – közösségi élmény megszerzésével: Kodály Talent                        

- tehetségkutató verseny, Jótékonysági gyűjtés, Ki Mit Tud?, ünnepi események. 

 

Úgy vélem, a kollégium kiváló terepe az együttműködés különböző formáiban történő         

részvételnek. Önismeret, közösségi aktivitás, személyiségfejlesztés, tehetséggondozás,          

közösségi összefogás, jótékonykodás, mind-mind megjelenik a kollégiumi élettérben.  

Pedagógusként feladatunk, hogy sokszínű, sokféle lehetőséggel kínáljuk meg diákjainkat,    

fedezzék fel önmagukat, próbálják ki magukat különböző közösségi tevékenységekben, éljék 

meg az együttműködésből fakadó sikert, mély élményt.  

Ez esetben az együttműködés valóban együtt működést jelent, a szinergia-élmény megélését, 

életre szóló tanulási folyamatot.  

Mindehhez 4 jó tanács: 

 Keressük a kölcsönös előnyöket! 

 Építsünk egymás ötleteire! 

 Ne adjunk teret a kritizálásnak! 

 Tartsunk ki! 

(Franklincovey: A kiemelkedően eredményes pedagógusok 7 szokása) 

 

Ennek jegyében kívánok mindannyiunknak inspiráló szakmai, emberi együttműködéseket! 

A cikk írója:  

Dobrás Éva 

intézményvezető - Pécsi Kodály Zoltán Kollégium 

Az Oktatási Hivatal szaktanácsadója 

 

 

 

Forrás: pixabay 
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Társasjátékok, az ötkarikás játékok farvizén 

 

Nyári szabadságunk egy jelentős részét kitöltötte az OLIMPIA. 

Együtt szorítottunk versenyzőinkért. Volt, hogy egymagam, vagy ketten a férjemmel, néha a    

kamasz és a felnőtt lányommal, vagy baráti társasággal szurkoltuk végig a versenyszámokat. 

Előfordult, hogy az érzelmeink elragadtak minket. Örültünk-bosszankodtunk, lelkesedtünk-

szomorkodtunk, együttéreztünk-sajnálkoztunk. 

Felemelő volt látni az egyéni számokban az elragadtatott versenyzést, majd a könnyekbe fulladt 

köszönetnyilvánításokat. A csapatok tudatvesztés határáig kitolt küzdését, majd az azt követő 

összeölelkezést, egymás és a versenytársak méltatását. A kitartó, évtizedeken át tartó példamu-

tató életpálya befejező csapásait. A fair play csodás megnyilvánulásait. 

Fájdalmas élmény volt, hogy a versenyzők által nem befolyásolható események miatt elszállhat-

nak nyerési esélyek. Egy sérülés, egy rossz sorsolás, vagy az időjárás viszontagságai miatt. 

Elgondolkodtató volt, hogy a hozzáállás mennyit tud hozzátenni vagy elvenni a versenyhez. Volt, 

aki sérülten is rajthoz állt a csapatért, de olyan is, aki önmaga biztonsága érdekében képes volt 

lemondani a nyerés esélyéről. Láttunk olyan sportolót, aki versenytársát felsegítette egy bukás 

láttán, és olyant is, aki önző módon hátráltatta ellenfeleit azzal, hogy lesodorta a frissítőket. 

A tokiói olimpiai játékok véget értek. A földrészeket 

szimbolizáló öt szín, öt karika egymásba fonódva      

jelképezte a játékosok együttműködését. A résztvevők 

kihívásokkal teli pályákon vettek részt, útjukat           

feladatok és a szerencse segítette, hátráltatta.            

A versengést követően a legtöbben célba értek. A 

nyertesek érmeket és pontokat kaptak. A rajthoz állók 

a részvétel, a teljesítmény, és a versengés okozta       

érzelmekkel gazdagodtak.  

Ugye, ugye… olimpiai játékok, társas játékok… 

Pedagógiai gyakorlatunk során számos társasjátékot ismertetünk meg neveltjeinkkel, és milyen 

könnyedén összefésülhető a sport és a társasjátékok. 

Játékaink kiválasztásának szempontjai, hogy fejlesszék a gondolkodást, tanulási készségeket, 

logikát és a beszédkészséget. A beszédkészség fejlesztése kiemelt célunk, hiszen a               

szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű gyermekekre nagyobb arányban jellemző a kidolgozatlan 

nyelvi kód, ezt gyenge pontként kezeljük a programban, mely állandó fejlesztést igényel.  

 

Legyen lehetőségük: 

1. együttműködni másokkal, érvelni, vitatkozni egymással (interperszonális és nyelvi                 

tehetségterület fejlesztése); 

2. problémákat megoldani, koncepciókat, stratégiákat kidolgozni (logikai-matematikai                

tehetségterület); 

3. legyen lehetőségük továbbgondolni, újraalkotni a megismert társas-, ill. táblajátékokat      

(térbeli-vizuális tehetségterület); 

Forrás: pixabay 
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4. megszerzett ismereteiket megoszthassák társaikkal az óvodai csoportban, sikerélményt,       

elismerést szerezve társaiktól, nevelőiktől, ezzel is megerősítve énképüket (intraperszonális    

terület); 

5. módjuk legyen elkészült saját játékaikat családjukban és közönség előtt (iskola, falu, online 

felület) bemutatni. 

A társasjátékokkal való játék önmagában is élmény. A kitűzött célokat motivált gyermekek és  

pedagógusok együttműködve érik el. Persze nagyszerű, hogy ok-okozati összefüggéseket          

fedeznek fel például a dobások számossága és az előrehaladás gyorsasága között. Hogy      

stratégiákat dolgoznak ki a nyerésért, illetve a vereség elkerülése érdekében. Hogy képesek   

újragondolni a szabályokat, és változtatni azokon egy izgalmasabb esélyeket kínáló dobókocka 

készítésével. Hogy mindezeket megbeszélik, ötleteiket megosztják egymással, és együtt        

próbálják ki azokat. Hogy a kimunkált képességek birtokában megtanítják társaiknak az eredeti, 

és az újragondolt szabályokkal kiegészített játékot. És hogy szüleikkel is megízleltethetik az 

együtt játszás örömét. 

Mégis a legfontosabb, amire neveltjeink ráérezhetnek, az, hogy milyen sodró érzés valamit  

örömmel tenni. Milyen belső, feszült izgalom nyerésre állni, és milyen indulatok szabadulnak el, 

ha nem jön össze. Megélni, hogy érdemes mozgósítani képességeinket, hiszen akkor előbb     

célba érünk. Szembesülni azzal, hogy vannak olyan helyzetek, amelyek a szerencsén múlnak. 

Megtanulni a győzelmet megélni, és a vesztés érzését feldolgozni, hogy a versengés izgalma  

felemelő, de a legyőzöttek erényei is segítenek az eredmény elérésében. 

Megtanulni játékosnak lenni. 

A cikk szerzője:  

Bátkiné Mészáros Viktória 

óvodavezető 

Dráva Kincse Óvoda 
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Kollaboratív tanulás a gyakorlatban –                             

együttműködve tanulnak a diákjaim? 
 

A címben megfogalmazott kérdésre keresik közösen a választ a TeachUP képzésen     

résztvevő pedagógusok. 

 

A TeachUP (Teacher Upskilling) nemzetközi projekt, az Európai Bizottság Erasmus+             

programjának keretében valósult meg 2017- 2020 között, hazai partnere az Oktatási Hivatal volt. 

A tutori támogatás hatékonyságát vizsgálta online tanártovábbképzési és tanárképzési             

kurzusoknál. A magyar nyelvű kurzusok négy pedagógiai szempontból érdekes témakört       

érintettek, melyek a formatív értékelés, a személyre szabott tanulás, az együttműködés és a 

kreatív gondolkodás, s mindezek gyakorlati alkalmazása az osztályteremben. A kurzusok   

anyaga 30 órás, online végezhető, akkreditált pedagógus-továbbképzések formájában is         

elérhető. 

• TeachUP 1: formatív értékelés és személyre szabott tanulás a gyakorlatban 

• TeachUP 2: kollaboratív tanulás és kreatív gondolkodás fejlesztése a gyakorlatban  

A tananyag számos szakértői és osztálytermi munkát bemutató videót tartalmaz. A képzés a 

résztvevők online tudásmegosztásra is épít, amelyet feladatok és a kurzus moderátorai is      

ösztönöznek. 

Kooperatív vagy kollaboratív? 

Sokszor szinte egymás, vagy a csoportos tanulás 

szinonimájaként jelenik meg a két kifejezés.    

Közös jellemzőjük, hogy alkalmazásuk során az            

ismeretek elsajátítása nem befogadó, hanem     

alkotó módon történik, a csoport tagjai egymásra 

vannak utalva a feladat megoldása során.          

Lefordítva mindkét szó együttműködést jelent, 

mégis jól elkülöníthető a két fogalom.  

Talán régebb óta hallhatunk kooperatív tanulásról, módszerekről. „A kooperatív tanulás olyan  

tanítási módszer, amely a tanulók együttműködésén alapul.” (Kagan, Spencer 2001)  

Ebben a munkaformában a csoport egyes tagjai között állandó a munkamegosztás, mindenki 

adott részfolyamatért felel. A közösen végzett tevékenység jól struktúrált, eredménye a kitűzött 

cél sikeres teljesítése. 

Kollaboratív tanulásról akkor beszélünk, ha a közösen kitűzött célt a csoport tagjai                

együtt-tanulással érik el, mindannyijuk hozzájárulása szükséges a feladat elvégzéséhez.            

A tanulók nagyobb önállóságot élveznek a közös döntéshozatal, a visszajelzések során.          

Fokozottan előtérbe kerül egymás meghallgatása, fejlődik a konszenzuskeresés képessége. 

A TeachUP kurzus Griffin és Kerr 2014-es kollaboratív tanulás definícióját használja, amely    

szerint a diákok közötti kollaboratív problémamegoldás az alábbi elemeket foglalja magában:    

„A probléma természetének közös megismerése és megértése, a probléma megoldását célzó 

tervhez vezető kommunikáció, megbeszélés és döntéshozatal, összehangolt cselekvési terv    

kivitelezésére, az előrehaladás figyelemmel kísérése, szükség esetén a stratégia módosítása.” 

• Valóban együtt dolgoznak a diákok? 

Forrás: pixabay 
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• Adnak visszajelzést egymásnak? 

• Közösen viselik a felelősséget? 

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

• Létrehoznak valamit? 

• Interdependens-e a munkavégzés? 

• Interdependens-e annyira a munkavégzés, hogy a feladat sikeres elvégzéséhez valóban 

minden részfeladatra szükség van? 
 

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

Mik a kollaboratív tanulási-tanítási munkafolyamat előnyei? 

Erősödik a tanulók motiváltsága, ha azt érzik, ők irányíthatják a tanulásuk folyamatát, társaikkal 

együtt dolgozhatnak a közösen kitűzött célok eléréséért és olyan problémákat oldhatnak meg, 

amik a saját életükben is felmerülnek. A kollaboratív tanulási forma aktív tanulási élményeken    

keresztül segít a 21. századi készségek kialakításában, mint például az együttműködés, a kritikus 

gondolkodás, a problémamegoldás. Erősödnek a csoporttagok szociális készségei, a folyamat 

során az egymáshoz való viszonyuk is formálódik, ami a későbbiekben pozitívan hat a tanár által 

kijelölt problémák, feladatok megoldásánál is. A csoport munkájában az egymásrautaltság és a 

megosztott felelősség mellett fontos az értékelést támogató egyéni számonkérhetőség is. 

A kollaboratív tanulásszervezés kihívásai 

A digitalizáció térnyerésével a mindennapi környezet és a hagyományos tanári szerepkör is nagy 

átalakuláson megy keresztül. A mindent elárasztó információáradatban a hagyományos tanári 

attitűdhöz képest rugalmasabb megközelítés szükséges. A pedagógusoknak gyakorlatot kell  

szerezniük abban, hogyan tervezzék meg a 21. századi iskolában a tanítás-tanulás folyamatát, 

szervezzék meg valóban hatékonyan a csoportmunkát és alakítsanak ki a kollaboratív              

tanuláshoz illeszkedő osztálytermi kultúrát. A tanulóknak új módszereket kell átadni, el kell       

sajátítaniuk a helyes kommunikációt, egymásra figyelést, a másik nézőpontjának, tudásának,   

tapasztalatainak elfogadását, hogy életük során képesek legyenek a szükséges naprakész tudás 

megszerzésére. A TeachUp kurzusokon a bemutatott gyakorlati technikák mellett kiemelkedően 

fontos szerep jut a résztvevő pedagógusok közötti együttműködés kialakításának, a vélemények, 

tapasztalatok megosztásának. A pedagógusok így a saját szakmai fejlődésük során is élvezhetik 

a kollaboratív technikák nyújtotta előnyöket, amelyeket aztán felhasználhatnak és akár               

kollégáiknak is továbbadhatnak mindennapi munkájuk során. 

• Ha a csoportmunkáról szeretne tovább olvasni, itt teheti meg. 

• A TeachUP kurzusok bemutató videóit itt érheti el. 

• A csoportmunkát támogató, rugalmasan alakítható oktatási terek kialakításáról itt tudhat 

meg többet. 

A cikk írója:  

Lévainé Müller Katalin  

osztályvezető, Sulinet Osztály, Oktatási Hivatal 

Forrás: a Budapesti POK Pedagógiai LaPOK című kiadványa 

   

A Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett TeachUP 2 és Jövő Osztályterme          

képzésekre az alábbi linkekre kattintva lehet jelentkezni: 

 

TeachUP 2 : https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/meghirdetett/reszletek/6760 

 

Jövő Osztályterme: https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/meghirdetett/
reszletek/6781 

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/hanyfele-a-csoportmunka
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/teachup-v2
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/jovoosztalyterme
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/meghirdetett/reszletek/6760
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/meghirdetett/reszletek/6781
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/meghirdetett/reszletek/6781
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Lány Matematika Diákolimpia – barátságok versenytársak 

között 

 

Tisztelt Olvasók! 

Ez a levél gondolatébresztő, figyelemfelhívó céllal készült. Írásomban az évek során a              

tehetséggondozó foglalkozásokon való részvételben és szervezésben szerzett tapasztalataimat 

osztom meg Önökkel, nem publikált kutatás eredményeit. A lentebb leírtakat nagy általánosság-

ban     tapasztaltam, azonban szinte mindenre van kivétel is. Legfontosabbnak azt tartom, hogy 

minden gyermek külön és megismételhetetlen személy, mindenkinek másra van szüksége a   

kibontakozásához. Szeretném megismerni a diákjaim igényeit, és lehetőségeimhez mérten      

támogatni őket. 

Versenyfelkészítésben hat éve veszek részt, megyei és országos szinten egyaránt. 2017-ben és 

2018-ban az Európai Lány Matematika Diákolimpián (EGMO-n) a magyar csapat csapatvezető-

helyettese, majd 2019−2021 között csapatvezetője voltam. 

 

Tudományos diákolimpiák 

Sokan nem is hallanak a tudományos diákolimpi-

ákról, az olimpiáról a sport, idén Tokió jut     

eszükbe. Nem véletlenül, hiszen a sportolimpiák 

többnyire rövidek, látványosak, ellenben a        

tudományos olimpiák egészen más hangulatúak. 

A középiskolás diákok leülnek egy asztalhoz, és 

hosszasan gondolkoznak, kísérleteznek, írnak, 

esetleg előadást tartanak. A Nemzetközi           

Matematika Diákolimpián (IMO) a diákok két    

versenynapon 4 és fél - 4 és fél órán át gondol-

koznak, illetve írják le 3-3 feladatra az ötleteiket, 

megoldásaikat. Ezek a feladatok nem               

egyszerűek, nem kötődnek szorosan iskolai tananyaghoz. A lányolimpia is így zajlik. Hogy az  

Olvasók betekintést nyerhessenek a feladatok stílusába, nehézségébe, íme a számomra        

legkedvesebb feladat, amelynek megértéséhez semmilyen matematikai előismeret nem       

szükséges. A feladat 2017-ben szerepelt az EGMO-n, az első versenynap harmadik                 

feladataként. 

,,Adott 2017 egyenes a síkon, melyek közül semelyik háromnak nincsen közös metszéspontja. 

Turbó, a csiga az egyenesek közül az egyiknek valamely pontjából elindul, és ezen egyenesek 

mentén halad a következőképpen: addig csúszik egy egyenesen, amíg el nem érkezik az      

egyenes és egy másik egyenes metszéspontjába. A metszéspontban a másik egyenesen       

folytatja útját, mégpedig úgy, hogy felváltva kanyarodik jobbra és balra az általa elért              

metszéspontokban. Irányt csak metszéspontokban válthat. Lehetséges-e, hogy egy útszakaszon 

mind a két irányban végighalad mozgása során?’’ 

A feladat megoldása nem igényel felsőbb matematikai ismeretet, biztatom a kedves Olvasókat, 

hogy ismerkedjenek a feladattal! Érdemes lehet 2017 egyenes helyett először csak 3,4,5,6  

egyenessel próbálkozni. 

 

Forrás: pixabay 
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Mit adnak a megyei, illetve országos szintű szakkörök, versenyek a diákoknak? 

Tapasztalatom szerint megértő közeget, barátokat, közösséget. Különösen a vidéki iskolákban 

találkozhatunk ,,elszigetelt’’ tehetségekkel, akik egyedül emelkednek ki a környezetükből. Ők a 

versenyeken és szakkörökön találkoznak olyan társakkal, akik hasonlóan gondolkoznak, így   

jobban megértik egymást. Hasonló örömökben és nehézségekben részesülnek, gondolhatunk 

kiközösítésre, vagy sok segítségkérésre, az elvárásokra, az eredmények alapján való magaszta-

lásokra. Úgy látom, hogy a szakkörök a tudományos előrelépés mellett a mentális feltöltődésüket 

is szolgálják. Ezt bizonyítja az is, hogy a vidéki diákok többsége akár egy otthon írható versenyt 

is szívesebben ír társaival Budapesten. A verseny előtti és utáni fél-fél órás beszélgetés          

pótolhatatlan az ország legjobb diákjai számára. 

Barátokat adnak a szakkörök. Ezek a barátságok nagyon különbözőek, hiszen akár az is         

előfordulhat, hogy valaki épp egy barátja miatt marad ki az olimpiai keretből! Nagyon nehéz   

helyzetben vannak a diákok. 

 

Hogy lehet valakinek a versenytársa, ráadásul vetélytársa egyben barátja is? 

A barátságok mélysége nagyban függ a személyektől is, azonban általánosságban háromféle 

barátságot vélek felfedezni a szakkörökön, táborokban. 

• Vannak, akik ,,verseny-barátok’’, azaz a versenyeken és szakkörökön örülnek egymásnak, 

versenyek között egyszer-egyszer beszélgetnek, azonban a versenyeken kívül nem keresik 

egymás társaságát. 

• A „verseny-barátok” mellett ,,igaz barátok’’ is vannak, ők nem csak tudományos              

kérdésekben keresik egymást, illetve ezek a kapcsolatok a versenyektől függetlenül 

(például középiskola után) is fennmaradnak. 

• Végül ,,mentor-barátok’’ is vannak, főleg olimpiai szinten. Ez egy különös barátság, amely 

később át is alakulhat, vagy a „verseny-barátsághoz” hasonlóan megszűnhet. Az olimpiai 

szakkörökön, felkészítésben, illetve általában az általam ismert országos szintű matematika 

tehetséggondozó rendezvényeken fiatalok, egyetemisták segítenek a rendezvény lebonyo-

lításában. A fiatal segítők és a diákok között alakulhat ki többek között a „mentor-barátság”, 

amely leginkább abból áll, hogy a segítő a rendezvényen kívül is szárnyai alá veszi a      

diákot, meghallgatja, saját tapasztalataival segíti, bátorítja, támogatja a mentoráltját.        

Érdekesnek tartom, hogy sokszor a diákok és a segítők sem veszik észre a                   

mentor-mentorált kapcsolatot. 
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Az olimpiai szakkörökön az ország legjobbjai vesznek részt, nem korosztályonként történik a   

tehetséggondozás. A szakkörökön (és válogatóversenyeken) minden középiskolás diák részt  

vehet, többnyire minden évfolyamot képviselnek diákok. Kik között alakulnak ki „verseny-barátok” 

és kik között „igaz barátok”? Diák-diák között is lehet „mentor-barátság”? 

Tapasztalatom szerint a versenyzőknek nagyon sok „verseny-barátjuk” van, ahogy idősödnek, 

egyre több. A fiúk látszólag kevésbé igénylik a „verseny-barátok” jelenlétét, mint a lányok. A    

lányoknak nagy szükségük van lány „verseny-barátokra”, hiszen támogatják egymást, és egy 

nagy cél mellé (például jól szerepelni a versenyen) kisebb célt is adnak. A lány versenytárs     

hasonlít, őt van esély megelőzni, vagy példakép lehet, hogy neki sikerült elérnie valamit. A fiúk 

többségének látszólag nincs ilyen húzóerőre szüksége, ők elég magabiztosak ahhoz, hogy a   

lehető legtöbbet kihozzák magukból. Mernek nagyot álmodni, és bíznak magukban, tesznek a 

céljukért. Vagy mégsem? Mi lenne, ha lányok között versenyeztetnénk elvétve egy-egy fiút?    

Vajon akkor is jól tudnának szerepelni? Egyik évben a lányoknak szóló online felkészítést     

megnyitottuk fiúk felé is. A felkészítésre két fiú regisztrált, közülük az egyikőjük egyszer,         

másikójuk egyszer sem küldött be megoldást. A programot egy évvel később is meghirdettük, de 

ekkor már egy jelentkező sem volt rá. Ennek nincs bizonyító ereje, és teljesen más szituációról 

van szó, azonban érdemes lehet elgondolkozni rajta, hogy milyen nagy hatással lehet a nemek 

aránya a résztvevők szereplésére. Mennyire eltántorító lehet valamilyen értelemben 

(látványosan) kilógni egy csoportból? 

Visszatérve a barátságokhoz, tapasztalatom szerint kevesebb az „igaz barátság” versenyzők  

között. Az „igaz barátságokat” is két részre bontanám: akik nem csak a versenyeken és         

szakkörökön találkoznak, hanem osztálytársak is, ott könnyebben alakulnak ki ilyen barátságok. 

Rajtuk kívül az „igaz barátságok” nagy része évfolyamokat ível át, sokszor kilencedik osztályos 

és tizenegyedik osztályos diákok, vagy tizedikes és tizenegyedikes diákok között alakul ki, egy 

rövidebb „mentor-barátságot” követően. Itt talán már nem érzik annyira versenytársnak egymást, 

a másik diák emberi oldalát látják. Hasonló a helyzet az évfolyamon belüli „igaz barátságoknál”, 

az igazi barátok többnyire nem azonos szinten szerepelnek a versenyeken, egyikőjük kimagas-

lóbb. Ez azt eredményezi, hogy tudnak együtt dolgozni, hiszen nem azt érzik, hogy maguk ellen 

dolgoznának a segítéssel. 

A diákokban lehet egy belső feszültség: szeretnék segíteni a másiknak, szeretnék barátkozni  

vele, azonban, ha segítek, akkor lehet, hogy nem jutok tovább a következő fordulóba, nem jutok 

be az olimpiára, …. Erre a belső feszültségre úgy látom, hogy a környezetük is ráerősít. Az   

eredményes versenyzőktől sokan elvárják, hogy a következő versenyen is eredményesen      

szerepeljenek. Minél jobban teljesítenek, annál nagyobbak az elvárások. Úgy vélem, hogy ez az 

eredményorientált hozzáállás is akadályozza a diákok között kialakuló „igaz barátságokat”. 

 

EGMO felkészítés és a közösségépítés 

Ezt a kívülről megerősített belső feszültséget szeretnénk a lányokban oldani az olimpiai felkészí-

tésünkön. A matematikai felkészítés országos szinten egy nagyon komoly hálózat, a felkészítők 

között nagy az együttműködés. Próbálunk minden, országos szinten kiemelkedő diákot elérni és 

kiemelni, megszólítani. A kialakult rendszer miatt azt gondolom, hogy nem is nagyon                

beszélhetünk egy felkészítő programról, hiszen itt egy egész rendszerről kellene beszélni, a    

felkészítő programok kiegészítik egymást, minden programnak más az erőssége. A lányolimpiai 

felkészítéseknél a matematikai tudás és a feladatmegoldó képesség javítása mellett nagy     

hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre, lehetőséget szeretnénk adni „igaz barátságok” kialaku-

lására. A felkészítésünk záró mozzanata egy verseny előtti hétvége, amelyre 8−12 lány kap 

meghívást. Ezen a hétvégén az EGMO-n Magyarországot képviselő négy lány tanítja a társaikat. 
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Ezzel egyrészt az a célunk, hogy matematikailag fejlődjenek, másrészt, hogy a foglalkozást     

tartók magabiztosabbak legyenek, illetve, hogy merjenek kérdezni egymástól. Az olimpiára     

utazókra utazáskor nagy teher hárul, ebben szeretnénk, hogy társra találjanak egymásban, és 

együttes erővel cipeljék a terhet. Fontosnak tartjuk, hogy bár a verseny egyéni verseny, ne      

vetélytársként nézzenek egymásra, hanem mint egy csapat utazzunk ki. Erre minden évben    

pozitív visszajelzést kapunk, hogy ez sokat segített nekik. 

A csapatként utazás másik nagy előnye, hogy könnyebben kezelik a veszteségeket. Célokkal  

érkeznek a lányok, azonban ezt nem publikálják. Nagyon különleges és bensőséges hangulat 

alakul ki a versenyzők és a csapatvezetők között, a lányok ilyenkor a legbensőbb titkaikat is meg 

tudják osztani egymással és velünk, ami segít nekünk is abban, hogy támogassuk őket. Egészen 

apró dolgokon múlhat egy olimpia: kapott-e ,,szerencseölelést’’, volt-e kivel futnia reggel, ébresz-

tőórára kelt-e vagy ébresztettük, … Igyekszünk mindent megtenni, de van, hogy sírva jön ki      

valaki a versenyről. Nem teljesülhet az álmuk. Ilyenkor nagy szükség van a támogató csapattár-

sakra, az otthonról támogató szülőkre, barátokra, akik megértik. 

Eredmények 

A kisebb kudarcok ellenére a lányok minden évben kiemelkedően teljesítenek az olimpián. Az 

idei évben egy arany, egy ezüst és egy bronzéremmel, csapatban pedig az európai országok   

között a 6. helyen végeztek. Mégis a legnagyobb sikernek azt élem meg, hogy kialakult egy lány 

matekos közösség, egyre nagyobb arányban vesznek részt lányok a matematika olimpiai     

szakkörökön, válogatóversenyeken. Sőt, a lányolimpiai felkészítés óta szignifikánsan nőtt a  

Nemzetközi Matematika Diákolimpia magyar csapatában a lányok aránya. 

Összegzésül újra szeretném hangsúlyozni, hogy levelemben tapasztalataimat és meglátásaimat 

osztottam meg az Olvasóval, írásom célja a figyelemfelhívás, gondolatébresztés. Általános    

észrevételeket írtam le, azonban minden diák és gyermek más, megismételhetetlen, fontosnak 

tartom a diákok egyéni igényeinek felmérését, majd eszerinti támogatását. Ez hatalmas feladat a 

pedagógusok számára. Bízom benne, hogy a diákok visszajelzései Önöket is bátorítják és      

biztatják! 

 

A cikk írója:  

Fekete Panna 

ELTE TTK Elméleti Matematika Doktori Iskola hallgatója 

az Európai Lány Matematika Diákolimpia (EGMO) csapatvezetője 2019, 2020, 2021-ben 

 

 

EGMO weboldal: https://www.egmo.org/ 

Forrás: egmo.org 

https://www.egmo.org/
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„Egy pedagógusnak élő életműve van……                         

Gyémánt pillanatokból épül fel egy élet…” 

                   (Grecsó Krisztián) 

 

Megajándékozott ember vagyok, és a kapott ajándékot szeretném életem során továbbadni.    

Úgy éreztem, számomra ennek legjobb módja a tanítás, és ma már biztosan állíthatom, a        

Teremtőtől én erre kaptam meghívást. 38 éve vagyok matematika−kémia szakos tanár, melyből 

immár a 28. évemet kezdem meg a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának katedráján. A 

kezdetektől két missziós területem van, a korrepetálás és a tehetséggondozás. Mindkettőt       

nagyon szívesen csinálom, mert szeretem a tanítványaimat, szeretnék nekik adni. Egyiknél 

„csak” az a cél, hogy ne utálja a kémiát, olyan tudást kapjon, amely segíti őt az eligazodásban, a 

kritikus gondolkodásban, a környezettudatos magatartás megélésében, a másik pedig igazi     

kihívás, a tanári pálya sava-borsa. Mindkettő motivál, de függetlenül a pályán eltöltött évektől, 

szakmai gyakorlattól, minden tanév elején ugyanazt az izgalmat élem át, vajon sikerül-e tanítvá-

nyaimat az idén is lázba hozni e tudomány iránt? 

Az eltelt évek alatt sok minden változott (kerettanterv, követelményrendszer, óraszámok,        

tankönyvek, társadalmi elvárások, informatikai háttér, tanulási módszerek stb.), és ezzel együtt, 

véleményem szerint, a természettudományos tantárgyak oktatása − méltatlanul és érthetetlenül 

− háttérbe szorult a közoktatásban. Kémiatanárként meggyőződésem, hogy nem azért vagyunk 

nehéz helyzetben, mert túlzottan elvont ismeretanyagot közvetítünk, hanem azért, mert nem   

kapunk elegendő időt annak felfedeztetésére. A nagy kérdés tehát: mit, mennyit, hogyan    

tanítsak, és természetesen, hogy kinek?  

Az első két kérdésre a kerettanterv elég egyértelmű választ ad, de a „hogyan” -nál kinyílnak az 

alkotói csatornák, itt kap szerepet a tanár identitása, és ezt természetesen a „kinek” határozza 

meg, hiszen az elképzelések, tervek megvalósításához mindig konkrét személyeket képzelünk. 

Minden tanár álma, hogy diákjai legyenek kíváncsiak, érdeklődőek, kötelességtudók,               

becsületesek, de legyen bennük egy adag vagányság, tudjanak és akarjanak küzdeni. No, de aki 

nem egészen tölti ki az előre rendelt formát, azzal is kezdeni kell valamit! 

A mai gyerekek gyakran nekem szegezik a kérdést, ezt miért tanuljuk, hol találkozunk mi ezzel a 

problémával? Ilyenkor mindig Plutarkhosz Moralia-ja jut eszembe: „Ha párhuzamot keresünk az 

elme működésére, tudnunk kell, hogy nem holmi üres edény az, amelyet meg kell töltenünk,    

hanem olyan farakás, melyet lángra kell lobbantanunk – egyéb semmi. Ha egyszer lángra kapott, 

akkor ragyogó fénye önmagunk eredetéhez vezet bennünket, oly erősen hajtja majd az igazság 

keresésének vágya.” Nekem tehát „nincs más dolgom”, mint minden órát olyan felütéssel        

kezdeni, mely lángra lobbantja a farakást, s ha ez sikerült, akkor a kezdeti motivációt úgy tudom 

fenntartani, ha folyamatosan elvarázsolom tanítványaimat, megteremtem a kölcsönös bizalmon 

és tiszteleten alapuló, elfogadó, nyugodt, barátságos légkört. Én könnyű helyzetben vagyok,    

hiszen iskolánkban van két jól felszerelt természettudományos labor, és a munkánkat laboráns is 

segíti, így sokkal gyakrabban van lehetőség tanulókísérleti foglalkozásokra. A laborgyakorlatok 

ugyan több előkészítést igényelnek, de elegendő a diákjaim arcára, a heuréka-élményeikre    

gondolni, és ez minden fáradságot megér, arról nem is beszélve, hogy megtanulják előre       

megtervezni és összehangolni a feladatokat, ízelítőt kapnak a tudományos munkából, és közben 

manuális és megfigyelőképességük is fejlődik. Élvezik, hogy saját tapasztalataik alapján         

kezdenek neki a szerkezeti elemzéseknek, itt nyernek értelmet a kémiai számítások, amelyek 

egy-egy kísérlet kimenetelének becsléséhez vagy éppen kiértékeléséhez szükségesek. 
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Az iskolai munka nem fejeződik be a tanórák után, hanem igazán csak akkor kezdődik.             

Iskolánkban a tehetséggondozás az alapítás óta kiemelt feladat, akár személyre szabottan is, 

mindenkit a maga szintjéről fejlesztünk tovább. Vannak közös problémák, gyakorlatok, melyeket 

kisebb-nagyobb csoportban együtt dolgozunk fel, de sok az egyénre kihegyezett elem is. Nagyon 

jó érzés látni a tanulóim lelkesedését, érdeklődését, nyitottságát, ügyszeretetét, izgalmát, és ez 

engem is motivál.  

A kémia tehetséggondozó szakkör tagjai a kémiaversenyzők, közülük Bedics Gábor így ír erről 

(megjelent a CRNLG 2008/2009-es évkönyvében): 

„A versenyzés nagyon kemény munka. Egy jó helyezés mögött mindennapos készülés áll, és a 

hétvégék bizonyos részét is erre kell szánni. Iskolánkban a versenyzők nemcsak egymás        

vetélytársai, hanem munkatársai és a sok jó hangulatban együtt töltött idő hatására egymás    

barátai is.” 

Sokféle versenyen indultunk, és nagyszerű eredményeket értek el diákjaim, de mivel nem lehet 

mindenki győztes, ezért már a felkészülés során tudatosítom bennük, hogy nem az eredményért 

küzdünk.  

Najbauer Eszter, iskolánk 2010-ben érettségizett diákja, a tokiói Nemzetközi Kémia Olimpia 

aranyérmes versenyzője így ír erről a Mester és Tanítvány 2010. 28. számában. 

„Remek kémiás csapat alakult ki, akikkel mindig együtt készültünk a versenyekre. Izgulós        

vagyok, de igyekszem küzdeni ellene. Ebben sokat segít az a gondolat, amit a versenyek előtt a 

tanárnő szokott mondani. „A tudás a cél, az eredmény pedig csak egy külön ajándék, amit Isten 

akkor ad meg nekünk, ha az a javunkra válik.”  

A versenyfelkészítés és felkészülés mindannyiunk családjától nagy áldozatot, türelmet,             

toleranciát és lemondást igényel, de megéri.  

Biztos vagyok abban, hogy amíg találunk csillogó szemű, tehetséges diákokat, áldozatkész,    

lelkes tanárokat, és megvan az alkotói háttér, mely a fiatal értelmiséget inspirálja, addig a jövő 

reményteli. Kívánom, hogy legyen ez az idei év vezérfonala és erőforrása mindannyiunk        

számára. 

A cikk szerzője: 

Mostbacher Éva 

a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának kémiatanára, 

több kémia olimpikon felkészítője 

 

Kiemelkedő tanári munkájáért 2019-ben a Rátz Tanár Úr Életműdíjat,                                       

2010-ben a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért díját kapta. 

Forrás: pixabay 
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Olvassunk örömmel! 
Olvasástanulást támogató sorozatok az Országos Pedagógiai Könyvtár és 

Múzeum gyűjteményében 

 
Minden tanévben felmerül a kérdés a pedagógusok és a könyvtárosok részéről, hogy az          

általános iskola alsó tagozatán − főként az olvasástanulás időszakában − milyen kortárs        

gyermekkönyvet adjanak a kisiskolás kezébe, ráadásul úgy, hogy azt a könyvet a kisdiák         

élvezettel el is olvassa. 

Persze az is kiderül, hogy az iskolát elkezdő kisdiákok eltérő képességekkel, előzetes tudással 

érkeznek az évnyitóra. Van olyan hét-nyolc éves, aki nem tud olvasni, s van olyan is, aki igen. 

Mérhetetlenül fontos tehát ebben az időszakban, hogy a tanulócsoportokban a hátrányok és    

előnyök kiegyenlítődjenek, s hogy a kisdiákok majdani iskolai (életbeli) boldogulása                

zökkenőmentes legyen. 

Ennek egyik alapköve az értő olvasás kialakulása, amit leginkább az életkori sajátosságok     

mellett az olvasási rutint is szem előtt tartó, élményszerű olvasással lehet elérni. Ezt segítik a 

szintezett olvasmányok. 

Hogy könnyebb legyen a választás, összegyűjtöttük, hogy az Országos Pedagógiai Könyvtár és 

Múzeum (OPKM) gyermekirodalmi adatbázisában milyen szintezett olvasmány-sorozatok      

vannak, s azt is megmutatjuk, hogy hogyan lehet olvasási szint és életkor szerint keresni az 

OPKM Gyermek- és Ifjúsági Irodalmi Különgyűjteményében. 

Az OPKM Gyermek- és Ifjúsági Irodalmi Különgyűjteménye 

A jelenleg 56.000 kötetből álló gyűjtemény célja, hogy a hazai gyermek- és ifjúsági könyvkiadást 

reprezentálja, s hogy segítse a pedagógusok és a könyvtárostanárok napi munkáját. Ezért     

2021-től adatbázisunkban már nemcsak a speciális ifjúsági szakjelzet alapján, hanem az alábbi 

szempontok szerint is lehet keresni: 

– korcsoport (pl. serdülő), 

– olvasási szint (pl. értő olvasó), 

– besorolás (szépirodalom/ismeretterjesztő irod.),  

– tárgyszó (pl. téma, műfaj, dokumentumtípus). 

Szintezett olvasmányok az OPKM gyűjteményében 

Az életkori sajátosságokat és az olvasási rutint szem előtt tartó, ún. „szintezett” olvasástanító   

sorozatok fontos szerepet játszanak az olvasási rutin kialakulásában, az olvasás                    

népszerűsítésében. 

A szintezett olvasmányok mindig sorozatba rendeződnek, s általában egymásra épülő,            

fokozatosan nehezedő kategóriákba tartoznak. Az egyes kategóriák meghatározott jellemzők 

alapján szolgálják az olvasástanulást (pl. betűméret, szöveg–kép aránya, történet hossza stb.). 

A betűkkel ismerkedő olvasó, az olvasni tanuló kisdiák kezébe érdemes a nagybetűvel szedett, 

rövid, egyszerű történeteket, sok képet tartalmazó műveket adni (ld. olvasni tanuló szint). 

A kezdő olvasók számára ajánlott könyvekben már több a még mindig egyszerűen olvasható 

szöveg, s bonyolultabb a cselekmény is. Még nagyok, de már kisebbek a betűk. 

 

https://www.opkm.hu/gyiik
https://bit.ly/2Xos5bM
https://www.opkm.hu/download/file/konyvtar/OPKM_ifjusagi_szakjelzet_2019_utan.pdf
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Az értő olvasó a hosszú és bonyolultabb szöveget is örömmel olvassa, akár egy, akár több      

történet szerepel a könyvben. 

Az OPKM gyűjteményében jelenleg 7 olvasástanulást támogató sorozat található: Aranyfa,      

Betűzgető könyvek, Disney Suli – Olvasni jó!, Most én olvasok!, Olvasólétra,  Olvass velünk!, 

Rém jó könyvek!. 

Olvasási szintek és a hozzájuk tartozó életkori kategóriák az OPKM adatbázisában 

Adatbázisunkban az alábbi olvasási szintek szerint lehet keresni: 

– olvasni tanuló 

– most tanulja a betűket, az olvasás technikáját, 

– az olvasni tanuló nagy-óvodás és az elsős kisiskolás; 

– kezdő olvasó 

– most tökéletesíti a megtanult olvasási technikát, 

– az általános iskola 1−2., indokolt esetben 3. évfolyama; 

– értő olvasó 

– olvasáskor már főként a jelentésre és a szövegre koncentrál, 

– az általános iskola alsó tagozata. 

Adatbázisunkban csak azoknál a műveknél jeleztük az olvasás szintjét, ahol maga a mű vagy a 

sorozat vállaltan az olvasástanulást segíti, s van mögötte módszertan és pedagógiai tudatosság.  

Ezek a szempontok az összetett keresésben az ifjúsági adatbázist választva jelennek meg.  

 1. ábra: Keresés az OPKM Gyermek- és Ifjúsági Irodalmi Különgyűjteményében 
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Egy a sok közül – Most én olvasok! 

A Pagony kiadó sorozatát sokan ismerik, reméljük, sokan is adják a diákok kezébe. Az alábbiak 

alapján érdemes használni:  

 2. ábra: A Most én olvasok! című sorozat életkori és olvasási rutin szerinti felosztása  

 

További olvasmányok a kezdő olvasók számára 

Az OPKM gyűjteményében számtalan, a szintezett olvasmányok kategóriájába nem tartozó, de 

jellemzői alapján mégis az olvasás tanulását segítő mű található. Ezeket nem jelöltük az olvasási 

szint szerint, katalógusunkban a korcsoportok alapján lehet megtalálni őket. Ha ezzel              

kapcsolatban lenne kérdésük, keressenek bátran elérhetőségeinken, örömmel ajánlunk további 

műveket. 

 

Elérhetőségeink:  

Bakó Katalin: bako.katalin@oh.gov.hu  

Csillag Beáta: csillag.beata@oh.gov.hu  

Keresni ér. 

Válogatásunkban a szintezett olvasmányok főbb jellemzőit, s egy közismert sorozatot mutattunk 

be. Nem titkolt szándékunk volt az is, hogy olvasóinkat önálló keresésre is ösztönözzük.           

És persze hiszünk abban, hogy ezek a sorozatok valóban segítik az örömteli olvasást, az értő 

olvasóvá válást.  

 

Használják, olvassák örömmel! 

A cikk írói: 

Bakó Katalin és Csillag Beáta  

könyvtárosok (OPKM) 

mailto:bako.katalin@oh.gov.hu
mailto:csillag.beata@oh.gov.hu
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EFOP- 3.1.5 kiemelt projekt 

 

A Rubik-kocka évtizedek óta töretlenül népszerű, kirakása generációknak okozott maradandó 

játékélményt. A színes, elforgatott kockákból − a megfelelő logika mentén − kirakhatók, azaz a 

helyes helyzetbe hozhatók az egyes színes oldalak. Az intézményfejlesztés folyamata hasonló a 

Rubik-kocka kirakásának folyamatához. Minden alkotóelem adott, azonban ismernünk kell azt a 

logikai ívet, mely mentén magát a folyamatot sikerre tudjuk vinni.  Sokan, sokféle technikával  

kísérlik meg a Rubik-kocka kirakását is, azonban van egy olyan, bárki számára elérhető          

útmutató, mely segít megérteni a játék logikáját, és ezáltal kirakni a kockát. Az intézményfejlesz-

tésben, a kockához hasonlóan, szintén létezik egy logikai ív, mely mentén a sikeres fejlesztési 

folyamat végigvihető. Ehhez alkotta meg az EFOP - 3.1.5 projekt az Iskolai Lemorzsolódás   

Megelőzését Támogató Pedagógiai Rendszert (ILMT PR), mely a Rubik-kocka kirakási            

útmutatójához hasonlóan nyújt segítséget az egyes intézményeknek a lemorzsolódás           

megelőzését, csökkentését célzó komplex intézményfejlesztés megvalósítása során.                 

Az ILMT PR tehát egy komplex megközelítésű keretrendszer, amely modellezi azt a folyamatot, 

amelyen végighaladva az intézmények átfogóan, folyamat- és rendszerelvűen végiggondolhatják 

és megtervezhetik saját útvonalukat a tanulói lemorzsolódás megelőzését eredményesebben  

támogató mindennapi működés kialakítása érdekében. A modellt követve az intézmények       

elkészíthetik tényszerű helyzetelemzésüket, ezt követően meghatározhatják releváns céljaikat, 

kiválaszthatják a továbblépés érdekében tervezett tevékenységeiket és a fejlesztés                  

következtében remélt eredményelvárásaikat – azaz differenciált intézményfejlesztést               

valósíthatnak meg –, mindezeket a lemorzsolódás megelőzésének fókuszba helyezésével. 

Az Oktatási Hivatal A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása     

(EFOP-3.1.5-16-2016-00001) című kiemelt projektje 457 feladatellátási helyen több mint 150 

ezer tanuló és 12 ezer óvodás gyermek méltányos oktatását-nevelését segítette a megvalósítás 

időszakában - 2017. január 2. és 2021. július 31. között. A projekt a bevont feladatellátási        

helyekre szabott, a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentését célzó fejlesztési, intézkedési 

és cselekvési tervek elkészítéséhez nyújtott módszertani támogatást az ILMT PR alapú komplex 

intézményfejlesztés megvalósításának támogatása által. Az óvodákban a hátránykompenzáció, a 

prevenció megerősítése állt a középpontban, míg az iskolákban a lemorzsolódás kockázatát    

növelő tényezők azonosítására és csökkentésére helyezték a hangsúlyt. A projekt ösztönözte az 

intézmények közötti hálózati együttműködést, az ágazatközi partnerkapcsolatok kialakítását és 

az intézményi, illetve fenntartói fejlesztési elképzelések egymáshoz való közelítését – elősegítve 

a korai iskolaelhagyás megelőzésében nélkülözhetetlen szereplők tevékenységének összehan-

golását, a tapasztalatok és a bevált módszerek megosztását. A programban mintegy 1900      

pedagógus vett részt, munkájuk sikerét egyrészt mentorok, másrészt célzott képzések, illetve 

műhelyfoglalkozások támogatták. A projekt ösztönözte az intézmények közötti hálózati együttmű-

ködést, az ágazatközi partnerkapcsolatok kialakítását és az intézményi, illetve fenntartói           

fejlesztési elképzelések egymáshoz való közelítését – elősegítve a korai iskolaelhagyás megelő-

zésében nélkülözhetetlen szereplők tevékenységének összehangolását, a tapasztalatok és a    

bevált módszerek megosztását. A projekt a gyermekeket, tanulókat közvetlenül is megszólította: 

alkotópályázatot hirdettek és további érdekes, értékes programokat szerveztek számukra.           

A diákok vágyott iskolájukat mutathatták be a #sulim pályázatra készített alkotásaikkal, a 

#kalandrafel! programban pedig csaknem 8 ezer gyermek juthatott el kalandparkba, állatkertbe, 

moziba. Az intézmények a projekt támogatásával több mint ezer családi napot, gyermekközössé-

gi napot is szerveztek, amelyeken a pedagógusok a részt vevő több tízezer gyermek szüleivel, 
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családtagjaival is szorosabb kapcsolatot alakítottak ki. A mindennapi iskolai tevékenységeket 

sport- és fejlesztőeszközök, bútorok, játokok beszerzésével segítette a program. 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 26/A. § (4) bekezdés szerint a köznevelési intézmények az 

iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató pedagógiai rendszerben megvalósuló pedagógiai 

intézkedéseket is alkalmazhatják munkájuk során. 

 Az ILMT PR alapú komplex intézményfejlesztés megvalósításához a Sulinet oldalán egy erre a 

célra kifejlesztett aloldalon találhatnak útmutatókat, szakmai anyagokat és sablonokat az          

érdeklődő intézményvezetők és pedagógusok. Ennek elérhetőségéről az intézményeket az      

Oktatási Hivatal fogja tájékoztatni. 

 

Felhasznált irodalom:  

EFOP 3.1.5 sajtóközlemény  

EFOP-3.1.5 kiemelt projekt: Iskolai Lemorzsolódás Megelőzését Támogató Pedagógiai Rendszer.         

Oktatási Hivatal, Budapest 

 

Forrás: pixabay 
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BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK  

 

Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola   

„Támadjatok fejenként igaz hitben, 

                                      Ti éljetök az igaz szeretetben.”         (Tinódi Sebestyén)                                                                                                

Az 1906-ban alapított intézményünk 1992 óta viseli Tinódi Lantos Sebestyén nevét. Névadónk a 

XVI. század híres vándor lantosa, énekmondója és költője volt, aki közel 10 évet töltött városunk-

ban. Iskolánkban − 16 tanulócsoportban − 366 gyermekkel 31 pedagógus foglalkozik.             

Tantermeink interaktív táblával vannak felszerelve; felsős tanulóink szaktantermi rendszerben 

tanulnak.  

Célunk, hogy a pozitív emberi értékek (szeretet, egymás megbecsülése, tolerancia stb.)         

megőrzése mellett minden tanulót önmagához mérten próbáljunk fejleszteni, hogy képessé-

geiket kibontakoztathassák. 

A személyiséget gazdagító, gyermekközpontú nevelésre törekszünk, amely nélkül elképzel-

hetetlen a ma iskolája, hiszen az „egész ember nevelése” (Kodály Zoltán) a feladatunk! 

Iskolánkban: 

• kiemelten fontos feladat a tanítás minőségének folyamatos javítása; 

• nagy gondot fordítunk a kultúra ápolására, a hagyományok megőrzésére, fontosnak tartjuk, 

hogy tanulóink ismerjék a múltat, őrizzék az emlékeket, hogy a múlt értékei fennmaradja-

nak; 

• feladatunk a továbbépíthető műveltség megalapozása; 

• színvonalas műsorokkal, rendezvényekkel, közösségi programjainkkal erősítjük közössé-

günket; 

• nagy hangsúlyt kap az egészségnevelés, a környezettudatos magatartás, szemléletmód 

kialakítása.  

 

Az utóbbi években folyamatosan vettünk és veszünk részt pályázatokban, melyek hozzájárultak 

az iskolánkban folyó munka minőségi javulásához, tárgyi feltételeink, eszközeink fejlesztéséhez.  

Az EFOP 4.1.7 hátránykompenzációt szolgáló infrastrukturális fejlesztést segítő pályázat megva-

lósulásával olyan fejlesztésen ment keresztül intézményünk, melynek segítségével megvalósul-

nak a minőségi, korszerű, inkluzív oktatás-nevelés feltételei, továbbá fenntartható környezetet 

tudunk biztosítani gyermekeink számára. Intézményünknek megújulást, hosszú távú biztonságot 

jelent mindez. 



35 

 

Az infrastrukturális fejlesztéseken túl, a pályázat segítségével bekapcsolódhattunk a Komplex 

Alapprogram névre hallgató – a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez kapcsolódó 

intézkedéseket segítő – projektbe.  

A program lehetőséget nyújtott arra, hogy pedagógusaink módszertani továbbképzéseken       

vehettek részt, új módszerekkel, technikákkal ismerkedhettek meg, melyek segítik a tehetség-

gondozást és az egyéni tanulási utak megtalálását is. 

A Komplex Alapprogram bevezetésével minden tanuló számára biztosítani tudjuk a tanulá-

si    esélyek növelését a komplex személyi-ségfejlesztő tevékenységek által. A program épít 

a tanulók sokszínűségére, egye-diségére.  Iskolánkban hangsúlyos szerepet kap a tanulók aktív 

tanórai részvételének támogatása, mely pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek    

mozgatórúgója a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. 

Ennek egyik fontos állomása az idei tanév, amikor a Komplex Alapprogram pedagógiai modell 

elemeit építjük be az oktatói munkánkba, mellyel hozzájárulunk ahhoz, hogy tanulóink meg-

tanuljanak közösségben együttműködni, gondolkodni, véleményt formálni.   

Az idei tanév új kihívás elé állított bennünket, ugyanis három évre elnyertük az Oktatási Hivatal 

Bázisintézménye címet, ami szakmai közösségünk sikere. Szeretnénk széles körű szakmai és 

társadalmi kapcsolatrendszerünket újakkal bővíteni, széles körű hálózati tanulás részesei lenni. 

A közös út, közös munka számunkra is fontos tapasztalatot jelent, amely segíti további szakmai 

fejlődésünket, és újabb célok kitűzésére, újabb átadható eredmények elérésére kínál                

lehetőséget. 

 A cím elnyerése megtisztelő mindannyiunk számára, akik ebben az iskolában dolgozunk, és    

fontosnak tartjuk a szakmai tudásunk fejlesztését, a széles körű tudásátadást. 

Szakmai programok, melynek keretében vállaljuk: 

• jó gyakorlatainkhoz kapcsolódó foglalkozások szervezését; valamint szaktárgyi és        

módszertani bemutatóórák szervezését, foglalkozások helyének biztosítását; 

• a kölcsönös tapasztalatcserére épülő műhelyfoglalkozások szervezését, megtartását, mert 

elengedhetetlenül fontosnak tartjuk a tudásmegosztás tágabb körű megvalósítását; 

• előadások szervezését, valamint helyet biztosítunk a külső szervezésű szakmai programok-

nak (módszertani jellegű előadások, tréningek, tájékoztató fórumok); 

Forrás: Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola   
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• helyet biztosítunk más intézmények jó gyakorlatainak bemutatására; 

• intézményközi munkaközösségek működtetését, s a munkaközösség által szervezett    

programokkal lehetőséget biztosítunk a hatékonyabb iskolaátmenetre, a szakmai együttmű-

ködésre; 

• kistérségi szintű versenyek szervezését, versenyek helyének biztosítását; 

• lehetőséget biztosítunk mindenki számára az iskolai programjainkon, rendezvényeinken   

való részvételre (pl.: Szülők Iskolájának előadásai, Költészet napi ünnepi műsor,          

hangversenyek). 

Az idei tanévben ünnepelni is fogunk! A 115. tanévünket szeretnénk emlékezetessé tenni        

hagyományos programjainkkal, megemlékezéseinkkel. 

 

Bázisintézményi jó gyakorlataink 

 

1, „Legyen a zene mindenkié!” – tantárgyorientált ének-zene oktatás 
 

Célunk: Minden gyermek életének szerves részévé váljon a ZENE! 

Tanulóink élményszükségletének biztosítása a művészetek, az ének-zene által. Készségfejlesz-

tés, tehetséggondozás: a tehetség kibontakoztatása a művészeti programok segítéségével.    

Hagyományápolás és közösségfejlesztés (kórusmunka).  

„A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből.  

Azon kell lennünk, hogy minél többek számára megnyíljanak.”  

(Kodály Zoltán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2009/2010. tanévtől kezdődően iskolánkban az első évfolyamon (majd azt követően felmenő 

rendszerben) tantárgyorientált oktatást indítottunk el. Első évfolyamon valamennyi osztályban 

ének-zene tantárgyorientált oktatás választható, ahol magasabb óraszámban tanulnak a gyerme-

kek ének-zenét, valamint 3. osztálytól kórusfoglalkozáson vesznek részt. Alsó tagozaton a        

Kicsinyek Kórusa, felső tagozaton a Nagykórus aktív tagjai lesznek a diákok. A bevezetéssel 

együtt kialakítottuk a tantárgyorientált ének-zene oktatás helyi tantervét alsó, ill. felső tagozaton 

is, mellyel elsődlegesen a tanulók pozitív élményekhez való hozzásegítését, ill. gyakorlati tapasz-

talatok megszerzését erősítjük.  

 Hagyomány, örökség, érték 
A Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola tantárgyorientált ének-zene csoportja                    

énekes, verses, népi karácsonyi köszöntőt ad elő. 
Forrás: Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola  
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Fontos számunkra, hogy a fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző ismeretanyagra, elért 

fejlesztésre építve, komplex módon jelenjenek meg. Az énekórai munkát kórus egészíti ki, amely 

értéket közvetít, és közösségformáló erőt képvisel. Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók a 

hétköznapok számos területén megoszthassák másokkal.  

 

2, „A múltat tiszteld a jelenben és tartsd a jövőnek!” − honismereti szakkör és a 

„Múltunk nyomában: Zrínyi és Tinódi emlékezete” − projekt 

 

Célunk: nemzeti múltunk és nagyjaink megismerése a komplex nevelést középpontba      

állítva. Gyermekközpontú pedagógiai eljárások alkalmazásával a Zrínyiek életének, harcaiknak, 

szerepüknek megismerése a magyar és a horvát történelemben; Tinódi Lantos Sebestyén életé-

nek, műveinek, szerepének megismerése a várvédő harcok idején. Az állampolgári kompetenci-

ák (hazafiaságra, bátorságra nevelés) erősítése külső résztvevők, szervezetek (honvédség, kor-

mányhivatal, Zrínyi vitézek) bevonásával. Együttműködés, a másság elfogadása. 

A projekt életre hívója iskolánk 110 éves jubileuma volt, így már egy kipróbált és egy továbbfej-

lesztett programról beszélhetünk. Időkerete: egy témahét és egy komplex egész napos program, 

mely egyben csapatversenyt is jelent. A témahéten 10 tantárgy bevonásával, komplex módon 

történik az új ismeretek átadása, elsősorban kooperatív és differenciált csoportmunka alkalmazá-

sával.  

Példák a tantárgyi koncentrációhoz (magyar nyelv és irodalom – történelem – honismeret – ének 

– rajz-és vizuális kultúra): 

A várvédő és a költő Zrínyi Miklós; Csáktornyától Ozalyig – védelmi vonal és Zrínyi-várak; 

irodalmi alkotások, históriás énekek, képzőművészeti alkotások a Zrínyiekről, legendák 

megismerése Tinódi születési helyéről. 

Ez a tantárgyi koncentráció jellemzi a versenynap feladatait is, ahol az elméleti ismereteket jól 

kiegészítik az ügyességi feladatok.  

 

Az iskola elsődleges feladata az eredményes oktatás, tanítás. Az intézményünkben folyó folya-

matos magasszintű munkát tanulóink eredményessége, versenyeken elért helyezései igazolják a 

legjobban; az utóbbi 4 évben kétszer nyertük el a Vidék Legeredményesebb Iskolája címet!  

 

 

 

Büszkék vagyunk diákjainkra, elért eredményeikre,                                                                         

felkészítő pedagógusaik áldozatos munkájára! 
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Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola 

 

Elsőtől az érettségiig...  

A Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Pécs Megyer városrészében, lakótelepi 

környezetben helyezkedik el. Az épületet 2020–2021-ben modern technológiával, széleskörűen 

felújították, akadálymentesítették, nagy aulával, plusz tornateremmel és további helyiségekkel 

bővítették, amelyek a korszerű tanítást-tanulást szolgálják. 

Iskolánk 12 évfolyamos iskola, melyben nyolc évfolyamos általános iskolai és nyolc évfolyamos 

gimnáziumi képzés folyik, ezáltal biztosítjuk a tanulók számára a folyamatos továbbhaladást.  

Iskolánk körzettel rendelkezik, így tanulói összetétele rendkívül változatos. Mindezeknek megfe-

lelően tanulóinkat differenciáltan fejlesztjük: a gyengébb képességű vagy a hátrányos/

halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű diákok fejlesztését ugyanúgy szem 

előtt tartjuk, mint a jó képességű, tehetséges tanulók tehetséggondozását. Ezt tükrözi mottónk is:  

 
 „Ha a teknősbékát arra kényszerítjük, hogy úgy fusson, mint a versenyló – belepusztul.            
És ha a versenylónak nem engedjük meg, hogy gyorsabban haladjon, mint a teknős –              

abba a versenyló pusztul bele.” (Selye János)  

Sokszínű munkánk révén iskolánk – elismeréssel övezve – többféle programban is részt vesz. 

 

Képzési kínálatunk:  

Általános iskolai képzés   

Alsó tagozat – specialitások:  

• idegen nyelv tanulása 1. osztálytól: angol vagy német nyelv  

• emelt óraszámú angoltanulás választási lehetősége 2. osztálytól  

• informatika tanítása 1. osztálytól   

  

Felső tagozat – specialitások:  

• emelt óraszámú idegennyelv-oktatás: angol vagy német nyelv  

• differenciált haladási ütem, sok gyakorlás, egyéni fejlesztés  

  

Nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés – specialitásaink:  

• angol nyelvi emelt szintű képzés   

• informatika emelt szintű képzés  

• informatika-kommunikáció emelt szintű képzés  
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Pedagógiai alapelveink:  

• Az Árpád olyan humánus iskola, amely nagy odafigyeléssel és az alapvető értékek közvetí-

tésével végigvezeti diákjait a kisiskoláskortól a felnőttkorig.  

• Az alsó tagozaton kiemelt figyelmet fordítunk a stabil alapkészségek elsajátítására; az írás, 

az olvasás, a számolás biztos megtanítására. A későbbiekben is kiemelt szerepet kap az 

írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, a kreativitás fejlesztése.  

• Az alkalmazásképes tudás elsajátítása érdekében képzésünk minden szakaszában törek-

szünk a korszerű, az életkornak megfelelő mennyiségű és mélységű ismeretanyag és a  

hatékony tanulási technikák elsajátíttatására.  

• A tanítás során arra törekszünk, hogy a tanulók részére nyújtott tájékoztatás és ismeretköz-

lés tárgyilagos és többoldalú legyen. Az ismeretek átadása, a készségek fejlesztése során 

fontosnak tartjuk azok hasznosíthatóságát is.  

• Diákjainkat differenciáltan fejlesztjük: a jobb képességűek tehetséggondozását (emelt    

szintű és óraszámú képzések, szakkörök, tehetséggondozó műhelyek, versenyek) ugyan-

úgy     fontosnak tartjuk, mint a lemaradók felzárkóztatását, segítését.  

• Nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésünket a változó feltételekhez és a szülői-tanulói      

igényekhez alkalmazkodva folyamatosan fejlesztjük, megtartva az angol nyelv és az infor-

matika oktatásának kiemelt szerepét.  

• Sokszínű, érdekes és demokratikus az iskolai élet: a sportolástól a hagyományainkhoz  

kapcsolódó programokig, a zenetanulástól a különböző szakkörökig, a diákönkormányzati 

munkától a belföldi és külföldi tanulmányi kirándulásokig; ezáltal számos tevékenységbe 

kapcsolódhatnak be diákjaink.  

• Fontosnak és szükségesnek tartjuk a reális önismeret, a szociális-közösségi problémák 

iránti érzékenység és az erkölcsi értékek tiszteletének fejlesztését. Mindezekkel összhang-

ban van az egészséges és kiegyensúlyozott életmódra nevelés is.  

• Nevelőtestületünk önmagára nézve is követelménynek tekinti a személyes példaadást, a 

tanulókkal és a szülőkkel való együttműködést. Alapelvünk a gyermekközpontúság, a    

partnerség, a képességeknek megfelelő folyamatos fejlesztés.  

   

Jó gyakorlataink bemutatása   

 Ökoiskolai tevékenységünk jelmondata:  

„Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan”. Célunk, hogy felelős, cselekvő állampolgárokká  

váljanak diákjaink, és fenntarthatóbb életmódot valósítsanak meg mind saját életükben, mind  

környezetükben. Iskolánkban a diákok a zöld akciók (pl. faültetés, környezet takarítása) mellett 

az oktatásba is bekapcsolódhatnak. A „Diák tanít diákot” innovatív programunk során a              

környezeti problémák iránt érzékeny diákjaink interaktív 

formában adják tovább tudásukat fiatalabb diáktársaik-

nak. A „Zöld Kommandó” munkája során a diákok       

felügyelik az intézményben folyó szelektív gyűjtést,     

gondoskodnak a gyűjtőedények ürítéséről, közreműköd-

nek az iskolai öko programok tervezésében és            

lebonyolításában is. Műhelymunkáink alkalmával a    

fentiek megismertetése mellett olyan foglalkozásokat is 

felajánlunk a résztvevőknek, amelyek során testközelből 

is megismerhetik a korszerű hulladékgazdálkodás        

formáit, majd ötleteket kaphatnak a tapasztalatok        

felhasználási lehetőségeiről a környezeti nevelésben.  Forrás: Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola  
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Hatékonyság a matematikatanításban –  

Tanulói együttműködésen alapuló  tananyag-feldolgozás az 5–12. évfolyamon  

  

Matematikatanárunk nyílt órák, illetve műhelymunka              

formájában betekintést nyújt a tanulói együttműködésre 

és az IKT-használatra alapozott módszerekbe. Az         

érdeklődők megismerhetik többek között a Redmentát, 

Kahootot, a  Thatquizt és a Wordwallt, továbbá a          

különböző társasjátékok, labirintusjáték, rejtvényfejtés 

használhatóságát a tanórákon. A Liveworksheets         

segítségével ötleteket kaphatnak, hogyan készítsenek 

papír alapú feladatlapból online feladatokat. Egy másik 

témánk pedig arról szól, hogyan lehet fejlesztési tervet 

készíteni matematika órákra az országos                    

kompetenciamérési eredmények elemzése alapján.  

 

 

 A felhő alapú együttműködésben rejlő lehetőségek bemutatása  

  

Iskolánk több éve használja az ingyenesen elérhető     

Microsoft Office 365 Oktatási verzió nevű csomagot.    

Informatika szakos kollégánk bemutatja a kapcsolódó  

felhasználási módokat; a számítógépes teremben minden 

résztvevő megtapasztalhatja a programban való közös 

munka lehetőségeit, előnyeit (pl. hivatalos levelezés,   

fájlmegosztás, dokumentumok közös szerkesztése,     

naptármegosztás, Teams, online tanterem stb.).  

 

 

Konfliktusmegelőzési és -kezelési módszerek  

 

Drámatanárunk olyan módszereket, kidolgozott foglalkozásokat oszt meg az érdeklődő kollégák-

kal, amelyeket drámatanári végzettség nélkül is meg tudnak valósítani, illetve a gyerekeknek is 

át tudnak adni. Ezek elsősorban a tanulók közötti    

konfliktusok megelőzésére, kezelésére irányulnak,    

mintát adnak a tanulóknak arra, hogyan oldják meg    

önállóan konfliktusaikat; a „mintha” játékok közben    

példát kapnak a lehetséges viselkedési variációkra, 

megfigyelhetik önmaguk és társaik reagálását is a   

konfliktushelyzetekben. A pedagógusok a „gyűrt ember” 

és különböző drámajátékok segítségével fejleszthetik 

diákjaik érzelmi intelligenciáját – és mindezt játékosan. 

A műhelyfoglalkozásokon az érdeklődők megismerhetik 

az osztályszabályok megalkotásának módjait és az    

Arizona programot is.   

 

 

 

Forrás: Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola  

Forrás: Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola  

Forrás: Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola  
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Az anyanyelvi nevelés korszerű formái  

  

A PhD-fokozattal rendelkező, Kutatótanár minősítésű kollégánk – kutatása során a magyar   

nyelvi tankönyveink normaszemléletét vizsgálva – egyrészt a nyelvi norma definíciójának        

kialakításán dolgozik, másrészt a gyakorlatban ma is hasznosítható példákat keres a fent vázolt 

szemlélet megvalósításához.  

Tanítási gyakorlatában az élő nyelvhasználat tanítását igyekszik megvalósítani. Egy preskripció-

tól mentes nyelvhelyességi szemlélet kialakítására törekszik magyar nyelvi órán, amelyet a 

nyelvszokás állandó ellenőrzése mellett a sztenderd norma nyelvközösségben kiemelt             

szerepének szem előtt tartásával is lehetségesnek tart. Ezt a szemléletet és tanítási gyakorlatot 

szívesen megosztja pedagógustársaival is egyrészt ismertetés, szakmai beszélgetés formájá-

ban, másrészt előadással összekötött műhelymunka és bemutatóóra keretében.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerkedjenek meg velünk!  

  

Szeretettel várjuk az érdeklődőket programjainkra!  

Forrás: Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola  

Forrás: Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola  
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A TAN KAPUJA BUDDHISTA GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS 

ISKOLA  ALSÓSZENTMÁRTONI TELEPHELYE 

 

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium a Tan Kapuja Buddhista Egyház által 2004-ben alapított  

intézmény. A gimnázium tanulói csoportját a Dél-Dunántúl régió Siklósi járásában található      

Alsószentmártonban és a környező településeken élő beás cigány etnikumhoz tartozó hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok alkotják. Országos viszonylatban Alsószentmárton az 

egyik legszegényebb település, a munkanélküliek aránya kiugróan magas, ebben a                 

környezetben A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium alsószentmártoni működése nagyon jó       

lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a középfokú oktatás a település szűkebb és tágabb               

környezetében élők számára hozzáférhetővé váljon. 

A gimnázium „második esély” iskolaként működik, ez a megnevezés egy olyan oktatási stratégiát 

takar, melynek egyik legfőbb célja, hogy segítse a középiskolai végzettséggel nem rendelkező, 

az iskolarendszerből lemorzsolódott vagy azt korábban elhagyó tanköteles, illetve nem           

tanköteles korú fiatalokat a középfokú végzettség megszerzésében.  

Egy „második esély” iskola működtetését olyan rendszerelvű szemléletnek kell áthatnia, amely-

ben nem az optimálisan elvárt és feltételezett erőforrásokkal, társadalmi háttérrel rendelkező   

tanulói csoport alkotja a célcsoportot. Fontos célkitűzésünk, hogy iskolánk, mint másodlagos   

szocializációs színtér, egy olyan erőteret hozzon létre, amely a meglévő szocioökönómiai       

hátrányok ellenére az iskolában tartja a tanulókat, és sikeres tanulmányi előmenetelhez, iskolai 

végzettség megszerzéséhez segíti őket.  

A gimnázium munkáját az elmúlt években a folyamatos fejlődés és innovatív megoldások        

jellemezték. 

Az elmúlt öt évben (2015-től 2020-ig) az országos kompetenciaméréseken (OKM) − az Oktatási 

Hivatal 2019. évi kimutatása szerint, mely a tanulóink társadalmi státusza és teljesítménye      

közötti vizsgálatokra épült − iskolánk a hátránykiegyenlítés és a tudás fejlesztése terén kiemelke-

dő eredményeket ért el. 

Az OKM-adatok alapján roma/cigány származású, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink 

jobb eredményt érnek el, mint az a családi hátterük alapján várható volna. Pedagógiai           

munkánkkal képesek vagyunk kompenzálni a hátrányokat, s ez szükséges ahhoz, hogy diákjaink 

eredményesek legyenek az iskolánkban, ezzel is szolgálva társadalmi mobilitásukat.   

Iskolánk az elmúlt évek során folyamatosan fejlesztette IKT eszközparkját, minden tantermünk 

projektorral és interneteléréssel rendelkezik, továbbá minden tanuló saját, iskolai használatú   

tableten dolgozhat a tanórákon. Az innováció mellett az iskola pedagógiai-módszertani kultúrájá-

nak disszeminálására is figyelmet fordítunk, rendszeresen szerepelnek kollégáink saját és       

országos szervezésű tudásmegosztó alkalmakon, konferenciákon, ahol bemutatják az             

intézményi és módszertani jó gyakorlatokat. 

Forrás:  A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium  
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Az elmúlt években iskolánk több partneri együttműködést létesített magyarországi felsőoktatási 

intézményekkel, melyekkel célunk a pályaorientációs tevékenységünk fejlesztése, valamint a   

tanárszakos hallgatók fogadása és képzése egy olyan környezetben, ahol a legnagyobb szükség 

van a leendő pedagógusok szociális érzékenységére és kreatív módszertani kultúrájára.  

2018-ban elnyertük az EKE-OFI és a Nemzeti Pedagógus Kar „Kiváló iskolai közösségi szolgála-

tot végző iskola” címét, melyre különösen büszkék vagyunk. Intézményünkben ugyanis nagy 

hangsúlyt fektetünk a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű roma/cigány fiataljaink és a 

többségi társadalom minél sokrétűbb találkozására, érzékenyítésére, az inklúzió megvalósításá-

ra.  

A 2020-ban elnyert, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye programunkkal legfőbb célunk, hogy 

szakmai munkánkat bemutassuk, s részesei legyünk a minőségi oktatás iránt elkötelezett        

magyarországi intézmények hálózatának. 

Jó gyakorlataink 

A „Második esély” gimnáziumi program bemutatása  

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium 2010-ben nyerte el a „második esély típusú gimnázium”   

címet, mely egy Európai Uniós kezdeményezésként indult el az EU tagországaiban, így           

Magyarországon is. A program elemei között szerepelnek többek közt: 

mentorrendszer (egyéni fejlesztések: társas és szociális kompetencia, digitális kompetenciafej-

lesztések, felzárkóztatás, tehetséggondozás); vizsgarendszer; iskolapszichológusi program 

(konfliktuskezelési technikák, tanulásmódszertan, impulzuskontroll-vizsgálatok, egyéni            

megsegítések); szociális munkás segítő program (pályaorientációs foglalkozások, pályakép-

felállítások egyedi társasjáték segítségével); hátránykompenzáció, mely elemek bázisintézményi 

bemutatása az egyik fő célunk. 

A hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi felelősségvállalásának fontossága,               

integrációjuk és társadalmi mobilitásuk elősegítése a közösségi szolgálatokon keresztül 

Iskolánknak 2018-ban az EKE-OFI és a Nemzeti Pedagógus Kar „Kiváló iskolai közösségi      

szolgálatot végző iskola” címet adományozott. A rászoruló embereken való segítés, az önkéntes 

munka iránti érdeklődés felkeltése, a társadalmi szerepvállalások iskolánk meghatározó feladatai 

közé tartoznak. Ezen elemek alkotják iskolánk közösségi szolgálati tevékenységeit, melyek      

alkalmasak arra, hogy bázisintézményként felhívjuk az általános és középiskolák figyelmét ezen 

humánus tevékenységek adta lehetőségekre, fejlesztési területekre.   

 

 

 

 

 

Forrás:   

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium  
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SZAKTANÁCSADÓINK 

 

Folytatva sorozatunkat, ezúttal a humán és reál tárgyakat tanító szaktanácsadókat ismerhetik 

meg. Valamennyien nagy tapasztalat és szaktudás birtokában, lelkiismeretesen végzik          

szaktanácsadói munkájukat. Bizalommal számíthatnak támogatásukra.  

 

Humán tantárgyak szaktanácsadói 

Odrobina Zoltán vagyok, történelem szakos általános és középiskolai tanár, valamint             

intézményfejlesztési szaktanácsadó (szakértő), történelem szaktanácsadó, digitális szaktanács-

adó és vezető szaktanácsadó (humán terület). 
 

37 éve szolgálom a magyar köznevelés ügyét. Pedagóguspályám jelentős részét, több mint    

harminc évet a Pécsi Apáczai Nevelési Központ 1. Iskolájában töltöttem, ahol jelenleg intéz-

ményegység- vezetőként is dolgozom. Szakmai tapasztalataim is ebből a nagy hagyományokkal 

rendelkező, innovatív intézményből táplálkoznak. Átadható tudást szereztem a történelem       

tantárgy mentén, versenyszervezésből, versenyfelkészítésből, pályázatírásból, közreműködé-

semmel készült el a város Világörökség tanterve. Évekig voltam a PTE mentortanára, A vitakultú-

ra fejlesztő program, A DISPUTA felnőttképző trénere vagyok. Régi–új érdeklődési területem, 

kicsit hobbim és a mindennapi munkám része a digitális kultúra, tapasztalataimat szívesen    

megosztom − elsősorban a nem informatika szakos − pedagógusokkal. 
 

Amiben segíteni tudok a hozzám fordulóknak:  

• Vezetőként és intézményfejlesztési szaktanácsadóként bármelyik iskolai területen             

(pl. önértékelés), történelem (hon-és népismeret) tantárgyból bárhol, ahol elakadás van. 

Mostanában gyakrabban hívnak a pedagógus portfóliók szakmai és egyéb részeinek       

áttekintése kapcsán. De szívesen megyek szakmai beszélgetésekre, formálódó szakmai 

ötletek átgondolására is.  

• A disputa módszer átadásában − akár testületi szinten is − rendelkezésre állok.  

• Digitális szaktanácsadóként jó ötletekkel (szoftverek bemutatása, alkalmazása stb.) tudok 

segíteni. 

• A humán terület vezető szaktanácsadójaként arra törekszem, hogy a szakmák ne beszélje-

nek el egymás mellett, találjunk minél több közös pontot a köznevelés területein. 

 

Andok Zsuzsa mesterpedagógus vagyok. 32 éve tanítok magyart, 2015 óta vagyok szaktanács-

adó, munkahelyem a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola, így mind az         

általános, mind a középiskolás korosztályt jól ismerem.  
 

Tantárgygondozó látogatásokkal szívesen állok rendelkezésére azoknak a kollégáknak, akik 

portfólió írásába kezdenek, minősítés vagy tanfelügyelet előtt állnak, vagy újszerű szakmai-

módszertani ötleteket szeretnének kapni napi munkájukhoz, például a házi olvasmányok         

feldolgozásához, feladatok, felmérők összeállításához, vagy internetes felületeket (pl. Kahoot, 

Google Drive) szeretnének használni.  
 

Nagy tapasztalattal rendelkezem az anyanyelvi versenyek terén, ezekkel kapcsolatban is         

kereshetnek a kollégák kérdéseikkel, zsűrizésre, versenyfeladatok összeállítására vonatkozó  

igényeikkel. Szükség esetén − egyéni konzultáción − szívesen segítek a szövegértés fejlesztésé-

vel kapcsolatban is. 
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Másik szaktanácsadói területem a konfliktuskezelés. Elsősorban a konfliktusok megelőzésének 

módjaival, az érzelmi nevelés különböző technikáival foglalkozom, melynek tapasztalatait is    

szívesen megosztom az érdeklődő közösségekkel. 

 

Dezső Emőke magyar nyelv és irodalom szakos tantárgygondozó szaktanácsadó vagyok.     

Diplomámat 1986-ban szereztem Pécsett. Az elmúlt évtizedekben néptáncot és magyart tanítot-

tam. 2003 óta a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolájában 

dolgozom, 2016 óta pedig ennek az iskolának tagintézmény-vezetője vagyok. 
 

Tanárként szívesen alkalmazom osztályaimban a változatos munkaformákat, a páros munkát, 

csoportmunkát, szeretem a projekteket, projektszerű feladatokat. Iskolánk tanulóinak összetétele 

miatt a tehetséggondozás területén is van szerencsém tapasztalatot szerezni. Gyakorlóiskola-

ként feladatunk a hallgatók tanítási gyakorlatának irányítása. Vezetőtanárként óriási felelősség-

nek érzem, szép feladatnak tartom a jövő tanárainak gyakorlati, módszertani felkészítését a    

tanári hivatásra. 
 

2014 óta, szaktanácsadóként, sok kollégához eljutottam tantárgygondozói látogatásra. Volt,    

akihez azért hívtak, mert kezdőként támogatásra, biztatásra szorult, másoknak a minősítés előtt 

volt szükségük megerősítésre, de akkor is szívesen megyek, ha egy kollégának arra van igénye, 

hogy konkrét szakmai kérdésre/problémára keressük meg közösen a választ. Néhány pedagó-

gusnál visszatérő látogatáson is jártam, így volt szerencsém megtapasztalni fejlődését az előző 

látogatáshoz képest. 
 

A tantárgygondozói látogatásokon kívül az elmúlt években műhelyfoglalkozásokat tartottam    

megyeszerte, egy ízben tantestületi értekezletre delegált a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 

előadónak. 
 

Szívesen látogatom a kollégákat, érdekel más iskolák élete, mert minden intézményben látok/

hallok követendő ötletet, és minden kollégától tanulok valamit magam is. 

 

Engel Mária szaktanácsadó vagyok. Szaktanácsadói területeim: történelem tantárgygondozás, 

intézményfejlesztési szakterület. 
 

Több mint 30 éve vagyok gyakorló tanár, elsősorban középiskolában (szakközépiskolai és     

gimnáziumi osztályokban) dolgoztam és dolgozom. Közel 20 éve foglalkozom egyetemi           

tanárszakos hallgatók képzésével, főleg tanítási gyakorlatuk vezetésével. A történelem            

tanításával kapcsolatos kérdésekben, témákban nagy örömmel fogadom a hozzám érkező    

megkereséseket, akár egyénileg, akár csoportosan (pl. munkaközösségek), legyen szó akár 

szaktantárgyi szakmai, módszertani, feladatkészítési, értékelési szempontokról. Szívesen veszek 

részt konzultációkon, tanórákon, tartok tájékoztatást vagy műhelyfoglalkozást. A                             

pedagógusminősítési eljárásban részt vevő kollégák megkeresését is várom, hogy a felkészülés-

ben konzultáljunk.  

 

Fábián Krisztina 

A Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem középiskolai tanári diplomát angol nyelv és 

irodalom szakos, német nyelv és irodalom szakos tanárként. 

Pedagógus-szakvizsgát az ELTE Bölcsészettudományi Karán tettem szakvizsgázott pedagógus, 

tantervfejlesztési szakértő területen. 

1993-tól 1999-ig a Kossuth Lajos Tudományegyetemen voltam egyetemi oktató, majd 2000 óta a 

Koch Valéria Iskolaközpontban dolgozom általános és középiskolai tanárként.  



46 

Szaktanácsadói szakterületeim: 

• Nemzetiségi szakterület − Nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás az 5−12. évfolyamon   

(német nyelv) 

• Idegen nyelv − 9−12. évfolyam gimnáziumban, szakgimnáziumban, 12−13. évfolyam     

szakközépiskolában (német nyelv) 

• Idegen nyelv − 5−8. évfolyam (német nyelv) 
 

Területek, amelyeken segítséget tudok nyújtani a pedagógusoknak: 

tanításmódszertan, nyitott oktatási formák, nyelvvizsgák (DSD I, DSD II, ECL, Goethe, TELC), 

közép- és emelt szintű érettségi vizsga, általános és irodalmi szövegek (szövegértés,             

szövegfeldolgozás); német nyelv, országismeret, digitális módszerek a német nyelv tanításában, 

mérés-értékelés. 

 

Hencsné Tóth Zsuzsanna mesterpedagógus szaktanácsadó vagyok, tantárgygondozói       

szakterületem a magyar nyelv és irodalom. 
 

A Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium magyar–történelem szakos tanára vagyok. 
 

Szaktanácsadói munkám során nagyon fontosnak tartom a folyamatos szakmai fejlődést,      

szakmai továbbképzéseken való részvételt. 
 

Munkám kiemelt része a tantárgygondozói látogatás, melynek során nemcsak szaktanácsadói 

segítséget nyújtok, de magam is folyamatosan tanulok. 
 

Elkezdtem kiépíteni a magyartanárok szakmai munkaközösségét, melyet műhelymunkákon     

keresztül szeretnék működtetni. Ezeken a foglalkozásokon alkalom nyílik szakmai beszélgeté-

sekre, egy-egy szakmai kérdés megvitatására, egymástól való tanulásra. Az évek során több  

műhelymunkát szerveztem, tartottam úgy drámapedagógia, tantermi dráma, mint a szövegértési 

kompetencia fejlesztésének témájában. Ezeknek a műhelyeknek a folytatása, bővítése fontos 

feladatot jelent számomra a jövőben is. 

 

Lombosi Nikolett vagyok, az angol nyelv tanításának tantárgygondozó szaktanácsadója. A    

Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskolában tanítok angolt 29 éve, az 1. évfolyamtól a 8. évfolya-

mig. Az angol szakterület mellett az Erasmus+ pályázati program támogatásában is részt ve-

szek.   
 

Pályámat tudatos szakmai fejlődés jellemzi. Mindig törekedtem arra, hogy folyamatosan képez-

zem magam és megfeleljek az új kihívásoknak, a változó környezetnek. Figyelemmel kísérem a 

szakmai megújulásomat segítő tanfolyamokat. Törekszem, hogy lépést tartsak tanulóim fejlődés-

ével és törekszem a modern technika alkalmazásait megtanulni és használni tanóráimon.     

Szaktanácsadóként pedig segítek, hogy ezeket a nevelési és tantárgy-pedagógiai módszereket, 

eljárásokat kollégáim is megismerjék.  
 

A Comenius és Erasmus+ pályázatoknak köszönhetően jó gyakorlatokat tanulmányozhattam és 

sajátíthattam el Angliában, Németországban, Spanyolországban, Ausztriában, Belgiumban,     

Törökországban, Csehországban, Franciaországban, Finnországban, Portugáliában. A tanult jó 

gyakorlatokat, módszereket óráimon kipróbáltam, és amelyek jól működtek, azokat hosszú távon 

alkalmazom.  
 

Mint angoltanár kiváló lehetőségnek gondolom, hogy tanulóink kapcsolatba kerülhessenek      

külföldi diákokkal, és így fejleszthessék nyelvtudásukat, ismerjék meg más nemzetek kultúráját, 
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kreatív feladatok során együttműködjenek itthoni és nemzetközi csoportokban. Három Comenius, 

öt Erasmus+ pályázat írásában vettem részt, és ezekben a projektekben vállaltam koordinátori 

szerepet. Mint koordinátor, felelős vagyok a pályázatok megvalósításáért, a projektcélok        

megvalósulásáért, a folyamatos előrehaladás megszervezéséért. Mivel nagy tapasztalattal     

rendelkezem ezen a területen, szaktanácsadóként segíteni tudok pályázatokat előkészíteni, írni 

és megvalósítani. 

 

Nagy Marianna vagyok. 1982-ben végeztem a Pécsi Tanárképző Főiskolán magyar nyelv és  

irodalom − történelem szakos általános iskolai tanárként. Azóta folyamatosan a pályán vagyok.  
 

1988 óta dolgozom Pécsett. A Fehérhegyi Általános Iskolában, majd a Meszesi Általános        

Iskolában tanítottam a felső tagozatos gyerekeket. Voltam osztályfőnök, amit nagyon szerettem, 

mert lehetőségem volt jobban megismerni a gyerekeket nemcsak tanórákon, hanem szabadidős 

programokon is. Aztán nevelési igazgatóhelyettesként egy egész iskola tanulóival foglalkozhat-

tam. 2000-ben szereztem meg a közoktatásvezetői szakvizsgát, amely segített tudatosabbá    

tenni vezetői munkámat. 
 

2007-ben egy speciális szakiskola tagintézmény-vezetője lettem. Itt találkoztam először olyan 

gyerekekkel, akiknek különleges bánásmódra volt szükségük, többek között autizmus spektrum 

zavarral diagnosztizált gyerekekkel is. Kollégáimmal együtt igyekeztünk mindent megtenni, hogy 

a tanulási nehézségekkel, kudarcokkal terhelt gyerekek számára is sikeres legyen az iskolai élet, 

mert mindenki másképp egyforma. Minden gyermek más, minden gyermek vágyik arra, hogy  

valamiben jó legyen, hogy boldog legyen. És persze a szülők és a pedagógusok is ezt szeretnék.  

2018-ban kerültem Somogyba, lettem tagintézmény-vezetője egy kis iskolának.  
 

Pedagógusi pályafutásom alatt mindig sok energiát fordítottam szakmai ismereteim bővítésére, 

megújítására. Ennek érdekében sok képzésen, műhelymunkán, szakmai tapasztalatcserén     

vettem részt, ami szélesítette látókörömet, alakította pedagógiai szemléletemet. Munkám során 

mindig a miért-mit-hogyan? egységében gondolkodtam, a célokhoz választottam eszközöket.  

Szaktanácsadóként 2015 óta dolgozom magyar nyelv és irodalom tantárgygondozói és            

intézményfejlesztési területen. Ennek a tevékenységnek köszönhetően még több iskola, pedagó-

gus munkáját ismerhettem meg, miközben szakmailag tovább fejlődhettem. 
 

Ebben a munkában azt szeretem, hogy együtt gondolkozhatunk a kollégákkal annak érdekében, 

hogy a gyermekek még eredményesebben tudjanak tanulni, a pedagógusok pedig dolgozni. 

 

Nagy Márta Katalin vagyok, német szakos szaktanácsadóként 2015 óta segítem a kollégák 

munkáját.  

1993 óta dolgozom jelenlegi intézményemben, a Cserepka János Magyar−Angol Két Tanítási 

Nyelvű Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Sportiskola, Technikum, Szakgimnázium és Szak-

képző Iskolában. Oktatómunkám során mindig nagy hangsúlyt fektettem arra, hogyan tudom  

motiválni a tanulókat, hogy nagyobb kedvvel és minél több sikerélménnyel sajátítsák el a nyelvet. 
  

Számos projekttel, pályázattal, testvérkapcsolatok kiépítésével, versenyekre, nyelvvizsgákra való 

felkészítéssel igyekeztem a tanulókat sikeres nyelvtudáshoz juttatni. Nyelvvizsgáztatóként TELC, 

Euroexam, BME; emelt szintű érettségin javító és kérdező tanárként sokéves tapasztalattal ren-

delkezem. 
 

A szaktanácsadások során előkerülő kérdések, problémák megerősítettek abban, hogy nagy 

igény mutatkozik a különös figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás módszertana iránt, 
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így ebben a témában igyekeztem magam sokoldalúan továbbképezni.  (Goethe Intézet, OH    

továbbképzései). 
 

A tehetséggondozás mellett így a BTMN-es és SNI-s tanulók felkészítését tartom egyik szakterü-

letemnek.  

 

Pozsgai Ildikó, iskolai könyvtári szaktanácsadó vagyok.  

Jelenlegi munkahelyem a Pécsi Kovács Béla Általános Iskola. Itt iskolai könyvtárosként           

dolgozom, valamint hon-és népismeretet tanítok, tanulószobázom, ügyelek. Szakpárosításom: 

történelem−könyvtár. A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végeztem        

1984-ben. Ekkortól dolgozom, az első 8 évben szakkönyvtárban, azóta pedig iskolában történe-

lemtanárként, majd iskolai könyvtárosként is. 
 

A PTE-n szakvizsgáztam, majd történelemből a mesterképzést is elvégeztem. 

Amivel hozzám lehet fordulni: iskolai könyvtár szakterületen, 1−12. évfolyamig. 

 

Sebestyén Emese 

Szakmai tapasztalatom elsősorban a középiskolás/tizenéves korosztályra vonatkozik, mivel 

majdnem 30 évig a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskolában tanítottam 5−12. 

évfolyamos tanulókat, és ez a széles korosztály-spektrum lehetővé tette számomra, hogy a     

tanulókat fejlődésükben végig tudjam kísérni-segíteni a kiskamasztól a fiatal felnőtt korig vezető 

úton. Jelenleg a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziumában 

tanítok. Az 1997/1998-as tanévben Fulbright cseretanár voltam: az Egyesült Államokban,        

Virginiában tanítottam angol és világirodalmat középiskolásoknak.   
 

Több mint 20 évig voltam munkaközösség-vezető, és 2015 óta szaktanácsadóként is tevékeny-

kedem. Több műhelymunkát tartottam az angol nyelv tanításával és a tanulók motiválásával  

kapcsolatos témakörökben. Tanárként és szaktanácsadóként egyaránt a partneri, együttműködő, 

támogató kapcsolatok kiépítését tartom a legfontosabbnak. Próbálom közvetíteni a kollégák felé 

a reflektív, tanulói tevékenységközpontú, facilitátori szemléletet, amelyben, bár jól elkülönülnek a 

tanári és tanulói szerepek, a hangsúly az együttműködésen van.  Fontosnak tartom a tanórákon 

kívüli tanulást/tanítást, és arra törekszem, hogy tanórán kívüli eszközökkel is motiváljam a       

tanulókat (pl. angol nyelvű dráma szakkör, irodalom a nyelvórán és azon kívül, extenzív olvasás, 

Erasmus+ projektek). Meggyőződésem, hogy a hatékony nyelvtanulás a tanóra előtt elkezdődik 

(attitűd, elvárások, beidegződések) és a tanórával nem ér véget, és azt is hiszem, hogy a        

hatékony nyelvtanítás nem áll meg a nyelvtan és a szókincs elsajátíttatásánál. Az intézményfej-

lesztési szakterületnél nem tudok intézményvezetői tapasztalatra támaszkodni, viszont             

tanulmányaim és szakmai tapasztalatom révén van bizonyos rálátásom azokra az alternatív    

pedagógiai és szervezet-szabályozási kérdésekre, amelyek megoldást jelenthetnek az            

intézményi problémákra.  

 

Reál tantárgyak szaktanácsadói 

 

Fodor Emese vagyok. Komlón dolgozom, a Kenderföld-Somági Általános Iskolában, intézmény-

vezető-helyettesként. Matematika−kémia szakos általános iskolai tanári végzettséget 26 éve 

szereztem, majd néhány év múlva az informatika szakot is elvégeztem. A szaktanácsadói rend-

szer megújulása óta, 2015-től látok el − a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ koordinálásával − 

mesterpedagógusként szaktanácsadói feladatokat, elsősorban matematika tantárgygondozó 

szakterületen. 
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Munkám során szívesen próbáltam ki új módszereket. A továbbképzéseken való részvételek, az 

ott tanult technikák kipróbálása, elmélyítése, saját gyakorlattá tétele segített megőrizni a pedagó-

gus pálya szépségébe vetett hitemet, optimizmusomat. Informatikai tudásomat olyan irányba 

igyekszem mélyíteni, hogy bármely szakos kollégának segíteni tudjak tanóráinak IKT- eszközök-

kel való gazdagításában. 
 

Több szakmai anyagot készítettem, melyek a matematikatanítás módszertanával, a kompeten-

ciafejlesztéssel, az IKT-eszközök tanórai alkalmazásával kapcsolatosak. 
 

Lehetőségem nyílt online műhelyeket tartani. A műhelyek témájául igyekeztem olyan tartalmakat 

választani, amelyek a pedagógusok mindennapi munkáját könnyítik meg az online oktatás idő-

szakában. Nagy örömömre szolgál, hogy műhelyfoglakozásaimra mindig sok volt a jelentkező, és 

ezen műhelyek jelentkezői és résztvevői között más megyék pedagógusai is szerepeltek. 

Továbbra is célom, hogy tájékozódjak a szakmai újdonságokról, hogy a pedagógusoknak gya-

korlatias, a tanórákon azonnal alkalmazható ismereteket nyújtsak. Arra bátorítom a kollégákat, 

hogy éljenek a szaktanácsadói látogatások adta egyéni segítségnyújtás, illetve a műhelyeken 

való szakmai együttműködés lehetőségével, feltöltő erejével. 

 

Lehőcz Mária fizika és matematika szakos mesterpedagógus vagyok, 33 éve vagyok a pályán 

és 28. éve dolgozom a Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban. 
 

Mindkét tárgyamat tanítom, hetedik osztálytól tizenkettedikig, alap- és tagozatos szinten is.  
 

Elkötelezett híve vagyok a kísérlettel, szemléltetéssel és munkálkodtatással támogatott            

tanításnak, és hiszek a differenciálásban. Fontosnak tartom a tanórák sokszínűségét, a            

változatos eszközhasználatot. Ugyanakkor nem hiszem, hogy bármilyen módszer önmagában 

megteremti a motivációt. 

 

Schweinberthné Kecskés Judit mesterpedagógus, földrajz−matematika szakos középiskolai 

tanár vagyok, 31 éves szakmai tapasztalattal. A kezdetektől, azaz immár 6 éve dolgozom      

szaktanácsadóként földrajz−természetismeret tantárgygondozói szakterületen az Oktatási       

Hivatal megbízásából.   
 

Munkahelyem pályakezdésem óta, 31 éve a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános  

Iskola. A 4+8 osztályos iskolaszerkezetnek köszönhetően földrajzból a 7. évfolyamtól kezdve az 

érettségiig folyamatos tapasztalatom van a tárgy tanításában. Így évről-évre tökéletesíteni tudom 

a már bevált oktatási módszereimet és tanulói munkaformákat, valamint új módszerek és       

munkaformák kipróbálására is folyamatosan lehetőségem adódik.  
 

A szaktanácsadói tantárgygondozói látogatások, az online műhelyfoglalkozások remek lehetősé-

get biztosítanak személyes tapasztalataim megosztására, az adminisztrációs és oktatási         

feladatok ellátását könnyítő módszerek használatának megismertetésére.  
 

Biztatok minden, nem csak földrajz szakos kollégát, hogy keressen bátran! Mindenkinek      

igyekszem a segítségére lenni abban a problémában, amelyben útmutatást vár.  

 

Téliné Nagy Emese mesterpedagógus, biológia−technika szakos tanár vagyok. 31 éves      

szakmai tapasztalattal rendelkezem. Szaktanácsadóként a biológia, természetismeret a tantárgy-

gondozó szakterületem.   
 

Jelenleg a Pécsi Meszesi Általános Iskolában intézményvezetőként dolgozom. Iskolánk felső  
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tagozatán a pedagógusok tevékenységének fontos eleme a projektben történő gondolkodás és 

tanítás, valamint a kooperatív tanítás és tanulás. Pedagógiai munkánkban az inklúziós index     

(a tanulás és részvétel támogatása) elemeit alkalmazzuk. 
 

Tantárgygondozó szaktanácsadóként segítséget tudok nyújtani a hasonló körülmények között 

dolgozó, inkluzív szemléletet követő intézményekben dolgozó kollégáknak.  
 

 

A 2020/2021- es tanév végén a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ                     

szaktanácsadói közül nyugdíjba vonult Sarlós Józsefné, aki a                             

matematika szakterületen látott el feladatokat 2015-től,                                                      

a Pedagógiai Oktatási Központok  megalakulása óta. 

 

Aktív, jó egészségben eltöltött nyugdíjas éveket kívánunk! 
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„Kezdődik az iskola”… Újratervezés! 

 

Két év pandémia, két szokatlanul nehéz tanév után megkerülhetetlen, hogy megvizsgáljuk,      

mit veszítettünk és mit nyertünk az elmúlt időszak alatt. Hogyan változott meg az iskolák élete? 

Mit tanulhatunk belőle? 

Ha a SWOT-analízis módszerét hívjuk segítségül, akkor a gyengeségek és félelmek                 

végeláthatatlan sora jelenik meg előttünk elsőre. Biztosan mindannyiunknak könnyen megy ezek 

felsorolása:  

• a tanulók tudástérképén repedések, lyukak esetleg kráterek képződtek, 

• az iskolákban megszűnt a hagyományos értelemben vett diákélet, 

• hiányoztak vagy drasztikusan lecsökkentek az élmények, ünnepek, örömök,  

• még nagyobb lett a különbség a normál helyzetű és a hátrányos helyzetű vagy tanulási   

nehézséggel küzdő tanulók között, 

• a gyermekek érzelmi, szociális fejlődése lelassult, megakadt…, 

… és még folytathatnák hosszan gyengeségeink felsorolását. 

Félelemből is akad elég: 

• Mikor pótoljam be az elmaradásokat? 

• Mit hagyhatok el a következő évi tananyagból? 

• Mire kell legjobban koncentrálnom a fejlesztési folyamatban? 

• Hogyan tudom jobb érzelmi/mentális állapotba hozni a tanítványaimat? 
 

Ebben az elkeserítő, nagyon sok nehézséggel járó helyzetben nagyon fontos, hogy megtanuljuk 

felismerni az elmúlt időszak tapasztalataiból adódó erősségeinket és lehetőségeinket is! 

Hiszen az iskolai élet szereplői ebben a két tanévben 

• nagyon sokat fejlődtek a változás elfogadása terén, 

• az alkalmazkodás, helyzetfelismerés új fokára léptek, 

• új tanulási stratégiákat, technikákat, módszereket kellett nagyon rövid idő alatt                 

elsajátítaniuk. 

Mindez lehetőséget teremt arra, hogy a következő tanévnek még tudatosabban kezdjünk neki, 

hiszen már megvan a tapasztalatunk az újratervezéshez, átszervezéshez, az A-, B-, C- variációs 

stratégiák felállításához annak érdekében, hogy akárhogy is alakul majd a következő tanév, azt 

kevesebb veszteséggel, több sikerélménnyel teljesíthessük. 

Az új tanévre való felkészülésünk minden évben együtt jár a diákcsoport összetételének alapos 

elemzésével, majd a tanmenetek csoportra alakításával. Ez a feladat idén még fontosabbá vált. 

Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani olyan online műhelyek szervezésével, amelyekben         

évfolyamokhoz és tantárgyakhoz kapcsolódva bemutatjuk a tananyag prioritási sorrendjét,     

módszertani ajánlásokkal kiegészítve.  

A korábbiakban összegyűjtött félelmeinkre megoldást kell találnunk, ezért a megszokottnál      

alaposabban kell végiggondolnunk az alapdokumentumainkban megfogalmazott elvárásokat,  

elvégzendő feladatokat. Az eddig használt tanmeneteinkben be kell jelölnünk azokat a részeket, 

amelyeken változtatni lehet, ahhoz, hogy úgy tudjuk átstrukturálni az elsajátítandó tananyagot, 

hogy az a legjobban alkalmazkodjon a tanulói csoport aktuális állapotához, vagy az időközben 

esetleg megváltozott tanítási körülményekhez. 
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Ezt a folyamatot szeretnénk támogatni általunk kipróbált és bevált ötletekkel, tanulásszervezési 

eljárásokkal, módszerekkel.  

Tervező munkánkhoz inspirációt adtak Domonkos Lászlónénak - az Új Iskola megalapítójának - 

1925-ben (!) megfogalmazott gondolatai:  

„Iskolánkban a növendékek nem megtanulásra kapnak készen nyújtott tananyagot, hanem     

szabad feldolgozásra és önálló kutatásra munkaanyagot vagy megfejtendő problémát. Vérsze-

gény fegyverkezés az életre az ismeretek emlékezeti raktára – amire az egyoldalú intellektuális      

képzés törekszik.” 

Elképesztő, hogy a múlt század elején megfogalmazott gondolatok mennyire igazak a XXI.     

századi tanulási körülményekre is. A közoktatásban jelenleg tanulói oldalról a Z és az Alfa       

generáció vesz részt. Ők nehezen tűrik a korlátokat, rövid ideig képesek figyelni, nagyon erős 

képi világban élnek, elsősorban elektronikus eszközökön keresztül kommunikálnak, csak azt   

tanulják meg, ami felkelti az érdeklődésüket, szeretnek egyéni utakat bejárni, kalandozni,     

könnyebben tanulnak képek, videók segítségével, mint szövegből. Nekünk (nem Z-knek és     

Alfáknak) kell a pandémia alatt kényszerűségből felgyülemlett tapasztalatainkat tudatosan       

felhasználni a fejlesztésükre.                                                                               

 A cikk írója: 

Tóthné Göndöcs Zsuzsanna 

tanító, mesterpedagógus szaktanácsadó 

Pécsi Meszesi Általános Iskola 

 
 

A „Kezdődik az iskola” programsorozat online alkalmai: 
 
 

 
Jelentkezés:  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerjTbzN8zb1okyXqGQ2-VkX1lBWLwgejA_27mjrJ9h4CwJIw/viewform 

 

"Kezdődik az   
iskola" bevezető    
előadás 

Az általános iskolák első osztályaiba beiratkozott gyermekek 
tanulási képessége évről évre nagy szórást mutat. Ez a    
gyermekek szociális érettségét, a tanuláshoz szükséges 
pszichés funkciókat is érintheti, olykor nehézséget okozva az 
olvasástanulás, az írástanulás, az elemi matematikai            
ismeretek megszerzése terén, illetve ennek következménye-
ként minden területen. A bevezető előadás keretében         
szaktanácsadóink támpontokat adnak a hatévesek              
iskolakezdésének progresszív megközelítéséhez. 

augusztus 24. 
KEDD 

14.30−16.00 

1. Mérések,      
képességek   
megismerése,         
differenciálás 

Mérések alapján a gyermekek képességeinek megismerése, 
az erre épülő differenciálás formái, színterei, az első tanév 
időbeli ütemezése, a tanulást előkészítő időszak hatékony 
megszervezése, esetek elemzése, fejlesztés / terápiák       
ajánlása. 

szeptember 20. 
HÉTFŐ 

15.00−16.00 

2. A tananyag  
átrendezése,   
lemaradások 
csökkentése 

A pandémiás időszak alatt létrejött lemaradásokat valamilyen 
módon be kell hozni a következő tanév(ek)ben. Ennek       
tervezéséhez próbál segítséget adni a műhely. 

október 4. 
HÉTFŐ 

15.00−16.00 

3. Módszertani, 
értékelési és 
szemléletbeli  
megoldások az 
első osztályban 

Módszerek egyes tanórákon (matematika, magyar),           
kétévenkénti kimeneti követelmények, szemléletváltás a    
fejlesztésben, együttműködés a szülőkkel. 

október 26. 
KEDD 

15.00−16.00 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerjTbzN8zb1okyXqGQ2-VkX1lBWLwgejA_27mjrJ9h4CwJIw/viewform
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A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK HÍREI 

 

Online műhelyek 2021 őszén 

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a 2020/2021-es tanévtől − a megye 

szaktanácsadóinak közreműködésével − szervez online műhelyeket. Az első ilyen programsoro-

zatot 2020 őszén indítottuk, melynek keretében tíz témakörben ajánlottunk műhelyeket.         

2021 tavaszán 55 online műhelyt hirdettünk meg, melyeknek összesen 959 résztvevője volt.      

Az online térben megtartott programok egyik nagy előnye, hogy a résztvevőknek nem kell      

utazniuk, mobil eszközzel szinte bárhonnan be tudnak kapcsolódni a kb. 60 perces programba.  

Az alábbi táblázatba foglalt, 2021 őszére tervezett pedagógusműhelyek – ahogy más pedagógiai

-szakmai szolgáltatásaink is – több célt szolgálnak: 

• Új pedagógiai és módszertani trendeket szeretnénk megismertetni az érdeklődőkkel. 

• Erősíteni próbáljuk a szakmai tudatosságot, önreflexiót. 

• Szakmai közösségeket igyekszünk létrehozni. 

A felsorolt témákat tervezzük, a regisztráció helyéről és módjáról a végleges kínálattal együtt az 

intézményekhez küldött levelünkből tájékozódhatnak. 

 

 

A műhely címe Dátum Nap Időpont 

"Kezdődik az iskola" bevezető előadás augusztus 24. KEDD 
14.30-
16.00 

Matematika évindító szeptember 7. KEDD 
14.30-
16.00 

Természettudomány évindító szeptember 8. SZER 
14.30-
16.00 

Mérések, képességek megismerése,           
differenciálás 

szeptember 20. HÉTF 
15.00-
16.00 

Sutori - egy együttműködést segítő online    
prezentációs eszköz 

szeptember 23. CSÜT 
15.00-
16.00 

Differenciálás és értékelés szeptember 29. SZER 
15.00-
16.00 

Készítsünk GoogleDrive űrlapot! szeptember 30. CSÜT 
15.00-
16.00 

A tananyag átrendezése, lemaradások     
csökkentése 

október 4. HÉTF 
15.00-
16.00 

IKT alkalmazások 1. október 7. CSÜT 
15.00-
16.00 

Hogyan legyünk Zöld óvoda? október 13. SZER 
14.00-
15.00 

A fizika szertár rendezése, egyszerűbb        
kísérletek 

október 13. SZER 
15.00-
16.00 
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Jelentkezés: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerjTbzN8zb1okyXqGQ2-
VkX1lBWLwgejA_27mjrJ9h4CwJIw/viewform 

 
 

A műhely címe Dátum Nap Időpont 

A szabad tanulásszervezés alapjai -  a 
"Stationenlernen" módszertana 

október 14. CSÜT 
15.00-
16.00 

Módszertani, értékelési és szemléletbeli    
megoldások az első osztályban 

október 26. KEDD 
15.00-
16.00 

A "Szófoci" módszer ismertetése —                               
részösszefoglalás, összefoglalás 

november 8. HÉTF 
15.00-
16.00 

IKT alkalmazások 2. november 9. KEDD 
15.00-
16.00 

Az óvodavezetés rejtelmei a gyakorlatban - 
kezdő vezetőknek 

november 10. SZER 
15.00-
16.00 

Online alkalmazások az angol tanítás          
segítésére 

november 11. CSÜT 
15.00-
16.00 

Tehetségkapu tájékoztató november 15. HÉTF 
15.00-
16.00 

Az eDIA elektronikus diagnosztizáló rendszer 
használata 

november 16. KEDD 
15.00-
16.00 

A tehetséggondozás lehetőségei a művészet-
oktatásban 

november 18. CSÜT 
15.00-
16.00 

Társas készségek fejlesztése - érzelmi         
intelligencia, csoportszervezés 

november 22. HÉTF 
15.00-
16.00 

Nevessen a smiley!  :) A kompetenciamérés 
eredményeinek értékelése 

november 24. SZER 
15.00-
16.00 

Az ének-zenéhez kapcsolódó digitális tudás 
bővítése 

november 24. SZER 
15.00-
16.00 

Interaktív munkalapok készítése                   
Liveworksheets programmal 

december 1. SZER 
15.00-
16.00 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerjTbzN8zb1okyXqGQ2-VkX1lBWLwgejA_27mjrJ9h4CwJIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerjTbzN8zb1okyXqGQ2-VkX1lBWLwgejA_27mjrJ9h4CwJIw/viewform
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Milyenek a mai gyerekek                              
egy gyermekpszichológus szemével? 

 Deliága Éva gyermekpszichológus előadása 

 
Akaratosság, szorongás, agresszió, az online és 

az offline világ kihívásai. 

2021. október 20. 14 óra 30 perc 

Dél-dunántúli Regionális Tudásközpont  

 

ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK PROGRAM ELŐZETES 

 

Prievara Tibor 

Élményalapú digitális pedagógia  

online előadás 
 

2021. november 3.  

14 óra 30 perc 
 

 

Cserné dr. Adermann Gizella 

Önbeteljesítő jóslatok a pedagógiában  
 

2021. október 20. 15 óra 30 perc 

Dél-dunántúli Regionális Tudásközpont  

 

Az Őszi Pedagógiai Napok részletes programkínálata az Oktatási Hivatal                                        

Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ honlapján hamarosan elérhető lesz. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs
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Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja az alábbi ─ 30 órás, akkreditált ─ 
pedagógus-továbbképzéseket tervezi a következő időszakban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valamennyi képzési lehetőségről tájékoztatjuk az intézményeket, az érintett pedagógusokat,     

de kérjük, kövessék a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ aktuális továbbképzési oldalát:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pedagogus_tovabbkepzesek 

 

 

Bővebb információ: 

kepzes.pokpecs@oh.gov.hu 

TOVÁBBKÉPZÉSEK 

A Jövő Osztályterme – szcenárió alapú pedagógiai tervezés 

Célcsoport: tanító, tanár, gyógypedagógus, könyvtárostanár (tanító), szakoktató,           
gyakorlati oktató; fejlesztőpedagógus, szociális munkás 

A képzés időpontja: október 14-15-16. 
Jelentkezés: 
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/meghirdetett/reszletek/6781 
 

Tanulóértékelés hagyományos és online feladatokkal 
Célcsoport: tanító, tanár 

A képzés tervezett hónapja: október 

  

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az erre alapozott       
fejlesztés 4-8 éves korban (folyamatba ágyazott képzés) 

Célcsoport: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezető,        
osztályfőnök, gyakorlóiskolai vezetőtanár, óvodai szakvezető 

A képzés tervezett hónapja: november 

  

TeachUP 2.: kollaboratív tanulás és kreatív gondolkodás fejlesztése a gyakorlatban 

Célcsoport: tanító, tanár, gyógypedagógus, könyvtárostanár (tanító), szakoktató,            
gyakorlati oktató; fejlesztőpedagógus 

A képzés időpontja: november 4 – december 13. 
Jelentkezés: 
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/meghirdetett/reszletek/6760 
 

Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására 

Célcsoport: tanár 

A képzés időpontja: december 2-3-4. 
Jelentkezés: 
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/meghirdetett/reszletek/6269 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pedagogus_tovabbkepzesek
mailto:kepzes.pokpecs@oh.gov.hu
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/meghirdetett/reszletek/6781
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/meghirdetett/reszletek/6760
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/meghirdetett/reszletek/6269
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1-es típusú diabétesszel élő óvodások és iskolások ellátását 
támogató pedagógus-továbbképzések 

 

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. 

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 rendelke-

ző, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szemé-

lyek számára, amelynek elvégzését követően az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek      

óvodákban, iskolákban történő támogatása biztosítható. 

A szakmai továbbképzés két tartalmi egységből – egy elméleti és egy gyakorlati modulból – áll, 

melynek során a résztvevők elméleti áttekintést kapnak a diabéteszről, a dietetikáról, illetve a 

gyakorlati képzés során megismerkednek a kapcsolódó használati eszközökkel, valamint azok 

helyes, biztonságos alkalmazásával. 
 

A gyermekek, tanulók ellátásához és a pótlékra jogosító képzési igazolás kiállításához 

szükséges egy elméleti és egy gyakorlati képzés teljesítése.  
 

A továbbképzési igazolás kiállítása során az Oktatási Hivatal kérelemre az alábbi képzéseket 

veszi figyelembe: 

I. ELMÉLETI MODULOK ESETÉBEN 

1.     A 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. 

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

diabmentor_szakmai_tovabbkepzesek_online 

 

II. GYAKORLATI MODULOK ESETÉBEN 

1.     A 2019. évben az Oktatási Hivatal által szervezett és gyakorlati tudnivalókkal gazdagí-

tott „BELEVALÓK” című képzés: 4 helyszínen (2 db Budapest, Szolnok, Salgótarján)      

került megszervezésre, az igazolást a képzésről az Egy Csepp Figyelem Alapítvány      

állította ki. 

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

meket tartalmazó „DiaPed – Diabétesz oktatási program pedagógusoknak – 

„BELEVALÓK” című képzés.  

 

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
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Pécsi helyszín: 2021. szeptember 30. (csütörtök) 12:30 óra, Gandhi Gimnázium,     

Kollégium és AMI – Komját utcai telephely (7629 Pécs, Komját Aladár u. 5.) 

 Regisztráció: 

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

Diaped_Belevalok_gyakorlati_kepzes 

 

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

szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek támogatásáért” című 

gyakorlati képzés 

Pécsi helyszín: 2021. november 22. (hétfő) 12:30 óra, Ciszterci Rend Nagy Lajos    

Gimnáziuma és Kollégiuma (7621 Pécs, Széchenyi tér 11.) 

Regisztráció: 

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

diabmentor_szakmai_tovabbkepzes_gyakorlati 

 

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

diabétesz felkészítő pedagógusoknak tematikus naphoz” című gyakorlati képzés 

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

cukor_suli_felkeszito_pedagogusoknak_gyakorlati_kepzes 

 

Kérjük, hogy a II/1. pontban jelzett gyakorlati képzés elvégzéséről (2019. évi gyakorlati képzés) 

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

címre. 

A rendezvények kizárólag védettségi igazolvánnyal látogathatók!  

 A 2020-ban és 2021-ben tartott online diabétesz (1,5─2 órás) előadások nem számítanak bele a 

képzésekbe, azok csupán érzékenyítő előadások voltak! 

 
Bővebb információ: 

Bonyár Marietta: 06-1/374-2243 

Horváth-Frank Orsolya: 06-1/477-3177 

kepzes.pokpecs@oh.gov.hu 

Forrás: pixabay 

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
mailto:diabetesz@oh.gov.hu
mailto:kepzes.pokpecs@oh.gov.hu
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TANULMÁNYI VERSENYEK 

 

A 2021/2022-ES TANÉVRE TERVEZETT                                                                                           

ÁLTALÁNOS ISKOLAI  ÉS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENYEK 

 

 
A versenykiírásokat – megjelenésüket követően – honlapunkon, a                            

   Pécsi POK/Tanulmányi versenyek oldalon fogjuk közzétenni.  

 
Reméljük, hogy tanítványaikat – az újra meghirdetésre kerülő versenyeken – ismét versenyzőink 

között köszönthetjük.  

 

Sikeres versenyzést kívánunk! 

A tervezett verseny neve Érintett korosztály 

 „A Hétfejű Tündér” - komplex alsó tagozatos csapatverseny 3–4. évf. 

 „Ismerem a technikai környezetemet” - Technika, életvitel és 

gyakorlat tantárgyi dunántúli verseny 
5–8. évf. 

 Baranya megyei angol nyelvi verseny 7–8. évf. 

 Baranya megyei középiskolai angol nyelvi verseny 9–10. évf. 

 Baranya megyei középiskolai biológiaverseny 9–12. évf. 

 Esélyteremtő Matematikaverseny 5–8. évf. 

 „Kalandos világunk” - komplex felső tagozatos csapatver-

seny 
5–8. évf. 

 Országos Angol Nyelvi Verseny 7–8. évf. 

 Országos Német Nyelvi Verseny 7–8. évf. 

 Ránki György dunántúli történelemverseny 9–12. évf. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek
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IFJÚ TUDÓSOK VETÉLKEDŐ 
 

A 2021/2022-ES TANÉVBEN IS 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal tudományos vetélkedőt hirdet      

„Ifjú tudósok” címmel a Magyarországon és a szomszédos országokban élő 11 - 12. évfolyamos 

középiskolásoknak.  

A vetélkedő célja, hogy a kiemelkedően tehetséges tanulók bemutathassák –  

• a magyar irodalom,  

• a fizika,  

• és az informatika  

tudományterületeken való jártasságukat, kiemelkedő tudásukat, továbbá, hogy példát            

mutasson a Kárpát-medence államaiban élő középiskolásoknak és a társadalom szélesebb     

csoportjainak a magas szintű tudásról és a széles körű műveltségről.   

Az „Ifjú tudósok” vetélkedőre egyénileg lehet nevezni. A megmérettetés háromfordulós lesz.   

Az elődöntő mindhárom tudományterület esetében egy-egy online feladatsor megoldásából 

áll.  

A középdöntő már személyes jelenlétet igényel, ezt Budapesten rendezik meg.  

A döntő rövidebb televíziós fordulókból áll majd: az idáig jutó versenyzők Budapesten       

stúdiókörülmények között mérhetik össze tudásukat.  

Egy iskolából többen is jelentkezhetnek. A jelentkezés és a részvétel ingyenes.  

A vetélkedőre jelentkezni 2021. szeptember 1. – 2021. október 4. között lehet. A jelentkezés 

elektronikusan történik a https:// ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/ oldalon. 

A versenykiírás elérhetősége:  https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/ 

 

A 2020/2021-ES TANÉVRE MEGHIRDETETT VERSENYRŐL 

 

Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő 2020/2021. tanévi vetélkedőjét történelem, 

biológia, kémia tantárgyból 2021. szeptember 6-tól vetíti az M5, a közmédia kulturális csatorná-

ja. Hétköznapokon 17.30, szombatonként 18.40, vasárnapokon 18.35 órakor látható a műsor az 

M5-ön. A vasárnap esti adásokban: szeptember 12-én, 19-én és 26-án kerül sor a döntőkre, 

ekkor derül ki, kik nyerik el a 2020 őszén indult versenyen az Év Ifjú Tudósa címet.  

 

Javasoljuk, kísérjék figyelemmel a vetélkedő Facebook oldalát is:  

https://www.facebook.com/ifjutudosok 

 

 

https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/
https://www.facebook.com/ifjutudosok
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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. 

 

Bízunk benne, hogy a tavalyi versenyhez hasonlóan ezúttal is sok baranyai diák ér el kiemelkedő 

eredményeket, és a televíziós fordulóban is szurkolhatunk nekik!  

 

Az „Ifjú tudósok” versenyen elért kiemelkedő eredményekről ÉVSZAKOS kiadványunk tavaszi 

számában is olvashattak. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Pecs/2021/Kiadvany_tavasz.pdf 

 

  

 

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

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Pecs/2021/Kiadvany_tavasz.pdf
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Levelezési címünk: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

Címünk: Oktatási Hivatal  

                                                       Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 

7622 Pécs, Dohány utca 5. (bejárat a Vasvári Pál utcai és a Jogász utcai kapu felől) 

 

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

ELÉRHETŐSÉGEINK   

Központi telefonszámunk: +36-1/374-2243 
 

Tematikus e-mail-címek: 
 

Szaktanácsadás:  

szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu 
 

Minősítés, tanfelügyelet, önértékelés:  

pokpecs@oh.gov.hu 
 

Versenyek:  

versenyek.pokpecs@oh.gov.hu 
 

Pedagógus-továbbképzés:  

kepzes.pokpecs@oh.gov.hu 

 

Általános levelezés:  

info.pokpecs@oh.gov.hu 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs
mailto:szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu
mailto:pokpecs@oh.gov.hu
mailto:versenyek.pokpecs@oh.gov.hu
mailto:kepzes.pokpecs@oh.gov.hu
mailto:info.pokpecs@oh.gov.hu

