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KÖSZÖNTŐ 

Tisztelt Kollégák!  Kedves Olvasók! 
 

Egy éve hívatlanul érkezett a világjárvány, amely miatt eddigi életünk alaposan megváltozott. Korlátok  

közé kellett szorítanunk mindennapjainkat, át kellett gondolnunk családunk és köznevelési intézményeink 

életének szervezését. Egy éve jelent meg kiadványunk első száma is, amelynek hírértékét akkor felülírta 

a kihirdetett veszélyhelyzet, a tantermen kívüli oktatás megszervezésének szorítása. És most szinte ha-

sonló helyzetben vagyunk. 

 
Egy éve élünk a vírus árnyékában, bizonytalanságban, félelemben és reménységben. A bizonytalanság 

tűrésében nagyon különbözőek vagyunk egyénileg és közösségeinkben is. Bő fél évszázada élünk       

viszonylagos kényelemben, nagyobb katasztrófák, végzetes veszteségek nélkül, emiatt a szükséges    

korlátozásokat, a mostanra látható veszteségeket kataklizmának látják sokan, de még élnek közöttünk 

ennél nehezebb időket megélt családtagok, kollégák, akiket a XX. század történelme megedzett, olykor 

megnyomorított: az I. és II. világháború, a kitelepítések, ’56…. Vajon mi kell ahhoz, hogy egy nagy krízist, 

egy olyan helyzetet átéljünk, melyre nincs hatásunk? Mi kell ahhoz, hogy a túlélésben másokat is támo-

gassunk? Vajon mi adhatott erőt az Isonzó völgyének poklában harcoló, vagy a Dontól hazáig gyalogló 

férfiaknak? Mi éltette a reményt a férjeik nélkül otthon maradt asszonyokban, akiknek otthonát szétdúlta a 

háború, vagy a málenkij robotra hurcoltakban, vagy a természeti katasztrófák és emberi kegyetlenkedé-

sek áldozataiban? Érdemes-e ezt kérdezni, vagy mai erőforrásaink egészen mások? Melyek azok a     

biztató gondolatok, melyek értelmet adnak a küzdésnek, mozgósítják erőinket? Melyek azok a reménysé-

get adó szavak, melyeket másoknak adhatunk, és amelyek az ő megküzdő erőiket aktivizálják?           

Megtanultuk-e, hogy mindig mienk a döntés arról, hogy a veszteségre fókuszálunk-e, vagy a lehetőségre? 

Megtanultuk-e, miként lehet egy problémából célt fogalmazni? És megtanítottuk-e gyermekeinknek, hogy 

engedjék el a nehézségek és küzdelem nélküli élet illúzióját? Adtunk-e mintát a bizakodásra a reményte-

lennek látszó helyzetekben? A nevelő örök kérdései ezek, de most, ebben a bizonytalanságnak kitett   

időszakban fontosságuk felerősödött. Felértékelődött a rugalmas megküzdőképesség (reziliencia) az 

egyének és a közösségek szintjén is. Látjuk, olvassuk az online média jóvoltából nap mint nap szakértők, 

celebek, önjelölt véleménymegosztók sokféle gondolatát vagy éppen gondolattalanságát. Új kihívás ez, új 

lehetőség minden pedagógusnak, minden szülőnek, hogy iránymutatásai biztatást adjanak, hogy helytál-

lása példa legyen, hogy tapasztalatai, bölcsessége valódi véleményvezérré tegye őt azok számára is, 

akik előtt nem állnak jó példaképek. Mert krízisek jönnek a járványok után is, mert lesz klímaszorongás, 

mert lesznek nehézségek, lesz bizonytalanság, és kell az a belső erő, amellyel a következő lépést meg 

tudjuk tenni. Kell az a pozitív várakozás, amely erősebb a pillanatnyi tehetetlenség érzésénél. Kell, hogy a 

kríziseket át tudjuk élni, kell, hogy tudjunk tanulni belőlük, kell, hogy visszanézve meglássuk, mekkora 

erőt tudtunk mozgósítani, és kell, hogy Pilinszkyvel szólva hálásak legyünk „ezért-azért, egyszóval      

mindenért”. 

 
Kedves Olvasóink! Ha a világjárványra igazi befolyásoló hatásunk a járványügyi szabályok fegyelmezett 

betartásán túl nincs is, a magunk helyén mi is a túlélést, a továbblépést, a krízisből tanulást, a napi mun-

kát szolgáljuk, egyebek mellett kiadványunk tavaszi számával is. Mert itt a tavasz, lesznek tavaszi online 

pedagógiai napok, tisztelettel kínáljuk programjainkat, ajánljuk cikkeinket a szokásos rovatokban 

(jogszabályváltozások, a köznevelés aktualitásai, bemutatjuk bázisintézményeinket, mesterpedagógus 

szaktanácsadóinkat)  és kiemelt témánkban: önbecsülés, lelki megküzdőképesség. 

 
 

Minden munkatársam nevében kívánok kitartást, jó egészséget  
és a közelgő húsvétra örömteli megújulást. 

 

Ritter Betty  

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

2021.01.01-től hatályos változások: 

A köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági ellenőrzés során feltárt szabálytalanság 

megszüntetése érdekében közigazgatási bírságot szab ki, ennek szabályai meghatározásra 

kerültek. (79. § (3)-(5)) 

Szankció került megállapításra arra az esetre, ha az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi 

önkormányzatok és a magánintézmények a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 

támogatását a fenntartó jogosulatlanul veszi igénybe. (96. § (3c)-(3d)) 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet (Épr.) 

2021.02.15-től hatályos változások: 

Amennyiben Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógus azért kerül 

visszasorolásra Pedagógus II. fokozatba, mert a pályázatát nem újította meg, az újabb minősítési 

eljárásra való jelentkezéssel nem kell a visszasorolástól számított két évet várnia. (14/A. § (5)) 

Egyházi és a magánintézményekben az intézményvezetői, vezetői pályázat lebonyolításának 

szabályai változtak, a pályázat mellőzése esetében. (27. §) 

Azok számára, akik a 2022. év során megszerezték a Pedagógus I. fokozatba történő 

besorolásuktól számított 9 év szakmai gyakorlatot, a kötelező minősítési eljárás határideje 2023. 

évre változott. (39/R. §) 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)        

Korm. rendelet  

2021.02.15-től hatályos változások: 

Az átlagbér alapú támogatás, gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatás olyan 

gyermek, tanuló után is igénybe vehető, aki szakképzési feladatellátás esetén az adott tanévre 

vonatkozó szakképzési megállapodásban meghatározott keretlétszámban szerepel.               

(37/B. § (1) d))  

Az átlagbér alapú támogatás, gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatás 

igénylésének szabályai változtak. (37/C. § (2) ab), (2a), (5), 37/D. § (3) e)) 

Az átlagbér alapú támogatásra vonatkozó kérelem a nemzetiségi pótlékban részesülő 

pedagógusok becsült átlaglétszámát is figyelembe véve nyújtható be.  (37/C. § (2) ad))  

A fenntartót megillető támogatások megállapítására vonatkozó szabályok változtak.           

(37/F. § (1) aa) és (1a), (3) a)) 

Amennyiben a fenntartó csődeljárás, végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt áll, és 

nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségnek, az Igazgatóság a támogatás folyósítását 

felfüggeszti. (37/I. § (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         

2020. november 30. napja, lezárása 2021. február 28. napja. 
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A támogatás elszámolásának és ellenőrzésének szabályai változtak. (37/M. § (6), 37/N. § (3), 

(4), (6) és 37/O. § (1)-(1b)) 

A hit- és erkölcstanoktatás támogatásának szabályai változtak. (37/S. § (1)-(6)) 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

2020.12.19-től hatályos változások: 

A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a tanulmányok teljes befejezését megelőzően 

tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból pótló vizsgára bármelyik 

vizsgaidőszakban lehet jelentkezni. (12. § (5))  

A középiskola utolsó évfolyamát végző, azon tanulóra vonatkozó átmeneti szabály került 

megállapításra, akit a 2020/2021. tanév őszi vizsgaidőszakában a SARS-CoV-2 járvány miatt 

sikertelen középszintű vizsgája során pótló vizsgára utasítottak, és ugyanazon vizsgatárgyból a 

2020/2021. tanév tavaszi vizsgaidőszakban emelt szintű vizsgára is jelentkezik. (60/D. §) 

2021.02.15-től hatályos változások: 

Az általános, részletes és a központi vizsgakövetelményekre vonatkozó szabályozás 

változott. (2. §, 6. § (3), 17/A. § (2), 19. § (1), (2), (4), 21. § (2), 27. § (2), 30. § (5), 31. § (1), (2), 

(4), 36. § (1), 41. § (2), 41. § (8), 60/A. § (4)) 

A szakképző intézményekre vonatkozó szabályozás bekerült a Korm. rendeletbe. (4. § (2), 

(3), 6. § (7), 41. § (6a), (6c), 45. § (3) d), 60/E. §, 60/J. §, 60/K. §) A 41. § (6a) bekezdése a 

szakgimnáziumokra is vonatkozik.  

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletből a 

Korm. rendeletbe került az a szabály, mely szerint az érettségi vizsga során a látási fogyatékos 

és a mozgásszervi fogyatékos tanuló a nyomtatott nem enciklopédikus szótár helyett a szótár 

digitalizált, világháló-kapcsolattal nem rendelkező változatát is használhatja. (20. § (7) e)) 

Az írásbeli vizsgán nem szabad halványuló, radírozható tintát (golyóstollat) használni.       

(21. § (1)) 

Kikerült a Korm. rendeletből az a szabály, hogy ha az érettségi vizsgát középiskolában 

szervezik, a tételek elkészítésénél alkalmazni lehet a helyi tantervben található követelményeket 

is, valamint az a szabály, hogy a szóbeli tételsorokat az írásbeli vizsgák befejezését követően 

kell összeállítani. (31. § (1)) 

A törzslap és az érettségi bizonyítvány záradékolásának szabályai változtak. (50. § (3)) 

Az átmeneti és vegyes rendelkezések kibővültek. (60/E. § - 60/L. §) 

A mezőgazdasági ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga általános követelményei 

változtak. (2. számú melléklet, 2. rész) 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

2021.01.01-től hatályos változások: 

A pedagógus munkájának az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során vizsgált területei 

változtak. (146. § (3), e), i)) 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet  

2020.11.30-tól hatályos változások: 

A rendelet hatályon kívül került, azonban jelenleg is alkalmazandó:  

Azoknak a tanulóknak, akik a 9. évfolyamot 2020. szeptember 1. napja előtt kezdték meg, a 

2023. évi október-novemberi érettségi vizsgaidőszakkal bezárólag a 40/2002. (V. 24.) OM 

rendelet 2020. november 29-én hatályos követelményei szerint kell érettségi vizsgáikra 

felkészülniük és érettségi vizsgát tenniük. 
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A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó jogszabályok:  

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (melyben a nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó 

védelmi intézkedések meghatározása kerültek), valamint a pedagógus-továbbképzés 

veszélyhelyzeti szabályairól szóló 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet (melyben a 

továbbképzések és a minősítő vizsgák online formában történő megvalósulása került 

szabályozásra) 2021. február 8-tól is hatályos, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről 

szóló 2021. évi I. törvény 2. § (4) 2. és 7. pontja alapján. 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről 

szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet  

2020.12.10-től hatályos változások: 

A digitális munkarendben működő középfokú iskolákban a tanulók, valamint a pedagógusok 

és oktatók számára a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás kétszer 30 napra vehető 

ingyenesen igénybe. A kedvezményt a szolgáltató a 2020. év december hónapjában és a 2021. 

év január hónapjában kibocsátott számlában jóváírja. A kedvezmény jóváírása a számla 

kibocsátását követően nem érvényesíthető. (1. § (1), 2. § (3)-(4)) 

2021.01.30-től hatályos változások: 

A digitális munkarendben működő középfokú iskolákban a tanulók, valamint a pedagógusok 

és oktatók számára a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás háromszor 30 napra 

vehető ingyenesen igénybe. A kedvezményt a szolgáltató a 2020. év december hónapjában és a 

2021. év január és február hónapjában kibocsátott számlában jóváírja. (1. § (1), 2. § (3))  

2021.02.28-tól hatályos változások: 

A digitális munkarendben működő középfokú iskolákban a tanulók, valamint a pedagógusok 

és oktatók számára a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás négyszer 30 napra vehető 

ingyenesen igénybe. A kedvezményt a szolgáltató a 2020. év december hónapjában és a 2021. 

év január, február és március hónapjában kibocsátott számlában jóváírja. (1. § (1), 2. § (3))  

 

Az emberi erőforrások miniszterének a veszélyhelyzettel kapcsolatos tanügyi döntései az 

oktatas.hu honlapon érhetőek 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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PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS 

Jelentkezés a 2022. évi minősítő vizsgára, minősítési eljárásra 
 

2021. március 31-ig lehet jelentkezni a 2022. évi minősítő vizsgára, minősítési eljárásra.             

A két példányban kitöltött jelentkezési lapot az intézményvezetőnek kell átadni a fenti határidőig.       

Az intézményvezető 2021. április 15-ig köteles rögzíteni a jelentkezést az informatikai támogató 

felületen. 

A keretszámokat és a jelentkezés különös feltételeit tartalmazó miniszteri közlemény, valamint a 

jelentkezési lapok és az egyéb tudnivalók elérhetők a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés 

menü Pedagógusminősítés / 2022. évi minősítések pontjában: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2022_evi_minositesek 

 

Pedagógus I. fokozat elérésére irányuló minősítő vizsgára azoknak a Gyakornok 

fokozatba besorolt pedagógusoknak kell jelentkezniük, akiknek a gyakornoki ideje 2022-ben     

jár le. 

Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásra jelentkezhetnek azok a 

Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógusok, akik a jelentkezési határidőig legalább nyolc év 

szakmai gyakorlatot szereznek. 

 

Változás: 

A 2013-ban Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógusoknak nem kötelező 2022-ben minősítési 

eljárásban részt venniük. Az ide vonatkozó jogszabály változása miatt számukra 2023-ban lesz 

kötelező a Pedagógus II. célfokozatú minősítés. 

Mesterpedagógus (fejlesztő támogató, a fejlesztő innovátori vagy az intézményvezetői 

tevékenység esetén) fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásra jelentkezhetnek azok a 

Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok, akik rendelkeznek pedagógus-szakvizsgával, és 

a Pedagógus II. fokozatba történt besorolásukat követően legalább hat év szakmai gyakorlatot 

szereztek. (Csak azok jelentkezhetnek, akik az akkor hatályos szabályozás szerint 2015. január 

1-jétől ideiglenes Pedagógus II. fokozatba és azóta végleges Pedagógus II. fokozatba kerültek.) 

Mesterpedagógus (szakértői vagy szaktanácsadói tevékenység esetén) fokozat elérésére 

irányuló minősítési eljárásra jelentkezhetnek azok a Pedagógus II. fokozatba besorolt 

pedagógusok, akik rendelkeznek pedagógus-szakvizsgával, a jelentkezés határidejéig legalább 

14 év szakmai gyakorlatot szereztek, 2015. január 1. óta nem volt sikertelen eredménnyel zárult 

minősítési eljárásuk, és a szakértői, szaktanácsadói tevékenységüknek a szakterülete megfelel 

az ezeken a területeken fennálló szükségleteknek. 

Kutatótanár fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásra jelentkezhetnek azok a 

Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusok, akik a munkakörük 

ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett 

tudományos fokozattal, továbbá a jelentkezés határidejéig tizennégy év szakmai gyakorlattal 

rendelkeznek, és rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytatnak. 

Mesterpedagógus/Kutatótanár fokozat megújítására irányuló minősítési eljárásra 

jelentkezhetnek azok a pedagógusok, akik 2018. január 1-jétől kerültek Mesterpedagógus/

Kutatótanár fokozatba 

http://www.oktatas.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2022_evi_minositesek
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Hogyan segítheti az iskolapszichológus                                  

a gyerekek önbecsülésének kialakulását? 

 

Az iskolapszichológusok gyakran találkoznak olyan problémával, hogy a gyerek iskolába indulás 

előtt fejfájásra, hasfájásra panaszkodik, nem akar iskolába menni, ha felsős, akkor esetleg már el 

is lóg az iskolából, dolgozatíráskor, feleléskor annyira szorong, hogy azt is elfelejti, amit 

megtanult. Ilyenkor a pszichológus igyekszik körbejárni a problémát, és gyakran azt találja, hogy 

a háttérben alacsony önértékelés, önbizalomhiány áll. Mit tehet ilyenkor az iskolapszichológus, 

illetve hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy megelőzhető legyen a gyerekekben a negatív 

önértékelés kialakulása?  

Énkép, önértékelés  

Az önmagunkról szóló, érzelmekkel átszőtt ismereteket nevezzük énképnek. Az önértékelés az a 

folyamat, amely segítségével az egyén kialakítja az énképét. Ebben a folyamatban részben saját 

magunkra vonatkozó tudásunkra, elképzeléseinkre, illetve mások visszajelzéseire 

támaszkodunk. Önértékelésünk minőségének szempontjából nagyon fontos, hogy mi magunk, és 

mások mennyire fogadnak el bennünket, illetve milyennek ítéljük, vagy ítélik mások 

teljesítményünket, személyiségünket. Az énképnek, önismeretünknek döntő szerepe van abban, 

hogy miképpen cselekszünk egy helyzetben, milyen eredményeket érünk el 

teljesítményhelyzetben. Ha az önértékelésünk pozitív, az énképünk is pozitív, így világlátásunk is 

optimista lesz, a világban elfoglalt helyünkről, létünk értelméről is pozitívan tudunk gondolkodni. 

Ezért nagyon fontos szülőként, pedagógusként és iskolapszichológusként arra törekedni, hogy a 

ránk bízott gyerekekben pozitív önértékelés alakuljon ki.  

  

A következőkben az iskolapszichológus szerepét, lehetőségeit világítom meg a gyermekek 

pozitív önértékelésének kialakulásában. 

 Az iskolapszichológusi munka ezen a területen három szinten valósulhat meg: 

 egyéni szint, 

 szülői szint, 

 iskolai szint. 

Forrás: pixabay 

ÖNBECSÜLÉS, LELKI MEGKÜZDŐKÉPESSÉG 
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Az iskolapszichológus lehetőségei egyéni szinten 

Iskolapszichológushoz egyéni foglalkozásokra akkor kerül a gyerek, ha vagy a szülő vagy a 

pedagógus vagy akár maga a gyerek olyan problémát észlel, amellyel nem tud megküzdeni. Pl. 

ilyen lehet a rossz magatartás, a szorongás, a kirekesztettség érzése stb. Nagyon ritka, hogy 

kifejezetten azért kerül valaki a pszichológushoz, mert alacsony az önértékelése, vagy kevés az 

önbizalma. Azonban sok tünet jelezheti, hogy valójában erről van szó. 

Milyen jelekből vehető észre, ha valakinek alacsony az önértékelése? 

 Önbizalomhiány 

 Összpontosítás a negatív gondolatokra és viselkedésekre 

 Kudarctól való félelem, vagy félelem a rossz eredménytől 

 Erős (düh, harag) érzelmek és ideges reakciók 

 Depresszió és/vagy szorongás 

 Értéktelenség érzése 

 Mások véleményétől való túlzott félelem 

 Az egyén nem hisz saját magában és a képességeiben 

 Gyakran érzi azt, hogy más emberek jobbak, mint ő 

 Nehezen fogadja az elismerést 
 

A tünetek közül néhány magatartási problémára utal, így sokszor a rossz magatartás miatt kerül 

a gyerek az iskolapszichológushoz, és csak a részletesebb vizsgálódás során derül ki, hogy a 

magatartás problémái másodlagos tünetek, a valódi probléma a gyerek negatív önértékelése, ez 

a viselkedés tulajdonképpeni kiváltó oka. Ilyenkor az iskolapszichológus azt vizsgálja, hogy hol 

keresendő az alacsony önértékelés oka. Sor kerül szülőkonzultációkra, konzultációra a 

pedagógusokkal, hogy kiderüljön, nevelési, képességbeli vagy egyéb probléma áll-e a háttérben. 

 Egy már kialakult énképet, még ha az negatív is, nagyon „féltve őrzünk”, és csak azokat az 

információkat engedjük be a külvilágból, amelyek ezt az énképet erősítik. Ezért nagyon nehéz 

egy negatív önértékeléssel bíró gyerek önmagáról alkotott képét megváltoztatni. Az 

iskolapszichológus az egyéni munka során különböző módszerekkel azt igyekszik elérni, hogy a 

pozitív információk is utat találjanak a gyerekhez. Ezen kívül a tünetek kezeléséhez is segítséget 

nyújt, pl. a szorongás oldásának vagy a düh kezelésének különböző módjait tanítja meg, stb. 

Előfordul, hogy a probléma meghaladja az iskolapszichológusi kompetenciát, pl. terápiára van 

szükség, ekkor szakrendelésre irányítás történik.  

 

Munka a szülői szinten 

Arra, hogy egy gyereknek milyen az önértékelése, leginkább a családi háttér van hatással. A 

szülőkkel való konzultációkból gyakran kiderül, hogy a nevelés stílusa (elvárások 

megfogalmazása, jutalmazás, büntetés stb.) csökkenti a gyerek önértékelését. Ezekben az 

esetekben az iskolapszichológus tanácsadás keretében segítheti a szülőket gyermekük 

személyiségének megfelelő nevelési módszerek megválasztásában, de lehetősége van szülői 

értekezlet keretében a szülők edukálására is, ahol előadás keretében tájékoztatja a szülőket a 

pozitív önértékelés szempontjából helyes vagy kívánatos nevelési stílusokról. 
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Hogyan támogathatja az iskolában a pszichológus a gyerekek pozitív önértékelésének 

kialakulását?  

A gyerek pozitív önértékelésének kialakulásáért sokat tehet az iskola. Nagyon fontos, hogy a 

pedagógusok is egyénre szabottan, a gyerekek személyiségének figyelembevételével tudják 

kihozni a legjobbat a gyerekekből. Az iskolapszichológus abban segíthet, hogy a pedagógus 

megtalálja azokat a lehetőségeket a saját területén, amelyekkel a gyerekek önértékelését 

erősítheti.  

A gyerek önbecsülése a közösség szintjén is alakul. Sokkal inkább kedvez a pozitív 

önértékelésnek egy elfogadó, melegebb légkörű iskola, illetve osztály, mint a hűvös, csak a 

kiváló teljesítményt értékelő, ítélkező szociális klíma. Az iskolapszichológus ezen a területen is 

segédkezhet a pedagógusnak. Hospitálások során, szociomertiai mérések segítségével 

felderítheti a közösség dinamikáját, és ezzel segítheti az osztályfőnököt a közösség építésében. 

Ugyanakkor ő maga is szervezhet játékos közösségfejlesztő foglalkozásokat az osztályfőnöki 

órák keretein belül. Ezekkel a módszerekkel megelőzhető, hogy egyes gyerekek 

elmagányosodjanak, peremhelyzetbe kerüljenek, amely hozzájárulhat negatív önértékelésük 

kialakulásához. 

Az iskolapszichológus és a pedagógus együttműködése 

Az iskolapszichológus és pedagógus együttműködése fontos nemcsak a gyerek, de a 

pedagógus önbecsülésének pozitív irányú változása szempontjából is. Ez a folyamat a 

pedagógus és a pszichológus között ugyanis egy olyan szakmai kapcsolat, amely, ha jól tud 

működni, akkor nagyon produktív lehet az adott probléma megoldásában. Ebben a kapcsolatban 

a pszichológus nem a „megmondó ember”, aki tanácsokat osztogat, hanem együtt dolgoznak 

azon, hogy egy problémát megoldjanak. Mindkét fél a másik számára új szempontokat, 

különböző nézőpontot hoz, és végül közös nevezőre jutva tudják a legjobb megoldást megtalálni. 

Például egy jó közösség kialakításával, ahol a gyerekek önértékelését nem csökkenti a 

kiközösítés, egymás leszólása, a magatartási problémák egy része is megszüntethető. Ez a siker 

a pedagógus önbecsülését is növeli, hiszen kompetensebbnek érzi magát, bízik abban, hogy a 

továbbiakban felmerülő problémákat is meg tudja oldani. Tudja azt is, hogy ha elakad, akkor áll 

mellette egy olyan segítő társ az iskolapszichológus személyében, aki ítélkezés, megmosolygás 

nélkül igyekszik átsegíteni őt a nehézségeken.    

Megküzdési stratégiák az élet kihívásaival szemben 

Az alacsony önértékelésű ember minden ellen 

bizalmatlansággal védekezik, ezért elszigetelődik, 

magányossá válik. Ez fásultságot, közömbösséget, félelmet 

hoz magával. A félelem megakadályozza, hogy új 

megoldásokat keressen problémáira. Kudarc esetén nem 

tud adekvát megküzdési módot találni problémáira.  

A magas (reális) önértékelésű ember krízisek esetén bízik 

abban, hogy sértetlenül kerül ki belőle, illetve a kríziseket új 

lehetőségnek fogja fel.  

Ez a hatalmas különbség teszi fontossá, hogy az ember 
(gyerek és felnőtt egyaránt) minél inkább pozitívan tudja 
értékelni önmagát. 

                                                                                         
Bublik Timea 

                                                                                        iskolapszichológus 

Forrás: pixabay 
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A gyermekkori alacsony és instabil önbecsülés lehetséges 
következményei 

 

Egy gyermek számára a családban kapott, önértékelésre ható események meghatározóak. A 

szülőkkel való szoros érzelmi kapcsolat, a világos keretek, az egyéni önkifejezés szabadsága 

magas önértékelést épít ki iskoláskorban. Az önbecsülés azt jelenti, hogy valaki hogyan látja, 

mennyire tartja értékesnek önmagát (belső önbecsülés), és hogy mire képes, hogy szerinte 

hogyan látják őt mások, például a szülei, a testvérei, más családtagok, a barátai, a tanárai stb. 

(külső önbecsülés). Hogy ki mit tekint az önbecsülése külső forrásának, az egyénenként változó, 

függ attól, hogy mit tart értékesnek vagy fontosnak. A kisgyermekkori és serdülőkori önbecsülés 

kialakulásának öt legfontosabb forrása: a külső megjelenés, a sportképességek, a társak 

körében való népszerűség, a viselkedésbeli megfelelés (megbízhatóság, fegyelmezettség, 

udvariasság) és az iskolai eredmények. A gyermekek iskoláskoruktól egyre több időt töltenek 

velük egyidősek társaságában. Egyre fontosabb lesz a kortársaktól kapott vélemény, megváltozik 

az önmagukról való gondolkodásuk. Általánosságban 8 éves kor körül kezdik el összehasonlítani 

maguk és mások tulajdonságait. Az énképük jelentős változáson megy keresztül. Ha nagy a 

különbség aközött, hogy milyenek szeretnének lenni (ideális én) és amilyennek a valóságban 

gondolják magukat (valódi én), az szorongáshoz, érzelmi zavarokhoz vezethet. 

Bár az egész élet során fejlődik, változhat, serdülőkorban alakul ki a személy identitása, én-

azonossága, vagyis a saját magáról, mint egyedi személyről alkotott képe. Serdülőkorban az 

önértékelés egyik legmeghatározóbb eleme a külső megjelenés. Az önértékelésre nagyban 

hatnak a szociális visszajelzések. Az alacsony önértékelés létrejöhet olyan tulajdonságok vagy 

körülmények miatt, mint például a testi hibák, az arcpirulás, a dadogás, a szegénység, a 

kisebbséghez tartozás, a másság stb. 

Az alacsony önértékelés megjelenhet enyhébb formában, például félénkségben, 

szégyenlősségben, gátlásosságban stb. Ennek erőssége egyénenként változó lehet. Továbbá 

vannak olyan, alapvetően magas önértékelésű személyek is, akiknek nem stabil, hanem labilis 

az önértékelésük. Az alacsony vagy instabil önértékelés komoly problémának akkor tekinthető, 

ha az a mindennapi életben nagyban megnehezíti a boldogulást, illetve, ha már klinikailag is 

jelentős patológiás szintet ér el, depressziót, szociális szorongást, szociális fóbiát, étkezési 

zavarokat, alkohol- és drogfüggőséget, kényszerbetegséget, viselkedészavarokat stb. 

eredményez. Például a félénkség önmagában nem okoz jelentős hátrányokat, de ha az 

nagymértékben elhatalmasodik, olyannyira akadályozhatja a gyereket a kapcsolatteremtésben, 

hogy egy idő után már nem is mutat érdeklődést mások iránt. A későbbiekben pedig kimondottan 

szorongást válthat ki számára az emberekkel való interakcióba kerülés. 

 

Forrás: pixabay 
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A belső és külső önbecsülés magas és alacsony mivolta szerint négy fő típust különböztethetünk 

meg. 

Hová vezethet az alacsony önbecsülés az iskolai életben és azon túl? 

Ha egy gyerek valamilyen oknál fogva elégedetlen magával, vagy úgy véli, hogy a többiek negatí-

van ítélik meg őt, az csökkentheti az önbecsülését, és megváltoztathatja a viselkedését. Előfor-

dulhat, hogy nem fog tudni örülni a sikereinek, mert azt gondolja, hogy a jó teljesítménye az oka 

annak, hogy nem kedvelik a többiek. A másik véglet, amikor teljesítménykényszere lesz. Amikor 

egy gyereknek alacsony az önbecsülése, és állandó megfelelési vágya van, elismerésre vágyik, 

jól akar teljesíteni mindenből. Ha nem kitűnően, hanem az alatt, például „csak” jó eredménnyel 

végzi el az adott feladatot, az problémát okoz számára, ami teljesítményszorongáshoz vezethet. 

  magas belső önbecsülés alacsony belső önbecsülés 

magas külső   
önbecsülés 

„boldog teljesítő” 
  

 jól kezeli a stresszhelyzeteket, a 
kihívások ösztönzik 

 nagy, de reális célokat tűz ki    
önmaga számára 

 a teljesítményt fontosnak tartja, 
azonban arra nem önbecsülésszer-
zés céljából van szüksége 

 a megerősítés és a megelégedett-
ség nagyobbrészt belülről jön 

 a dicséret lökést adhat neki 
 nincsen teljesítményszorongása, 

elkötelezett, nyugodt a feladat-
végzés során 

 mások sikerei nem jelentenek  
fenyegetést számára, leginkább 
önmagával versenyez 

 egocentrikussá válhat 
 megfeledkezhet arról, hogy      

élvezze az egyszerű létezést 
 állandó pörgése negatívan hathat 

emberi kapcsolatira 

 
„kényszerteljesítő” 

  
 keresi a kihívásokat 
 úgy érzi, hogy muszáj mindig 

eredményesnek lennie 
 szüksége van a mások általi   

megbecsülésre, elismerésre, ami 
feszültséget okoz számára 

 a sikerek és kudarcok egyaránt 
meghatározzák önbecsülését, de a 
negatív visszajelzések miatt  
könnyen elveszíti lelkesedését 

 előfordul, hogy külső önbecsülé-
sét a másokon való segítéssel   
növeli 

 olykor jellemző rá a másokkal v 
aló agresszív versengés 

 nem ismeri a saját korlátait 
 a kritikára védekezéssel válaszol, 

mások sikereit fenyegetésként éli 
meg 

alacsony külső 
önbecsülés 

 
„életélvező” 

  
 jó társasági ember 
 általában örömét leli az életben 
 nincsenek ambíciói, nem fontos 

számára, hogy befejezzen    dol-
gokat 

 nem állít fel nagy kihívásokat, 
emiatt gyakran képességei alatt 
teljesít 

 hidegen hagyja a siker és a kudarc 
is, jól boldogul elismerés és   
eredmények nélkül is 

„nélkülöző” 
  

 visszahúzódó természet, apatikus 
hajlamú 

 a kihívások egyáltalán nem    
vonzzák, azt gondolja magáról, 
hogy úgysem képes jól teljesíteni, 
könnyen feladja 

 inkább érzelmi megerősítésére 
van szüksége ahelyett, amit egy jó 
teljesítmény nyújthat 

 hiányzik belőle a védekező     
hozzáállás a nála nagyobb önbiza-
lommal rendelkezőkkel szemben 

 jellemző, hogy passzív,     gyá-
moltalan 

 nehezen lát hozzá a problémák 
megoldásához 
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Ezek a diákok a szorongást kiváltó helyzeteket jellemzően különböző negatív módszerekkel    

próbálják elhárítani. Van, aki a problémamegoldás helyett érzelemközpontú megküzdést kezd 

alkalmazni, ilyen például, mikor a dolgozatírásra való tanulás helyett játszik. Aki úgy gondolja, 

hogy nem tudja, vagy nem tudja olyan tökéletesre megcsinálni, amit szerinte mások elvárnak  

tőle,hamar feladhatja. Kutatások szerint egy alacsony önbecsüléssel rendelkező tanuló könnyeb-

ben lemorzsolódik, ha rossz jegyet, értékelést kap. Ez, az ugyanígy rossz jegyet, értékelést kapó, 

de magas önbecsüléssel rendelkező diákok esetében nem jellemző. 

Az alacsony önbecsülésű személy jellemzően érzékenyebb, a másik fáradtságát, mélypontjait, 

rossz napjait is képes magára venni. Mivel azt gondolja, hogy ezek neki, róla szólnak, lehangolt, 

rosszkedvű lesz, negatívvá válhat a másikkal szemben. Ez egy idő után a társak számára meg-

terhelővé válik, elfordulhatnak tőle, ami elmagányosodáshoz vezethet például egy osztályközös-

ségben. 

Ha az iskolai zaklatás jelenségét vizsgáljuk, elmondhatjuk, hogy a bántalmazókra az alacsony 

vagy labilis belső önbecsülés jellemző, amit látszólag magas külső önbecsüléssel kompenzálnak 

(mint a „kényszerteljesítők” egy része) azáltal, hogy folyamatosan próbálják éreztetni hatalmukat 

a csoporttal. Ez tulajdonképpen az alacsony önbecsülés egy különös formája, amely a pozitív 

énkép megőrzésére törekszik. Ez a védekező attitűd olykor dühkitöréshez, agresszióhoz, bántal-

mazáshoz vezet. Áldozattá többnyire a „nélkülözők” válnak, akiknek mind a külső, mind a belső 

önbecsülésük alacsony, jellemző, hogy nincsen védekező attitűdjük. Az egyaránt magas belső és 

külső önbecsülésű, „boldog teljesítők” az áldozat támogatói lehetnek, de mivel lekötik őket saját 

elfoglaltságaik, ezért sokszor előfordul, hogy nem is tudnak a bántalmazásról. Szintén az áldozat 

támogatójává válhatnak a magas belső, de alacsony külső önbecsüléssel bíró „életélvezők”, de 

gyakran úgy vannak vele, hogy minden jól van úgy, ahogy van, ilyenkor passzív szemlélődők 

maradnak. 

A környezettől, osztálytársaktól kapott pozitív visszajelzések sokat segíthetnének, de gyakori, 

hogy pont az ellenkezője történik, az iskolatársak bátortalanítanak el valakit szorongást keltő 

mondatokkal. A serdülőkorú fiatalokra jellemző a pubertás miatt megváltozó testalkattal,         

arcbőrrel való elégedetlenség. Hogy megfeleljenek a saját és mások elvárásainak, mindent   

megtesznek azért, hogy minél jobban hasonlítsanak az általuk vélt ideális külsőhöz. A testképpel 

való elégedetlenség súlyosabb esetben testedzésfüggőséghez vezet. Kutatások szerint nem 

csak a testedzésfüggők esetében van kapcsolat a testképpel való elégedetlenség és a túlzásba 

vitt testedzés között, hanem összefüggés mutatkozik a problémás internethasználat és a külső-

vel való elégedetlenség között is. 

A most tizen- és huszonéves korosztály életében a digitális médiaeszköz-használat sokkal na-

gyobb szerepet tölt be, mint a megelőző generációk esetében. Egy alacsony önértékelésű fiatal 

számára az internethasználat nyújtotta anonimitás előnye, hogy csökkentheti a másokkal való 

interakció okozta szorongást. A fizikai jelenlét hiánya következtében a nem, az életkor, az etnikai 

hovatartozás, a gazdasági és társadalmi helyzet, a külső megjelenés, a fogyatékosságok stb. 

rejtve maradnak a társak előtt, ezáltal lehetővé válik a szabad önkifejezés, vagy akár egy új, csak 

online létező személyiség kialakítása. Ezenkívül a felhasználó jobban tudja kontrollálni a beszél-

getéseket. A számítógépes vagy telefonos játékokban elért sikerek pozitív megerősítést adhat-

nak a való életben amúgy magát sikertelennek tartó személy számára. Ezek a kedvező hatások 

gyakran oda vezetnek, hogy az alacsony önbecsülésű fiatal szívesebben éli mindennapjait a digi-

tális térben, a személyes baráti találkozások, társasági elfoglaltságok, családi összejövetelek he-

lyett is, ami elszigetelődéshez vezethet. Továbbá az alacsony önbecsülés okozta depresszió, 

magányosságérzés szintén szerepet játszhat a problémás digitális médiaeszköz-használatban. 
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A felnőtté válás legkritikusabb része a serdülőkor, ebben az időszakban az önértékelés is, sokak-

nál, alapvetően alacsony szintű. Az életben felmerülő új helyzetek, kihívások folyamatos          

alkalmazkodást követelnek meg. Ha az általános problémákon kívül olyan nehézségek lépnek 

fel, melyeket nem tudnak, vagy úgy vélik, hogy nem tudnak megoldani, a megküzdőképesség 

összeomolhat. A negatív önbecsülés, a pozitív élmények hiánya, az instabilitás szorongást,     

súlyosabb esetben depressziót válthat ki. 

Az alkoholfogyasztással és a dohányzással való megismerkedés 14-15 éves kor körül, a korai 

serdülőkor végén a legjellemzőbb, melyet igen jelentősen befolyásolnak a társas faktorok, a    

csoportnyomás. A szerhasználat gyakran a serdülőkori problémaviselkedés részjelensége,      

társulhat tanulási és beilleszkedési nehézségekkel, szorongással, depresszióval, öngyilkossági 

gondolatokkal. Amellett, hogy a gyerek szeretne megfelelni a többiek elvárásának, a szer hatásá-

ra egy alacsony önbecsülésű, szorongó ember jobban feloldódik a társaságban. Az alacsonyabb 

önbecsülés ráadásul növeli az egyszerre elfogyasztott alkohol mennyiségét és a kábítószerek 

kipróbálásának valószínűségét, így a későbbi problémás szerhasználat valószínűségét is.          

A megfelelési kényszer megnöveli az egyéb deviáns magatartások felé sodródás veszélyét is, 

mint például az iskolakerülést. 

Az önbecsülés akár negatív akár pozitív irányba történő változásában és fejlesztésében mind az 

egyénnek, mind a családnak, barátoknak, szűkebb szociális környezetnek, például osztálytársak-

nak, tanároknak, fontos szerepe van. Minél fiatalabb korban elkezdődik az erősítése, később    

annál stabilabb lesz. Bár ami az emberi agyba berögzül, azt nehéz megváltoztatni, de megfelelő 

odafigyeléssel, akarattal erre még felnőttkorban is van lehetőségünk. 

Pécsett az Alternatíva Ifjúsági Iroda kiemelten foglalkozik pszichoaktív szerhasználattal kapcso-

latos problémákkal (alkoholfogyasztás, kábítószer-használat, dohányzás), stresszkezelési és 

egyéb mentálhigiénés nehézségekkel, indulatkezelési gondokkal, problémás digitális médiaesz-

köz-használattal. A diákokon kívül szülőknek és pedagógusoknak is biztosít anonim konzultációs 

lehetőséget. 

 Főfai Alexandra, Néczin Katalin, Röser Adél 
A szerzők az INDIT Közalapítvány Alternatíva Ifjúsági Iroda munkatársai 
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Lehetek-e csak „elég jó”?  
A mentálisan biztonságos környezet szükségessége a nevelésben. 

 

Drogprevencióval, függő fiatalok terápiájával foglalkozva elkerülhetetlen, hogy dolgozzunk    

azokkal az érzésekkel, tapasztalatokkal, amelyeket az érintettek gyerekkoruk óta magukban    

hordoznak, mert ezek alakítják a jelen viselkedésüket egészen addig, amíg nem találkoznak    

valamivel vagy valakivel, aki képes mélységében átalakítani ezeket az érzéseket, meggyőződé-

seket. Lehet mondani, hogy az a világ, az a mikrokörnyezet, amelyben valaki felnőtt, még sokáig 

a saját világa lesz, ennek a világnak megfelelő célokkal és a célokhoz rendelt tanult viselkedés-

sel.  

Sokszor kerül szóba, hogy a család − mint elsődleges szocializációs színtér − alakítja leginkább 

a személyiség fejlődését jó vagy akár rossz irányba is. Mindamellett, hogy ez vitathatatlan, nem 

szabad elhanyagolni a pedagógiai színterek szerepét ebben a folyamatban, hiszen a gyermekek 

életének napi 8 órájában meghatározó lesz az a légkör és kultúra, amellyel az óvodától kezdve 

találkozik. Ide sorolható − még, ha kisebb mértékben is − a zeneiskola, a sporttevékenység    

színtere és szereplői, a lakókörnyezetben levő kortársak és alapvetően a társadalmi kultúra,    

közeg, amelyben él. 

Alapvetően preventív lehet, ha egy gyermek több közösségi aktivitásban, rendszerben is részt 

vesz, hiszen így azokat a hibákat vagy nehézségeket, amelyek sajátjai akár a családjának, akár 

az iskolai vagy baráti közegnek, amelyben él, ellensúlyozni, kijavítani tudja egy másik közeg, 

amely bár maga sem tökéletes, mégis másban jó és másban gyenge. 

Két dolog is felerősödni látszik mostanában, mely rombolóan tud hatni a fiatalok önértékelésére: 

a kétpólusú nevelés és a teljesítménykényszer.  

A kétpólusú (jó és rossz, fekete és fehér) megítélése helyzetek-

nek, embereknek, cselekedeteknek kisgyermekkorban jelenthe-

ti a korosztályi sajátosságoknak megfelelő nevelést, de az     

értelmi és érzelmi élet fejlődésével egyre inkább a világ         

színességének, bonyolult rendszerének a vizsgálódását kellene 

megtanulniuk a gyerekeknek nemcsak a családban, de az      

iskolában és a személyes kapcsolataikban is. Nagy stresszt   

jelent, ha a „jó” kategóriából kiesve nincs más alternatíva, mint 

a „rossz” oldalon találniuk magukat a serdülőknek, akik sajnos 

elkerülhetetlenül hibáznak, hiszen a kísérletezés ekkor      élet-

kori sajátosság. 

Hasonlóan nagy stresszt jelent a fokozott teljesítménykényszer, amely sajnos nemcsak a nevelé-

si- oktatási rendszerekben, hanem a sportban és a művészeti oldalon is felerősödött. Nem nehéz 

belátni, hogy micsoda tehernek van kitéve az a fiatal, aki az iskolában, sportban és művészetben 

is azt látja, hogy a siker és ezzel együtt a környezet megerősítése csak megfeszített erővel,    

idejének és pihenésének feláldozásával érhető el.  

Szerencsésnek tűnnek azok a gyermekek, akiknek a szülei idő és/vagy anyagi helyzet birtoká-

ban  menedzselni tudják a gyermekük sikerességét az egyre magasabb elvárások útján.  Vitatha-

tatlan, hogy ezek a gyerekek szüleik erőfeszítései révén képesek megfelelni az elitiskolák és  

versenysportok elvárásainak. Nagy hátrány azonban, hogy az életrevalóságuk, szociális és    

kreatív kompetenciáik ebben a gyámságban nem tudnak kifejlődni. A gyerekeik sikereibe ennyi 

energiát fektető szülők szintén elvárják a maximális lojalitást a gyermeküktől, ami a leválás      

feladatát nehezíti meg. 

Forrás: pixabay 
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A régen sokat hangoztatott nevelési alapelv, miszerint „le kell terhelni a gyereket, akkor majd 

nem jut eszébe hülyeségeket csinálni” csak akkor jelent valódi prevenciót a pótcselekvések, 

szerhasználat, mentális problémák, rossz társaságba keveredés ellen, ha a „leterhelés”          

észszerűen, a gyerek valódi képességeinek figyelembevételével és érett felnőttek felelős odafi-

gyelése mellett zajlik. Sajnos ebből van egyre kevesebb minden területen. 

Lehetne mondani, hogy a drogokat veszélyesen használó kamaszok és fiatalok nem kifejezetten 

a túlerőltetett, tehetséggondozásban részesülő rétegből kerülnek elő. A valóság az, hogy a      

jómódú, kapcsolati tőkével rendelkező családok gyerekeinek kóros szerhasználata, deviáns    

viselkedése vagy szórakozási szokásai egyre inkább rejtve maradnak a közönség szemei elől, 

hiszen a személyiségjogok ismerete, a pszichiátriai magánrendelések, a szülői kapcsolatrend-

szer és együttműködés elrejti ezeket. 

Ezzel egyenesen arányosan válik egyre szembetűnőbbé és ijesztőbbé a szerhasználat vagy a 

deviancia ott, ahol nincs tudatosság a veszélyekkel szemben, illetve ahol a maga valóságában 

láthatóvá válik a segíteni hivatott rendszerek eszköztelensége, illetve szakmai hiányosságai.    

Hamar kiderül, hogy kihez jár a családsegítő szolgálat, kinek van rendőrségi pártfogója, hol   

megoldhatatlanok a családon belüli konfliktusok. 

 A kétpólusú gondolkodás kevés teret ad ezeknek a családoknak arra, hogy a krízisekből kikerül-

ve megnyugtató, elfogadható és egészséges rendszerré nőjék ki magukat, mert a „jó” kategóriá-

ba kerülni esélyük sincs, az elfogadható, az „elég jó” életforma pedig egyre kevesebb reklámot 

kap. 

A drogfüggőség a kapcsolatrendszer betegsége. A függőség már feltételez egy olyan beteg 

rendszert, amelyben a függőségnek elfogadott, bejáratott helye van. Ez a rendszer nem           

feltétlenül a család, lehet az iskola, a sport, a lakóközösség.  

Az igazi prevenciót az átjárható, megértő és etikus kapcsolatrendszerek jelentik, sőt ezek        

képesek a meglevő sérüléseket is gyógyítani, illetve elmélyülésüket, betegséggé alakulásukat 

késleltetni, megakadályozni. 

A különböző társadalmi csoportok különböző életstílust és gyakorlatot működtetnek, és tagjaik 

sokat tanulhatnak egymástól. Empatikusabbá, nyitottabbá és szélesebb látókörű emberré válnak 

azok, akik megismerik olyan emberek gondolkodását és életét, akikkel saját köreikben nem talál-

koznának.  Ilyenek a tartós betegséggel élők, enyhébb fogyatékosságokkal küzdők, kisebbségek 

és hátrányos helyzetű gyerekek, akikre mindez ugyanúgy vonatkozik. Tanulhatnak egymás meg-

küzdési stratégiáiból, segíthetnek egymásnak az elfogadásban. Nyilván ebben rejlik kockázat is, 

amit reális kockázatértékeléssel, jó stratégiával és hatékony konfliktuskezelési technikákkal lehet 

kezelni, amennyiben van erre irányuló egységes és jobbító szándék. 

A pszichológiai kutatások egyre inkább rámutatnak, hogy a társadalom számos tagja küzd     

mentális zavarral, depresszióval, személyiségzavarral, figyelemzavarral. Vannak hatékony 

gyógyszerek is, de ezek mellett vagy helyett a biztonságos társas támogatás is szükséges.        

El kell fogadnunk, hogy anélkül is lehet valakinek nehéz a mindennapi nyomás alatt folyamato-

san jól teljesítenie, hogy ezért bárki vagy bármi okolható lenne. Sőt, azzal is szembe kell nézni, 

hogy bármelyikünkkel történhet olyasmi, ami miatt időszakosan vagy hosszabban is, de nem    

tudunk megbirkózni egyedül az adott helyzettel. A megértés, elfogadás és sajnálkozás nélküli 

könyörület az, amely nagylelkű és kipróbált emberré tudja nevelni a gyermekeinket. 

Az etikus kapcsolatok nem csak ott fontosak, ahol anyagi javak kerülnek átadásra, vagy üzletek 

köttetnek. Lehet, hogy a szavahihetőséget, megbízhatóságot csak ezekben a külső közösségek-

ben tudják megtapasztalni, megtanulni azok, akiknek ez otthon, a családban nem adatik meg.  A 

felnőtteknek a példamutatás és a hitelesség miatt óriási felelősségük van a gyerekek felé.        
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Ha pl. egy osztályfőnök kiáll az osztályáért vagy az osztálya minden egyes tagjáért, akkor     

megtanulnak a gyerekek bízni a felnőttekben és alapvetően másokban is.  

Senki sem tökéletes, de egy jó közösség ki tudja bontani minden tagjából a legjobbat. A jó       

közösség viszont nem spontán alakuló dolog, tudatosan is tenni kell érte. Úgy működik, mint egy 

házasság: odafigyelés, energia, kölcsönösség, bizalom szükségeltetik a jó működéshez. 

 

       

                                                                                                             Szabó Judit Izabella 

 

A szerző református lelkész,   

a Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány elnöke, 

 a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetségének alelnöke. 

Forrás: pixabay 
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A kiégés és jelensége, a kiégés okai 
 

A kiégés, úgyis, mint burnout
1
, az elmúlt évek során került be a közös pedagógus szókincsbe, a 

fogalom is többé-kevésbé közismert. Ennek ellenére kevesen vannak tisztában a valós kórkép-

pel. Azzal pedig még kevesebben, hogy miként kezelhető a probléma, vagy még inkább: hogyan 

előzhető meg a folyamat elindulása, majd eszkalálódása.  

Ebben a cikkben ezúttal a jellemző kiváltó okok áttekintésére vállalkozom. A folytatásban, a nyári 

számban pedig arra, hogy a probléma kezelésének és különösen a megelőzésének néhány jó 

gyakorlatára is mutassak példákat.  

 

A kiégés jelensége 

A kiégési szindróma viszonylag új, alapvetően a pszichológiához köt-

hető fogalom. Olyan speciális munkahelyi ártalom orvosi elnevezése, 

amelynek vezető tünete a fizikai-érzelmi-mentális    kimerülés. A    

témával kapcsolatos definíciókban rendre megjelenik a negatív 

stressz, a motiváció, a lelkesedés csökkenése is. A kiégés tehát 

hosszabb ideig tartó stressz, elsősorban fokozott   érzelmi megterhe-

lés következtében alakulhat ki.  

A kezdetekben elsősorban az okokra és a tünetekre fókuszált a 

szakma. A pontos diagnózis   érdekében ezek megkerülhetetlenek, 

de legalább ennyire fontos foglalkoznunk a megelőzés, vagy ha már 

a kiégés kialakult, a hatékony kezelés lehetőségeivel. A tünetek jelentkezése is jól mutatja, hogy 

a kiégés egy folyamat, melynek jellemző fázisait jól ismerik a témakör szakértői.  

 

A kiégés szindrómát kutató Edelwich Brodsky és Georg E. Becker a kiégés kialakulását öt fázis-

ba sorolta. A témával foglalkozó legtöbb írásban is ezzel az öttel találkozhatunk. E szerint a     

felosztás szerint az idealizmus szakasza az első, amelyet a szakmáért való lelkesedés és hatal-

mas energiabevitel jellemez. Ezt követi a realizmus fázisa, amikor még erős az elkötelezettség, 

működik a kooperáció, de a lelkesedés már alábbhagy. A teljesítőképesség, az érdeklődés,    

nyitottság csökkenésével a stagnálás, (vagy kiábrándultság) szakasza következik. Itt a munka 

már jellemzően rutin. A frusztráció fázisában a kliens (esetünkben: a diák) már egyre idegesí-

tőbb, fokozódik a feszültség, az ingerlékenység, végül apátia fázisában teljes kiüresedésbe,    

depresszióba torkollik a folyamat. Ez az apátia pedig egyéb életterületekre is kiterjed, egészség-

ügyi és kapcsolati problémák, magánéleti válságok sora társulhat hozzá
2
. (Ónody, S. 2001.) 

 

Kiégésre utaló jelek, jellemző tünetek 

A tünetek időbeli felismerése, pontos beazonosítása a kiégés hatékony kezelése, a prevenciós 

akciók megtervezése miatt is fontos. Ez nem egyszerű a feladat, mert több olyan problémát,    

betegséget is ismer a szakma, melyek gyakran hasonlítanak a kiégés tüneteire. Ilyen a Helfer 

szindróma, a workaholizmus, a depresszió, vagy a nagyon gyakori „bore out”, amit krónikus una-

lomnak, berozsdásodásnak is neveznek. 

1 
A „burnout” kifejezést használom, amely a kiégés folyamatát jelenti. A „burn-out” a kiégésre, mint végállapotra utal az angol        

szóhasználatban.  
2 Ónody, S. 2001. 
3 Borsi Andrea feltőtt– és gyermekpszichológus 

Forrás: pixabay 
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Milyen tünetekről ismerhető fel a kiégés? Borsi Andrea
3
 öt csoportba sorolva megkülönböztet 

pszichés, fiziológiai, szociális, magatartásbeli és ún. problematikus tüneteket.  

 

Nézzünk példákat is:  

 Pszichés tünetek: inkompetencia érzése; önértékelési probléma; tehetetlenség érzése;     

ingerlékenység; krónikus szorongás; koncentrációs zavarok; a gondolkodás lassulása. 

 Fiziológiai tünetek: alvászavar; testsúlyváltozás; krónikus fáradtság, pszichoszomatikus    

tünetek (fejfájás, hasi panaszok, derékfájás stb.). 

 Szociális tünetek: a kommunikációs képesség romlik; elkerülő magatartás; késések, hiány-

zások száma nő; magányosság érzése; kedvetlenség; a hivatásba vetett hit sérül; a család 

kötelezettséget és nem kikapcsolódást jelent. 

 Magatartásbeli tünetek: gyakori agresszió, dühkitörések; csökken vagy elvész a kezdemé-

nyezőkészség, a felelősségérzet; cinikus viselkedés; csökkenő munkateljesítmény; a munka 

iránti közömbösség. 

 Problematikus tünetek: negatív attitűd a feladatokhoz; függőségek – drog, alkohol, koffeinfo-

gyasztás drasztikus megemelkedése; elkötelezettség elvesztése, rosszindulat a diákok,    

kollégák irányába
4
. 

 

A prevenció szempontjából különösen a kezdeti fázisban megjelenő figyelmeztető jeleket kell  

felismernünk. Ilyen lehet a nélkülözhetetlenség érzése, a folyamatos időhiány érzése, vagy a  

saját szükségletek gyakori háttérbe kerülése is. 
 

A kiégés okai 

Az okok felismerése, megértése nélkül hatékony beavatkozási eszközöket sem lehet megalapo-

zottan tervezni. Az okok jobb áttekintését segíti, ha különválasztom a munkahelyi környezetből 

adódó problémákat és az egyéni hajlamosító tényezőket. Mert az okok hátterében sokszor a   

hibásan működő szervezeti kultúra, az elvárások szövevényes rendszere áll, de személyes, az 

egyénhez köthető okok is közrejátszanak a kiégésben.  
 

A munkahelyi környezetből következő okok 

 „A kiégésről – nemzetközi és hazai kutatási kitekintés” címmel Mihálka Mária az Acta Sana
5
     

folyóiratban közölt tanulmányában a kiégés létrejöttében szerepet játszó tényezők között olyan 

stresszortényezőket emel ki, mint a jelzésekre nem reagáló vezetés, az együttműködés hiánya, a 

kollégák őszinteségének hiánya, az elismerés hiánya, a gyermekek agresszivitása, tiszteletlen 

magatartása. Ezek hatására első helyen az elégedetlenségérzés, a jövő miatti aggódás, kon-

centrációs problémák, majd az állandó fáradtságérzet jelenik meg
6
. 

A kiégés okai között legtöbben valóban a stresszt említik az első helyen. A folyamatos nagy    

terhelést, amely érzelmi kiürüléshez vezethet. Ezeket a stresszorokat érdemes ezért áttekinteni:  
 

 A munka, illetve a foglalkozás jellegzetességeiből adódó stressz tényezők: hosszú – a mun-

kahelyhez csak részben kötődő – munkaidő, szerepkonfliktusok, pszichikai- és fizikai       

nyomás, növekvő adminisztratív terhek. Az emberekkel végzett folyamatos érzelmi munka, 

sorskérdésekben való döntések, ezek magánéletre/lélekre gyakorolt hatása. 

 

3 
Borsi Andrea feltőtt– és gyermekpszichológus 

4 
Borsi, A., 2016. 

5 
A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar tudományos folyóirata, Mihálka Mária az egye-

tem oktatója, kutatási területe a kiégés vizsgálata is. 
6 Mihálka, M., 2015.  
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 A társas támogatás elmaradása (a kollégák és vezetők részéről) is lehet feszültség forrása. 

 Stresszt okoz, ha rengeteg elvárásnak, sokszor pedig ellentétes elvárásnak kell megfelelni, 

(szakmai-etikai elvárások; társadalmi, intézményi elvárások; személyes értékrendszerhez 

igazodó elvárások; morális elvárások; család elvárásai stb.) ami szerepkonfliktushoz, feszült-

séghez vezet.  

 Túlzott hivatásszerep, az általános érvényű ideálok és eszmények kritikátlan alkalmazása 

(pl. a mindig, mindenkivel jót tenni) szintén erős stresszt válthat ki.  

 Szükségszerűen feszültséghez vezet a folyamatosan kimagasló teljesítményre való          

törekvés. 

 Stresszor tényező lehet a szakmai és környezeti háttér elégtelensége és a pedagógusok  

társadalmi és anyagi elismerésének, megbecsülésének hiánya is. 
 

Egyéni tényezők a kiégés hátterében 

A növekvő munkahelyi teher persze csak egy a katalizátorok közül, hiszen kiváltó ok lehet      

számos magánéleti probléma is: szerelmi vagy családi viszály, pénzügyi problémák fenyegetése, 

a csökkenő szabadidő vagy a támogató háttér hiánya is. Milyen, jellemzően az egyénre, a      

személyiségre visszavezethető okok  állnak, állhatnak tehát a kiégés hátterében? Az egyén    

felelősségét ugyanis itt sem lehet megkerülni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubinszki szerint bizonyos tulajdonságok, személyiségjellemzők a munkával, munkahelyi teljesít-

ménnyel kapcsolatos szorongást tovább fokozzák. Ilyen az alacsony frusztrációtűrés, a túlzott 

konformizmus, az önértékelési zavar, az alacsony szintű megküzdési készség, a negatív gondol-

kodás, a gyakori szerepkonfliktus, vagy egy adódó instabil élethelyzet is
7
. Bizonyos személyiség-

jellemzők nagyobb kitettséget jelentenek a kiégésre. Alapvetően az érzékenyebb, a túlzottan  

empatikus, vagy a kritikát nehezen viselő, a teljesítménymotivált maximalisták, vagy éppen az 

alacsony önértékeléssel rendelkező, bizalmatlan emberek lehetnek a legveszélyeztetettebbek. 

Nem egyéni − és a munkahelyi környezethez sem sorolható − társadalmi tényezők is közreját-

szanak a kiégés kialakulásában. Ilyen mindenekelőtt a teljesítményalapú társadalom, amely a 

sikerhajhászás révén kilúgozza az embert.  

 
3 
Lubinszky, M. 2015. 

Forrás: pixabay 
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A kiégés legfőbb okaként azért leginkább a „mérgező” munkakörülményeket szokták emlegetni, 

de látjuk, a személyben rejlő hajlamosító tényezők is szerepet játszhatnak abban, hogy valaki 

érintetté válik-e. Véleményem szerint is egyrészt személyiségfüggő, hogy a kiégés áldozatául 

esik-e egy pedagógus, de bizonyosan függ iskolatípustól, az ott tanuló diákok szociális hátterétől, 

az oktatott tantárgyaktól, a munkahelyi körülményektől, a szervezeti kultúrától és sok más ténye-

zőtől is.  

 

Fontos tudnunk, mit tehetünk a kiégés ellen, miként orvosolhatjuk a már kialakult problémát, és 

főként, hogy miként tudjuk elejét venni a kiégési folyamat megindulásának. A kiégés leghatéko-

nyabb terápiája ugyanis a prevenció.  

Erre szervezeti szinten és az egyén szintjén is számos lehetőség nyílik. Prózai módon megfogal-

mazva tehát a kérdést: mit tehetünk az ellen, hogy teljesen kicsússzon a lábunk alól a talaj?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezekről azonban az Évszakos kiadvány következő számában olvashatnak majd. Köszönöm, ha 

a folytatásban is velem tartanak.  

 

Póla Gábor (Oktatási Hivatal Pécsi POK) 

 

 

 

 

 

 

Felhasznált irodalom: 

1. Borsi Andrea: A kiégés jelensége pedagógusoknál, pszichológusoknál 

és a segítő beavatkozás módszerei 

2. Lubinszki Mária: A kiégés komplex értelmezése és prevenciós lehető-

ségei a pedagógus-pályán - Docēre et Movēre Bölcsészet- és társada-

lomtudományi tanulmányok jubileumi kiadványa, 2012. 

3. Mihálka Mária: A kiégésről – nemzetközi és hazai kutatási alapján 

(Acta Sana, 2015. február) 

4. Ónody Sarolta: Kiégési tünetek (burnout szindróma) keletkezése és 

megoldási lehetőségei (Új Pedagógiai Szemle, 2001. május) 

Forrás: pixabay 

Forrás: pixabay 



21 

SZAKTANÁCSADÓINK 

Vezető szaktanácsadók és munkaközösségek 

2020. december 16-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása,         

működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki.  Az Oktatási Hivatal Pécsi            

Pedagógiai Oktatási Központja a pályázatot 5 munkaközösség vezetésére írta ki: óvodapedagó-

gusi, tanítói, humán, reál, és intézménytámogató. A munkaközösségek kialakításának egyik      

fő szempontja volt, hogy valamennyi szaktanácsadó kolléga tartozhasson munkaközösségbe, 

ahol az együttműködés során megvalósulhat: 

 

 a hálózati tanulás lehetőségeink a megteremtése és ösztönzése, támogatása releváns 
szakmai anyagok készítésével, a szaktanácsadók által készített szakmai anyagok lektorálá-
sával és megosztásával; 

 az adott szakterület országos, POK-szintű és megyei jellemzőire vonatkozó tapasztalatai-
nak, valamint a szaktanácsadók visszajelzéseinek összegyűjtése, ezek alapján fejlesztési 
javaslatok készítése;  

 megyei szinten jó gyakorlatok gyűjtése, elterjesztése, adaptációjuk segítése. 
 
A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat   

bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.   

 
 

A munkaközösségek szakmai szolgáltatási kínálatából a következőket emeljük ki: 

 

Az éves intézményi szakmai szolgáltatási igényfelmérő kínálatából különösen a figyelmükbe 

ajánljuk az alábbiakat: 

 Az intézményi szervezetfejlesztéshez: a hatékony és eredményes működés érdekében   

támogatás az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehaj-

tásában. 

 Kiemelt figyelmet igénylő (SNI, BTMN) gyermek, tanuló integrációjával kapcsolatos 

szaktanácsadás akár egyes pedagógusok, munkaközösségek, vagy az egész nevelőközös-

ség számára. 

 Konfliktuskezelési gyakorlat helyi alkalmazását támogató szaktanácsadás. 

 Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése során az 

esélyteremtő intézményfejlesztés megvalósítását támogató módszerek, gyakorlatok     

megismertetése. 

 Támogatás nyújtása az országos mérések eredményeinek értelmezéséhez.  

 A korai iskolaelhagyás megelőzéséhez és a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók     

hatékonyabb intézményi támogatásához konzultációk és szakmai műhelyek szervezése és 

tartása. 

Vezető szaktanácsadó Munkaközösség 

Hárich-Honvéd Anita Óvodai 

Lakatosné Wéber Erika Tanítói 

Odrobina Zoltán Humán 

Fodor Emese Reál 

Elekné Nagy Andrea Intézménytámogató 
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Tanító és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelését, 

oktatását segítő szaktanácsadók bemutatkozása 
 

Előző számunkban elindítottuk szaktanácsadó kollégáink bemutatkozó rovatát. Ezúttal a tanító, 

valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítését   

ellátó szaktanácsadóinkat ismerhetik meg.  

Munkájukat a folyamatosság, a személyre, tantestületre szabott tanácsadás, egyenrangúság, a 

tanítói munka sokszínűsége, legendás kreativitása mellett magas szakmai színvonal jellemzi.   

Elkötelezettek a pedagógusok szakmai fejlődése iránt, melyet a Pécsi POK munkatársaival közö-

sen segítenek. 

Keressék munkatársainkat bizalommal!  

 

Lakatosné Wéber Erika vezető szaktanácsadó, mesterpedagógus tanító vagyok, a Pécsi 

Testvérvárosok Terei Általános Iskolában tanítok az iskola alapítása óta. Több évtizedes tanítói 

gyakorlatom legfőbb értékének a tanulók személyiségének tiszteletben tartását, az oktatás    

mellett a nevelés, személyiség fejlesztés, a közösségi kohézió erősítését tartom. Folyamatos 

szakmai fejlődésemet 2002-ben közoktatás vezető szakvizsgával letételével segítettem.        

Osztályfőnökként 8-9 osztálynyi gyermeket vezettem a felső tagozat kapujáig. 2014-ben        

mesterpedagógus címet szereztem, melyet szaktanácsadóként újítottam meg. Ez megerősített 

abban,  hogy tapasztalataimat a diákokon kívül az arra legméltóbbaknak, a kollégáknak adjam 

át. 

 

Rab Csilla mesterpedagógus, tanító vagyok. A PTE Bölcsészettudományi Karán szereztem 

pedagógus- szakvizsgát, tehetségfejlesztő szakirányon. 15 évig tanítottam az Ágoston Téri      

Általános Iskolában, és ott tanultam meg, mi a különbség szakma és hivatás között. 20 éve a 

PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Sz. Általános Iskolájában dolgozom. Negyedik 

éve vagyok tanító szaktanácsadó az Oktatási Hivatal megbízásából.  

Súlyos problémákra mutatnak a nemzetközi és hazai mérések eredményei. A tanulók negyede 

nem éri el a minimálisan elvárható alapszintet sem szövegértésből, sem matematikából. Nekünk 

tanítóknak nemcsak abban van nagy felelősségünk, hogy megtanítsuk írni, olvasni, számolni   

tanítványainkat, hanem abban is, hogy mindezt készségszintre emeljük, ami alapot ad az egyik 

legfontosabb tanulási eszköztudás, a szövegértési képesség kialakításához. Tanítói tantárgygon-

dozóként ebben segíthetem, támogathatom kollégáimat. Szeretem a problémákat, és azt, ha 

azokat közösen gondolkodva, egymást támogatva tudjuk megoldani. Örömmel vezetek szakmai 

műhelyeket, hiszen lehetőséget adnak a munkánkat meghatározó, befolyásoló gondok         

megvitatására, innovatív ötletek megosztására. 

 

Tahiné Molnár Judit mesterpedagógus, oligofrénpedagógia-szomatopedagógia szakos 

gyógy-pedagógiai tanár vagyok. Pécsváradon, a Komlói EGYMI Tagintézményében dolgozom 

37. éve, ez az intézmény az első munkahelyem. A kezdetektől, immár 6 éve dolgozom a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő 

szaktanácsadás területén. Az évek alatt sok oktatási intézménybe, óvodába eljutottam.            

Beszélgettem pedagógusokkal, óvónőkkel, vezetőkkel. Segítettem a munkájukat, próbáltam     

támogatni, megerősíteni a nem könnyű mindennapi munkájukat. 

Tapasztaltam, hogy a pedagógusok rendelkeznek azon kompetenciákkal, amelyek birtokában 

képesek arra, hogy a megszerzett és rájuk zúduló információrengetegből válogassanak; az 

egyes problémaköröket tágabb értelmezésben szemléljék.  Abban szeretném a munkájukat     

segíteni, hogy a korszerű pedagógiai módszereket gyorsan és rugalmasan építsék hozzá a már 

meglévő előzetes tudásukhoz. 
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Demeter Gáborné - Szaktanácsadóként a következő területeken tudok az érdeklődő         

intézmények, pedagógusok számára szakmai segítséget nyújtani: 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása terén 34 éves gyógypedagógi-

ai tapasztalattal rendelkezem. Egyéni tanácsadást (adott esethez kapcsolódva) és munkaközös-

ségi, tantestületi képzést, előadást, módszertani segítséget nyújtok szegregált és integrált        

intézmények számára is. Fő szakterületem a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő (BTMN), valamint a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, tanulók nevelése-oktatása, 

utóbbin belül a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia és az ADHD területei. 

Az intézményfejlesztés területén 13 éves vezetői (igazgatóhelyettesi és intézményegység-

vezetői) tapasztalattal rendelkezem. Főként az intézményi szervezetfejlesztés, hálózatépítés,  

minőségfejlesztés, innováció, akkreditált képzésfejlesztés és pályázatírás terén van képzettsé-

gem és gyakorlatom. Az Oktatási Hivatal szakértőjeként 2003. és 2013. között számos intézmé-

nyi helyzetelemzést, átfogó intézményi szakértést végeztem, pedagógiai programokat értékeltem 

és fejlesztettem. Az említett területeken tudok segítséget nyújtani az intézmények önfejlesztésé-

hez. 

A mérés-értékelés szakterületen belül a pedagógiai diagnosztika, a bemeneti képességmé-

rés területén nyújtok módszertani támogatást: óvodában a tanuláshoz szükséges háttérkészsé-

gek mérésében, kisiskoláskorban a kultúrtechnikák komplex felmérésében, illetve bármely     

életkorban a tanulási kudarcok okainak feltárásában. 

Tanítóként az óvoda-iskola átmenet, a tanulási kudarcok megelőzése és a tanórai differenciálás 

területein tudok segítséget nyújtani − elsősorban módszertani szempontból − az alsó tagozatban 

tanító pedagógusoknak vagy munkaközösségeknek. 

 

Dr Mangelné Balassa Márta - mesterpedagógus, tanító, tehetségfejlesztő szakértő 

 Jelenleg a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tehetséggondozó koordinátoraként dolgo-

zom. 6 évvel ezelőtt megtalált a feladat, hatalmas lendülettel kellett felépítenem a tehetségazo-

nosítás rendszerét, a támogatás és a tehetséggondozás szakmai protokollját. Korábban, a      

Baranya Megyei Pedagógiai Intézet munkatársaként több köznevelési intézménnyel is kiváló 

kapcsolatot építhettem ki, ezért aztán a szaktanácsadói munkámban hatalmas előnyt jelent a  

régi ismeretség. Szeretek órákat, foglalkozásokat látogatni a vidéki kisiskolákban, meghatottság-

gal tölt el az ott zajló nevelő–oktató munka, ahol „emberségről példát, vitézségről formát”       

kaphatok. Igyekszem nyitott szemmel és nyitott szívvel járni, és beválogatni a gyerekeket a te-

hetségprogramokba is. Fontosnak tartom, hogy állandóan friss információval, pályázati            

lehetőségekkel segítsem a látogatott intézményeket, műhelyfoglalkozásokon megismertessem a 

pedagógusokkal, hogyan válhat egy tehetségcsíra talentummá. A tanítói lélek, az alapozó,     

személyiséget és képességet formáló tevékenység meghatározó lehet egy gyermek életében. 

Pozitívan látni a világot nem egyszerű. Motivált, lelkes pedagógusnak lenni még nehezebb, de 

ha sikerül megőriznünk a pozitív hozzáállásunkat a nehéz időszakokban is, nagy hatással       

lehetünk a diákokra, pedagógusokra és mindenkire körülöttünk. 

 

Meszéna Tamásné, Ági, mesterpedagógus, gyógypedagógus vagyok, közel 30 éves    

szakmai tapasztalattal. Szaktanácsadóként a különös figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált nevelése, oktatása szakterületen, valamint a koragyermekkori intervenció terüle-

tén ajánlom magam. Jelenlegi munkahelyem a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgá-

lat Megyei Szakértői Bizottsága, de hosszú évekig dolgoztam utazó gyógypedagógusként      

óvodákban, iskolákban a megye területén. Szívesen állok rendelkezésre a tanulási problémák 

azonosítása vagy a szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos kérdések, a gyógypedagógus kollégák 

minősítése kapcsán felmerülő bizonytalanságok, problémák esetén, valamint akár a gyógypeda-

gógusok, akár a többségi pedagógusok szakmai munkájának megsegítése érdekében.  
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Tóthné Göndöcs Zsuzsa mesterpedagógus, tanító tantárgygondozó szaktanácsadó        

vagyok. Huszonöt éves szakmai tapasztalattal rendelkezem, melyet nagyrészt a Pécsi Meszesi 

Általános Iskolában szereztem. Iskolánk a Lépésről lépésre program Regionális Módszertani 

Központjaként működik. Én is szinte a kezdetektől csatlakoztam a programhoz, annak nemzetkö-

zi projektjeiben is részt vettem. A program minden egyes alkotóelemében az integrált oktatás, a 

befogadás eszméi érvényesülnek, nyitottság a tanulók közötti különbözőségek, az eltérő kultúra, 

a különböző szociokulturális háttér iránt. Ezért úgy gondolom, gyakorlatorientált segítséget tudok 

nyújtani a hasonló körülmények között, integráltan működő intézményekben dolgozó kollégák-

nak. A Lépésről lépésre program ún. nyitott oktatási modell, amely a gyermek szükségleteire,  

viselkedésére, tulajdonságaira, korábbi ismereteire, tapasztalataira való építkezést, és a saját 

fejlődés, tanulási folyamatban való aktivitás, felelősség kialakítására helyezi a hangsúlyt. Ezért 

bevonja a gyerekeket a tanulási tartalom, a feldolgozás módszereinek, ütemének, szervezeti   

kereteinek kiválasztásába is. Az ehhez szükséges képességek, kompetenciák kialakításához 

megfelelő tanulási környezetet biztosít. Egymással kölcsönhatásban fejleszti az egyént és a    

közösséget, s ennek érdekében az együttműködési készségek kialakításához szükséges        

tanulásszervezési módokat preferálja. Az alternatív pedagógiai módszerek alapos ismerőjeként a 

nem integráltan oktató kollégáknak is szolgálhatok jó ötletekkel, gyakorlati tanácsokkal.     

 

Tukericsné Schvilinger Anikó SNI-szaktanácsadó vagyok, a Meixner Ildikó EGYMI-ben 1987 

óta dolgozom gyógypedagógusként. Jelenleg a kollégiumi intézményegységet, az általános     

iskola értelmileg akadályozottak csoportjait, illetve a készségfejlesztő iskola csoportjait vezetem. 

Akkreditált Kiváló Tehetségpontunk képviselőjeként és Bázisintézményünk kapcsolattartójaként 

is végzek feladatokat. 

Pedagógus-szakvizsgát 2014-ben tettem, vizsgaelnök- és szakértő szakirányon. 2019-től      

szaktanácsadóként vállalok feladatokat. Munkám során az intézményünk több területén           

tevékenykedtem. Mindezt azért tartom szerencsémnek, mert így személyes tapasztalatom van a 

tanulói életszakaszok sajátosságairól, élethelyzetekről és a különböző területek más és más 

munkafolyamatairól, munkakapcsolatairól. A különböző szakterületek mindig más szakmai      

felkészültséget követelnek. Ennek megfelelően él bennem az igény a megújulásra, új            

módszerek, technikák megismerésére. Ennek érdekében folyamatosan képzem magam,          

igazodva a mindenkori társadalmi, intézményi és egyéni igényekhez. A szakmai és módszertani 

akkreditált pedagógusképzéseken megszerzett ismereteim pedig a SNI tanulók                          

sérülés-specifikumához illeszkedően segítik a munkámat.  

A több mint 30 év alatt megszerzett tudásommal és szakmai tapasztalatommal szeretnék        

segíteni és támogatást nyújtani a SNI gyerekek/tanulók együttnevelésben és tehetséggondozá-

sában részt vevők számára. 

 

Winkelmann Gabriella mesterpedagógus, tanító tantárgygondozó szaktanácsadó vagyok. 

39 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem. Jelenleg a Pécsi Meszesi Általános Iskolában     

intézményvezető-helyettesként dolgozom. Iskolánk a Lépésről lépésre program Regionális    

Módszertani Központjaként működik. A program minden egyes alkotóelemében az integrált     

oktatás, a befogadás eszméi érvényesülnek. 

Tantárgygondozó szaktanácsadóként segítséget tudok nyújtani a hasonló körülmények között, 
integráltan működő intézményekben dolgozó kollégáknak.  

 

Tóth Ilona vagyok, a Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

igazgatója, szaktanácsadó. 

Eredeti hivatásom tanító, melynek a szeretete a mai napig elkísér, és meghatározza  pedagógiai 

gondolkodásomat, hitvallásomat, segítette és segíti szerep-és szemléletváltásomat.  
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A 2020/2021- es tanév folyamán a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ   

szaktanácsadói közül többen is nyugdíjba vonulnak.   
 

A Művészetek szakterületről Fleck Erika fejezi be szaktanácsadói munkáját. Erika 2015-től, a  

Pedagógiai Oktatási Központok megalakulásától 2020 nyarának végéig látott el szaktanácsadói 

feladatokat ének-zene szakterületen.  

A Tanítói szakterületen Czömpöly Lászlóné Marika látott el szaktanácsadói feladatot      

2015-től, a Pedagógiai Oktatási Központok megalakulása óta a 2021. év elejéig. 

Ezúton is köszönjük        

áldozatos szaktanácsadói 

munkájukat, és kívánunk 

nagyon  jó egészséget, 

szép, aktív nyugdíjas    

éveket. 

Mindig szerettem a kihívásokat, az újító gondolatokat, az innovációs törekvéseket, munkálkodott 

bennem az állandó és folyamatos tanulás, megújulás igénye. Legfontosabb célom, hogy gyerme-

keink, tanítványaink mindig életképes tudással, erős kompetenciákkal, szociális érzékenységgel, 

empátiával, emberséggel rendelkezzenek, és léphessenek tovább az oktatás magasabb        

szintjeire. Ezért végeztem el a Pécsi Tudományegyetem pedagógia szakát, az Iskolaelemzés-

iskolafejlesztés egyetemi kurzusát. Vezetői gondolkodásomat segítik és orientálják a                 

vezetőképzőn szerzett ismeretek.  

Egész pályám során rendkívüli érzékenységgel fordultam a tanítási módszerek, tanítási stratégi-

ák irányába, tanulmányoztam és alkalmaztam többféle módszert, eljárást, technikát.  

Nyolc esztendeje megismerkedtem a Komplex Instrukciós Program módszerével, melyben 

komplex módon megtaláltam mindazokat a tanítási elemeket, melyek az én pedagógiai gondol-

kodásomat a leghitelesebben képviselik. Ennek a módszernek vagyok a szakértője, képviselem 

a módszer hatékony bemutatását, trénerként képzéseket és  előadásokat tartok, műhelymunká-

kat vezetek. Mindeközben  iskolánk egy olyan módszertani bázisiskola lett, ahol az érdeklődő  

kollégák és nevelőtestületek közvetlen közelből láthatják a módszer hatékonyságát, eredményeit. 

Hiszem, hogy a KIP üzenetével, mely szerint:  

„Együtt többre vagyunk képesek, mint egyedül!”, hatékonyan és eredményesen lehet fejlesz-

teni tanulóink készségeit, képességeit, kompetenciáit. Szívesen ismertetem a módszert bármely 

fórumon az Oktatási Hivatal szervezésében.  
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BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK  

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma 

Kötelez bennünket a 334 éves múlt! 

Iskolánk a 2020/21-es tanévben ünnepli 334 éves évfordulóját. Mindennapi munkánk mottója: 

Hithűség – Tisztesség – Minőség. 1687-től sok történelmi vihart átélve, az 1948-as államosítást 

követő évek után, 1993. június 12-től ismét egyházi fenntartásba került iskolánk: fenntartója a 

Ciszterci Rend Zirci Apátsága. 

A város főterén álló épület-komplexumban 22 osztály befogadására alkalmas tantermek, kápol-

na, tornacsarnok, vívóterem, kondicionáló terem, sportudvar, parkosított udvar, fizika, kémia,   

biológia, rajz, néprajzi szaktantermek, jól felszerelt szertárak, 60 fős kórus befogadására is alkal-

mas ének-zene szaktanterem zongorával és két, 20-20 fős informatika terem, stúdió, büfé,   

menza is van. Iskolai könyvtárunkban 40 ezer kötet, régi kiadványok, folyóiratok és olvasóterem 

is található. 110 fiú tanuló befogadására szolgáló kollégium várja az ide jelentkező diákokat. Az 

iskola 300 ülőhelyes reprezentatív díszterme biztosítja az intézményi és városi programokat.      

A mezei iskola megvalósítására szolgál az iskola Áta községben található parasztháza és a    

hozzá tartozó megművelendő terület. Az Inczédy Dénes Természettudományi Laboratóriumban 

a biológia, kémia, fizika és földrajz tantárgyakhoz kapcsolódó kísérleteket végezhetnek a tanulók.  

Iskolánkban magas színvonalú a természettudományos és társadalom-

ismereti tantárgyak oktatása. Erőteljesen fejlődik az idegen nyelvek, a 

matematika és az informatika oktatása. Programjaink között hangsúlyo-

sak a tanév jeles napjai: Veni Sancte, Te Deum, lelkigyakorlatok,      

szalagavató, ballagás, „Lajos-nap”, bemutatkozunk, az egyházi          

ünnepek, emléknapok. Ezek mellett nagyon komoly ünnepi esemény 

október 6., október 23. és március 15. megünneplése is. A heti két     

hittanórán a diákok megismerhetik, hogy miben hisz egy katolikus     

ember. A hitünket és annak alkotórészeit meg kell alaposan ismernünk, 

mert csak így tudunk a felnőtt életünkben is hívőként élni. Évente     

vannak elsőáldozási és bérmálkozási előkészítő foglalkozások.  

 

Forrás: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma  

Forrás: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma  
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A test-lelki harmóniát és a környezettudatos magatartás megvalósulását szolgálja az egészség- 

és környezeti nevelési program, melyet az Átán található parasztházunkban működő mezei      

iskola egészít ki. Célunk a környezetvédelem és az egészségvédelem összehangolása, az integ-

ratív, globális szemlélet alakítása, aminek elengedhetetlen feltétele: az életkornak és az egyéni 

sajátosságoknak megfelelő egészségtani ismeretek kellő időben történő átadása. 

Célkitűzéseink megvalósulása segítette hozzá iskolánkat 2016 januárjában az Ökoiskola cím  

elnyeréséhez. 

Iskolánkban évtizedek óta magas színvonalú tehetséggondozás folyik, melyet az elért verseny-

eredmények fényesen bizonyítanak. Az iskolában szakköri és műhelyfoglalkozások keretében 

történik a kiemelkedő képességekkel rendelkező 

tanulók versenyekre, rendezvényekre, TUDOK-ra 

való felkészítése. OKTV-re, versenyekre felkészí-

tő szakköröket matematika, kémia, fizika, biológia, 

informatika, történelem tantárgyakból indítunk. 

Ezeken kívül is több változatos szakkör, mint az 

olasz gasztronómia, építészettörténet, média, né-

met nyelv, csillagászat, környezeti és társadalmi 

konfliktusok, továbbá kémiai laboratóriumi gyakor-

lat, iskolaújság-szerkesztés, rajz, francia nyelv, 

őslénytan témakörökkel foglalkozó tehetséggon-

dozó műhely működik. 

Elnyertük a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet, a Szent Bernát Tehetségpont 2018-ban 

az Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím büszke birtokosa. Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

vagyunk. 

A nyári szünetekben táborokat szervezünk: háromnapos Biológus tábor, Fizikus tábor, Alkotó 

(festő, rajz) tábor, Lovas hagyományőrző tábor, Cserkésztábor és Vívótábor. A 7−8. osztályos 

pécsi és Baranya megyében tanuló diákoknak hetente rendezünk „Pont” Biológia, „Pont” Kémia, 

„Pont” Fizika versenyfelkészítő laboratóriumi gyakorlatokat, melyen a résztvevők nemcsak önál-

lóan kísérletezhetnek, vagy kísérletet tervezhetnek, hanem játékos logikai feladatokkal a tanórán 

szerzett ismereteiket is elmélyíthetik.  

Minden évben megrendezésre kerül a 7. és 8. osztályosok Cisztergő matematikaversenye.  

A Nemzetközi Pí-napra (03.14) időzített matematika módszertani napot hirdetünk. A tanév min-

den hónapjában megrendezzük a tehetséges tanulóknak szánt MathShow programunkat, ahol a 

matematikához kapcsolódó érdekes és a versenyeken hasznos, a tananyagban nem található 

témakörökkel, eljárásokkal ismertetjük meg a diákokat.  

Egyéb különleges szakköreink: Kvantumelektronikai szakkör, Barkács fizika szakkör. 

2002 óta kapcsolódtunk a TUDOK mozgalomhoz. Tanulóinknak lehetőségük nyílik egyetemi    

kutatóprogramokhoz kapcsolódni, és önálló kutatást végezni a legváltozatosabb tudományterüle-

teken – helytörténet, néprajz, történelem, biológia, kémia. Kutatási eredményeiket az Országos 

TUDOK konferenciákon mutatják be. Szoros kapcsolatot ápolunk a PTE Orvostudományi Kar 

Élettani, Pathológiai és Kémiai Intézeteivel, a Farmakognóziai Intézettel és a Tanárképző Kar  

természettudományokkal foglakozó tanszékeivel, valamint az SZTE Szentgyörgyi Akadémiájával.    

Elsősegélycsapatunk az országos versenyen – az utóbbi öt évben – dobogós helyen végzett. 

Forrás: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma  
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A humán érdeklődésű tanulók számára meghirdetett szavalóversenyeken diákjaink előkelő      

helyezéseket értek el. Az Olvasási verseny már hatodik éve kerül megrendezésre iskolánkban, 

ahol az elsődleges cél a kortárs magyar irodalom megismertetése. A Rendhagyó irodalomórák 

szervezése továbbra is folytatódik – iskolánkhoz kötődő alkotók, könyvkiadással foglalkozó   

szakemberek tartanak előadásokat. 

A keszthelyi Helikonon iskolánk kimagasló elismeréseket szerzett évtizedek óta. Művészeti 

együtteseink (a Laudate vegyeskar, a férfikar, a Zengető népzenei együttes, a Magura néptánc-

együttes, Orff együttes) számos fellépésen mutatták meg tehetségüket.  

A nemzeti hagyományok művelését célul kitűző lovasíjászati foglalkozások a nyári bogádi tábor 

keretében működnek. 

A testi nevelés és a sport nélkülözhetetlen a harmonikus személyiség fejlesztéséhez. A fonto-

sabb sportágak az amatörizmus jegyében: a természetjárás, a szabadtéri és teremsportok, atléti-

ka, szertorna, úszás, evezés, síelés, labdajátékok, kerékpározás és a lovaglás. 

Iskolánkban nagy hagyományokkal rendelkezik a cserkészélet. A legelsők között volt Pécsett a 

Nagy Lajos Gimnázium udvarán a VI. kerület cserkészavatása. A rendkívül aktív öregcserkészek 

adták és adják az útravalót a mai napig a fiataloknak. 1991. után iskolánk 47-es cserkészcsapata 

hamar megerősödött, mert az igényes diákok körében volt kalandvágy, szándék, hogy           

megismerjék a mozgalmat. Aktív közösségi életet láthatunk a jól felszerelt, ereklyékben gazdag 

cserkészotthonban.  

A köznevelési törvény által előírt 50 órás közösségi szolgálatot az iskolában szeretetszolgálat 

keretében, a 10. évfolyamon valósítjuk meg. Cél, hogy tanítványaink ismerjék meg az önkéntes 

tevékenykedés erejét, erősítve a tanulók szociális érzékenységét, és a személyes emberi      

kapcsolatok új színnel gazdagítsák a tanulók életét. Az egyházi neveléshez kapcsolódóan cél, 

hogy tanulóink másokért élő, felelős és tudatos életet élő keresztény emberekké váljanak. Az  

intézmény megszervezi a tanulók számára a közösségi szolgálatot. 

 

Forrás: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma  
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A szigetvári Istvánffy Miklós Általános Iskola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Az 1977/78-as tanév ünnepélyes megnyitásával indult iskolánk története. Fennállásának 

20. évfordulója óta viseli intézményünk Istvánffy Miklós nevét. Pályázatainknak köszönhetően 

közösségünk igényes környezetben élheti mindennapjait.   

 

RÓLUNK ÍRTÁK 

 

 „Egyszer volt, hol nem volt,… és még ma is van, a szigetvári Szent István lakótelep peremén, 

egy iskola, ahol a gyerekek varázsszőnyegen és felhők hátán utazhatnak, bekukkanthatnak    

képzeletük szárnyán akár Micimackó ablakán.” Iskolánk az érzelmek, az öröm iskolája. 

 

REFERENCIÁK: 

 

 Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

 Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

 A Pécsi Tudományegyetem Partnerintézménye 

 SZTE Kiemelt Partneriskolája 

 

JÓ GYAKORLATAINK: 

 

 Inkluzív nevelés – Differenciált egyéni képességfejlesztés  

A differenciált tanulásszervezés egy nyitott iskola – így az inkluzív nevelés alapvető eleme kell, 

hogy legyen. Jó gyakorlatunkkal elértük, hogy hatékony tanulói megismerés után képesek       

legyünk az egyéni szükségletek kezelésére – a differenciált óraszervezésre, inkluzív nevelésre. 

Pedagógiai tevékenységünk minden eleme a sokoldalú személyiségfejlesztést szolgálja. 

 

 Tantárgyorientált idegennyelv-oktatás /német, angol/ 

Nyelvoktatásunk arra a fejlődéslélektani tényre épít, hogy a kisgyermekek természetes nyelvel-

sajátítás során, utánzással, könnyedén sajátítanak el idegen nyelveket. E fogékonyságra, nyelvi 

érzékenységre építünk. Nyelvtanításunk érdekessége: interaktív mesék közvetítése a digitális 

tábla használatával, tanár-diák interakcióval. A folyamatos sikerélmény és a tanulók reális        

önértékelése hozzásegít a nyelvtanulás iránti motivációs bázis stabil fenntartásához. 

 

 

„A gyermek a világra nyitott 
lény. A simogatásra             

simogatással, a jókedvre jó 
kedvvel, tevékenységre      
tevékenységgel felel.”        

Mérei Ferenc 

Forrás: Istvánffy Miklós Általános Iskola  
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 Tanórákba épített pihenés „relaxálással” 

A relaxálás pedagógiai célokat szolgáló, pszichológiailag megalapozott, pedagógiai  eljárásokkal 

végzett „lazítás”. Önfejlesztő módszer, mellyel a személyiség harmonizálására, az  egész      

szervezetre, a szomatikus állapot karbantartására hathatunk. A „relaxálás” leginkább a szociális 

kompetenciát erősítő jó gyakorlat, hiszen az érzelmekre hat, az érzelmi intelligenciát    

erősíti. 

 

 A kéttanítós óramodell szerepe, alkalmazása az inkluzív nevelésben 

A kéttanítós modell alkalmazásának célja, hogy a tanítás, tanulás folyamatában megvalósuljon 

az inkluzív nevelés, a teljes integráció. Mindazon kompetenciák fejlesztése megtörténjék,     

amelyek lehetővé teszik mindenki számára a teljes szocializációt. 

 

 A tehetséggondozás gyakorlata a tanulás-tanítás folyamatában 

Elveink: mindenki tehetséges valamiben. A ”Gardneri intelligencia elmélet” alapjaira építünk.   

Mérésen alapuló tehetségazonosítást végzünk. Az általános és speciális képességterületek    

folyamatos fejlesztésén túl a tananyagot mélységében, tartalmában, tempójában gazdagítjuk, 

dúsítjuk. Differenciált óraszervezéssel biztosítjuk azokat a kereteket, melyek lehetővé teszik      

az egyéni tempóban való haladást. 

 

 Komplex esztétikai nevelés 

Helyi tehetségkutató-fejlesztő projekt 

Célja, hogy a tanulók érdeklődésüknek, képességüknek megfelelően a bennük rejlő értékeket, 

kreatív alkotóképességüket kibontakoztathassák. Esztétikai igényük fejlesztése mellett 

koncentrációs képességük is fejlődik. Alapelvünk, hogy az iskolában biztosítsuk a gyermekeknek 

azokat a területeket, ahol sikerélményhez jutnak, esetleg speciális tehetségüket                       

feltérképezhessük. 

 

 Beszélgetőkör 

„Meghallgatlak, meggyógyítalak!” 

A reggeli beszélgető kör szerepe, hogy aktív figyelemmel, értő hallgatással a gyermekek        

egymással és a tanítóval kötetlenül megbeszélhessék az őket foglalkoztató témákat. 

 

 Önértékelés 

Fontos, hogy a gyermekben kialakuljon az a szemlélet, miszerint a saját teljesítményét mindig 

önmagához mérten értékelje. Megerősödjék a gyermekben a tanulás öröme, és ezáltal egy 

belső motiváltság, igényesség, hogy mindenki a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújtsa. 

Az önértékelés reflektív tanulói visszacsatolás, szerepe a személyiségfejlesztés. 

 

 Diagnosztikus eredményvizsgálat 

A képességfejlesztő feladatbankrendszer alkalmazásának szerves része az évi 4 alkalommal 

végzett diagnosztikus eredményvizsgálat, melynek folyamatfeltáró és -szabályozó szerepe van. 

 

 Nevelésközpontúság – neveltségi szintmérés 

Iskolánk nevelésközpontú. A neveltségi szint mérésével az a célunk, hogy a gyermeki személyi-

séget minél hatékonyabban és teljes körűen megismerjük. Ezért törekedtünk arra, hogy a 

pedagógiai programunkban lefektetett célunknak (a teljes gyermeki személyiség fejlesztése)   

leginkább megfeleljünk. Fontos, hogy a szociális és pedagógiai hatásokat is mérhetővé tudjuk 

tenni az értelmi fejlődés mellett. Már első osztálytól működtetjük a saját fejlesztésű mérőanya-

gunkat. 
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                  Rólunk mondták: 
 

„Nagyszerű, amit csinálnak! 
Irigykedem az itt dolgozó 

pedagógusokra, valamint az 
itt tanuló diákokra.” 

"Olyan módszereket láttam, amit 
máshol nem. A tevékenységek 

jó része más környezetbe is 
adaptálható.” 

„Nagyon jó hangulatú órát      
láttam, látszott, hogy a gyerekek 

nagyon élvezték a játékos,  
mégis tanító feladatokat.” 

„Számomra a legfontosabb 
érzés, amit magammal       
viszek, hogy igenis van    

gyermekközpontú, minőségi 
oktatás!” 
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Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola, Mohács 
 

 

 

 

A Mohácsi Zeneiskola 1963. szeptember 1-jén, a Megyei Tanács és a Mohács Városi Tanács 

összefogásával jött létre a komlói Erkel Ferenc Zeneiskola fiókiskolájaként, majd 1967-ben vált 

önállóvá, vagyis 54 évvel ezelőtt. Kovács Győző, az iskola akkori igazgatója 33 éven át vezette 

az intézményt, majd 2000-től Dobos József követte őt az igazgatói székben, 17 éven keresztül. 

 Jelenlegi intézményünk a nagy múltú Mohácsi Zeneiskola tradícióinak folytatójaként, 2004. 

szeptember 1-jétől működik – több művészeti ágra kiterjesztve az oktatást – alapfokú művészeti 

iskolaként. Az átalakulással egyidejűleg az intézmény felvette a jeles mohácsi népdalgyűjtő,  

néptanító iskolaigazgató, Schneider Lajos nevét. 2005-ben átköltözött az egykori Művelődési 

Központ átépített és felújított épületegyüttesébe, ahol nagyobb térben, jobb körülmények között 

folyik az oktatás.  

 

Színház- és hangversenytermünk, kamaratermeink, szaktantermeink, szabadtéri színpadunk és 

hangulatos udvarunk optimális környezetet és körülményeket biztosít a művészetokta-táshoz.    

A fenntartó Mohácsi Tankerületi Központ és a Klebelsberg Központ által elnyert,  a „KEHOP-

5.2.2-16-2016-00036 „Baranya megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című 

projekt keretében energetikai korszerűsítés valósult meg az épületen 240 Millió Ft értékben. 

Ezen kívül a Mohácsi Tankerület saját hatáskörben újította fel a tetőt, az udvart, a hangverseny-

termet és a grafikai műhelyt. 

 

2013-tól regisztrált Tehetségpontként működünk, 2015-ben és 2019-ben iskolánk elnyerte az 

Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. 2016-ban, a többi környékbeli tehetségponttal,            

megalakítottuk a Mohács Térségi Tehetségpontok Munkaközösségét. 2017-ben és 2020-ban is 

elnyertük az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet, alapfokú művészeti iskolai kategóriában.   

A Pedagógiai Program mellékleteként megalkottuk és működtetjük az iskola komplex                 

tehetségprogramját: „A MONDÓKÁKTÓL A VILÁGOT JELENTŐ DESZKÁKIG” címmel.  

 

 

Forrás: Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 
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A tehetségprogram fő pillérei:  

 

• „Tücsökzene”: komplex művészeti tehetségfejlesztés óvodáskorú gyermekek részére,           

elsősor-ban vonós hangszerek bevonásával 

• „Testvérmúzsák”: komplex művészeti programok, melyekben mód nyílik a különböző             

művé-szeti ágak közötti kapcsolódási pontok megismerésére, ill. összművészeti programok      

létrehozá-sára 

• „Művészpalánták”: a kiemelten tehetséges tanulók művészeti pályára, versenyekre való         

felkészítése 

 „Schneider Lajos nyomában”: tehetséggondozás a múlt-jelen-jövő, a hagyományőrzés         

területeinek összekapcsolásával 

 

Az elmúlt években folyamatosan kb. 320-340 diák tanul az intézményben, nagyrészt, kb. 80 %-

ban, a zeneművészeti tagozaton, de kisebb létszámban grafika- és drámatagozatunk is működik. 

 A zeneművészeti ágon, a klasszikus és népzenei tagozaton kb. 20 hangszer/szak közül          

választ-hatnak diákjaink. Évről évre magas színvonalú koncertekkel és műsoros estekkel,       

igényes kiállí-tásokkal, tehetséges növendékeink szerepeltetésével, versenyekre való                

felkészítésével igyek-szünk bemutatni a szülőknek, a város polgárainak azt a színes művészet-

oktatási  tevékenységet, amely többrétű lehetőséget biztosít az itt élő gyermekek számára a mű-

vészetekkel való ismerke-désben és a bennük való elmélyedésben.  

 

Az alapfokú művészeti iskolába a környék kb. 20 álta-lános és középiskolájából járnak hozzánk a 

tanulók, kis létszámban előfordulnak egyetemi hall-gatók és felnőtt növendékek is.  

 

A tantestület szakmai-pedagógiai munkáját igen nagy elismerés övezi országosan is a különböző 

szakmai fórumokon. Az elmúlt időszakban minden kolléga, aki a feltételeknek eleget tett,         

jelentkezett minősítésre, s sikeresen le is tette a vizsgát. A tantestület nagy része önként vállal 

tanítási órákon kívüli szerepléseket, tehetséggondozást, ver-senyfelkészítést, felzárkóztatást,   

felvételi felkészítést. A kötelező továbbképzéseknél jóval na-gyobb számban vesznek részt   

szakmai napokon, kurzusokon, továbbképzéseken.  

 

Fő célunk, hogy a művészeti nevelés megalapozza a tanuló műveltségét, ízlését, kommunikációs 

képessé-gét, az értékes alkotások iránti igényét. Kiemelt feladatunk a kulturális fogyasztás és a 

kultúrá-ban való részvétel színvonalának javítása, a területi különbségek csökkentése,                

a kulturális értékekhez való hozzáférés elősegítése. Kiemelt feladatunk továbbá az iskola        

nevelési funkcióinak bővítése, a tehetségkutató programok támogatása, a gyermekek társas és 

érzelmi kompetenciájának erősítése, fejlesztése. Fontosnak tartjuk az egyénre szabott fejlesztést 

lehetővé tevő, új oktatási és nevelési módszerek adaptálását, elterjesztését, a tanárok            

eszköztárának bővítését. 

 

Növendékeink az országos és nemzetközi megmérettetéseken rendre kiemelkedő eredményeket 

érnek el. Közülük az évtizedek alatt sokan választották hivatásul a művészeti pályát, jelenleg is 

többen folytatnak művészeti tanulmányokat hazánkban és Európa számos országában.         

Több egykori tanítványunk tanít művészeti egyetemeken, közép- és alapfokú művészetoktatási 

intéz-ményekben, tagja külföldi és hazai zenekaroknak, művészeti együtteseknek, társulatoknak. 

Tanári karunk nagy része is az iskola korábbi tanulója.  
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Az innovációk megvalósításában fontos szerepe van az aktív pályázati tevékenységnek. Évente 

több sikeres intézményi pályázati programot valósítunk meg a Nemzeti Tehetségprogram, a    

Matehetsz, az NKA, az MMA támogatásával. Az egyéni pályázatok terén is segítjük                  

növendékeink és kollégáink terveinek megvalósítását. 8 tanulónk és 3 fiatal kollégánk nyerte már 

el a „Nem-zet Fiatal Tehetsége Ösztöndíjat”, de volt már sikeres MOL, Matehetsz és            

Messzehangzó Tehet-ségek Alapítvány által támogatott növendékünk is az elmúlt 3-4 év során.  

 

Iskolánkban a különböző együttesek munkájában való részvétel nyújt lehetőséget a közösséghez 

tartozás, a közös munka sikerének a megéléséhez, pl.: zenekarok, kamaraegyüttesek, kórus, 

népdalkör, színjátszó csoportok. 

 

A művészeti iskolák speciális feladata a hagyományőrzés. Nagy a felelősségünk abban, hogy a 

hagyományos és a klasszikus kulturális értékeket közvetítsük, természetesen folyamatosan    

keresve az ehhez szükséges innovatív, kreatív eszközöket, módszereket. Tudatosan próbáljuk 

nö-vendékeinket, családjukat, a közönséget a valódi értékek felé orientálni. Ezen az általános 

szin-ten túl a mi intézményünkben kiemelt szerepet kap a konkrét hagyományőrzés, hiszen   

Mohács sok-nemzetiségű település, ahol a valódi, élő szokások részei a különböző korosztályok 

életé-nek. Természetes számunkra, hogy a többi tanszak, művészeti ág és a népzenei szakok 

között is megtaláljuk és megmutassuk a közös pontokat. 

 

Iskolánk kiterjedt szakmai és társadalmi kapcsolatrendszert működtet. Közös programokon     

veszünk részt, ill. szervezünk a térség oktatási és kulturális intézményeivel, önkormányzatokkal 

és nemzetiségi önkormányzatokkal, egyházakkal.  

 

 

Bázisintézményként a következő jó gyakorlatainkat kínáljuk az érdeklődő kollégáknak,    

iskoláknak: 

 

SCHNEIDER MŰVÉSZETI HÉT – nyílt órák, bemutatók, szakmai programok 

Téma: az évente megrendezésre kerülő egyhetes programsorozat széles spektrumát mutatja be 

a művészeti iskolában folyó munkának és hatásának 

Felelős: Horváth Ildikó, Horesnyi Mónika 

 

HONNAN−HOVA? – műhelyfoglalkozás, mesterkurzus, hangverseny, kiállítás 

Téma: az azóta művészként, tanárként működő egykori növendékek bevonása a                       

tehetséggondozó munkába  

Felelős: Szemző Erika, Filákovityné Verőci Alexandra 

 

FÚJJAD, FÚJJAD MUZSIKÁSOM! – fúvós műhelymunka, hangverseny 

Téma: ismerkedés a modern fúvósjáték technikájával, a hangszerek történetével 

Felelős: Hahner Róbert, Horváth Ildikó 

 

MODERN ÉNEKTECHNIKÁK ÉS MŰFAJOK –  műhelymunka, hangverseny 

Téma: új irányzatok a magánének-tanításban, a technikai és műfaji lehetőségek bővítése,     

összművészeti produkciók létrehozása 

Felelős: Filákovityné Verőci Alexandra 
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SCHNEIDER LAJOS NYOMÁBAN -– műhelyfoglalkozás, művészeti táborok 

Téma: a Schneider Lajos által gyűjtött népdalkincs megismertetése népi hangszerek           

(citera, tambura, hegedű), népi játékok bevonásával  

Felelős: Takács-Nagy Jázmin, Pávkovics István 

 

KÉZMŰVES- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI JÁTSZÓHÁZ, KIÁLLÍTÁS – műhelymunka, kiállítás 

Téma: tematikus kézműves és képzőművészeti játszóház évente két alkalommal, különböző 

technikák elsajátításával 

Felelős: Tatai Tibor és Magyarné Manga Anett  

 

A „Z-GENERÁCIÓ” ÉS A SZOLFÉZS - szolfézs szakmai nap, műhelymunka 

Téma: új módszerek, tananyagok megismerése a megye szolfézstanárainak részvételével 

Felelős: Hajas Mónika, Vidáné Kresz Beáta 

 

TEHETSÉGPONT, TEHETSÉGGONDOZÁS – tájékoztató, műhelyfoglalkozás 

Téma: tehetséggondozás, tehetségpont regisztráció, akkreditáció, tehetségpont-hálózat,          

tehetségprogram, tehetségtanács, tehetségazonosítás  

Felelős: Hajas Mónika, Vidáné Kresz Beáta 

 

KREATIVITÁSFEJLESZTÉS DRAMATIKUS ESZKÖZÖKKEL -  

nyílt óra, műhelyfoglalkozás 

Téma: gyakorlatok, módszerek bemutatása, drámajáték-óra a kreativitásfejlesztés jegyében 

Felelős: Szántó Márta, Tatainé Bóna Ágnes  

 

EGY HÚRON PENDÜLÜNK – műhelyfoglalkozás, művészeti tábor 

Téma: a vonós hangszerek népszerűsítése a társas zenélés, kamarazenélés segítségével, több 

iskola diákjai számára vonószenei tábor szervezése 

Felelős: Rózsavölgyi Anett 

 

CIFRA PALOTA ZENEÓVODA ÉS ZENEBÖLCSŐDE – műhelyfoglalkozás 

Téma: zeneovis foglalkozás 4-6 éves gyermekeknek festéssel, otthon is elkészíthető játékokkal 

Felelős: Rózsavölgyi Anett 

 

 

Vidáné Kresz Beáta 

intézményvezető 
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A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK HÍREI 

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja 2021. március 22. és április 16. között 

szervezi a Tavaszi Pedagógiai Napok programsorozatát.  

Reméljük, hogy a gazdag és időszerű témaválasztékból minden pedagógus                                 

– óvódáktól gimnáziumokig – talál saját érdeklődésének, szakterületének megfelelő                    

és hasznosnak vélt programokat. 

Rendezvényünk ezúttal is az online térbe kényszerül, de igyekszünk kihasználni ennek                
a helyzetnek az előnyeit; így is számítunk megtisztelő érdeklődésükre! 

 

A részletes programfüzet az alábbi plakátra kattintva érhető el: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Pecs/2021/Pedagogiai_Napok_Programfuzet.pdf
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Webináriumok, tájékoztató anyagok a Digitális Pedagógiai         

Módszertani Központ és a Nemzeti Köznevelési Portál ajánlásával 

 

A Nemzeti Köznevelési Portál alkalmazási lehetőségei a távoktatásban (I. rész) 

https://www.youtube.com/watch?v=VFbFLNkSvqE&t=707s 

 

A Nemzeti Köznevelési Portál alkalmazási lehetőségei a távoktatásban (II. rész) 

https://www.youtube.com/watch?v=5khWmBNLwTw&t=80s 

 

Feladatok és feladatsorok a Nemzeti Köznevelési Portálon 

https://www.youtube.com/watch?v=eSyAoN9v4xI 

 

Módszertani webináriumok pedagógusoknak  

www.opkm.hu/webi 

 

Ajánló irodalomjegyzékek, olvasmányajánlók 

 Példák gyermekirodalomhoz kapcsolódóan: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=14  

 Óvodapedagógusoknak: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=498  

 Könyvtárostanároknak: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=497  

Online pedagógusműhelyek  

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a megszokott jelenléti pedagógus-      

műhelyek helyett − a pandémiás időszakhoz alkalmazkodva − ebben a félévben ismét online    

műhelyek sorozatát indította pedagógusok számára. 

A programokon többek között intézményfejlesztési, konfliktuskezelési, módszertani kérdéseket, 

valamint az IKT alkalmazásával, a hátrányos helyzetű tanulók nevelésével kapcsolatos témákat  

dolgoznak fel a résztvevők szaktanácsadóink vezetésével, illetve feltehetik kérdéseiket,        

megoszthatják szakmai tapasztalataikat. 

A műhelyekre várjuk azokat a kollégákat, akiknek intézményei az éves igényfelmérőben jelezték 

szakmai szolgáltatási igényüket, és azokat is, akikben csak most fogalmazódik meg az            

érdeklődés.  

A részletes programfüzet az alábbi plakátra kattintva érhető el: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VFbFLNkSvqE&t=707s
https://www.youtube.com/watch?v=5khWmBNLwTw&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=eSyAoN9v4xI
http://www.opkm.hu/webi
https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=14
https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=498
https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=497
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Pecs/Online_pedagogus_muhelyek_2021._feb-majus.pdf
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Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja az alábbi 30 órás akkreditált 
pedagógus-továbbképzéseket tervezi 2021. I. félévi időszakára: 

 

Valamennyi képzési lehetőségről tájékoztatjuk az intézményeket, az érintett pedagógusokat, 

ezzel együtt kérjük, kövessék a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ aktuális továbbképzési 

oldalát.  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pedagogus_tovabbkepzesek 

 

Bővebb információ:  

Szemere Adrienn: +36-1/477-3208; kepzes.pokpecs@oh.gov.hu 

 

TOVÁBBKÉPZÉSEK 

Képzés megnevezése Célcsoport 
A képzés terve-

zett hónapja 
Bővebb információ 

Tanulói tevékenységek           
támogatása interaktív IKT esz-
közökkel 

Óvodapedagógus, Tanító, 
Tanár, Gyógypedagógus,  

Kollégiumi nevelő,        
Könyvtáros tanár (tanító), 

Szakoktató, gyakorlati      
oktató,  Fejlesztõ pedagógus 

május 
https://pedakkred.oh.gov.hu/
pedakkred/Catalogue/
CatalogueDetails.aspx?Id=7130 

TeachUP 1: formatív értékelés 
és személyre szabott tanulás a 
gyakorlatban 

Tanító, Tanár,                 
Gyógypedagógus,          

Könyvtáros tanár (tanító), 
Szakoktató, gyakorlati       

oktató, Fejlesztõ pedagógus 

március 
https://pedakkred.oh.gov.hu/
pedakkred/Catalogue/
CatalogueDetails.aspx?Id=7431 

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgá-
ló Rendszer (DIFER) használata 
és az erre alapozott fejlesztés   
4-8 éves korban (folyamatba 
ágyazott képzés) 

Óvodapedagógus, Tanító, 
Gyógypedagógus,       

Pszichológus,                      
Szociálpedagógus,             

Fejlesztõ pedagógus 

április 
https://pedakkred.oh.gov.hu/
pedakkred/Catalogue/
CatalogueDetails.aspx?Id=7593 

Különleges bánásmódot igénylő 
(SNI, BTM, kiemelten             
tehetséges) gyermekek     
együttnevelése az óvodában, a 
fejlesztés beépítése a            
pedagógiai programba 

Óvodapedagógus május 
https://pedakkred.oh.gov.hu/
PedAkkred/Catalogue/
CatalogueDetails.aspx?Id=6170 

Tanulóértékelés hagyományos 
és online feladatokkal  

Tanító, Tanár május 
https://pedakkred.oh.gov.hu/
pedakkred/Catalogue/
CatalogueDetails.aspx?Id=7655 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pedagogus_tovabbkepzesek
mailto:kepzes.pokpecs@oh.gov.hu
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7130
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7130
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7130
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7431
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7431
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7431
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7593
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7593
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7593
https://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6170
https://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6170
https://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6170
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7655
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7655
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7655
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TANULMÁNYI VERSENYEK 

Lezárult az Ifjú tudósok tudományos vetélkedő regionális fordulója 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal által meghirdetett „Ifjú tudósok” 
tudományos középiskolai vetélkedő újabb szakasza zárult le. 2021. február 8-10. között        
zajlottak a történelem, a biológia és a kémia tudományterületen a regionális forduló versenyei. 
 
A versenyszabályzat szerint a második fordulóba legfeljebb 50 versenyző juthatott tovább tudomány-
területenként. A 2020/2021. tanévben a középiskolák 11-12. évfolyamos tanulói a verseny helyszíné-
ül szolgáló Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban mérték össze tudásukat. 
 
A háromnapos vetélkedősorozat, amelyet dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak köznevelésért felelős államtitkára nyitott meg, a történelem tudományterülettel vette kezdetét.    
A következő napokon biológiából, végül pedig kémiából zajlott a megmérettetés, amelyeken Brassói 
Sándor, az Oktatási Hivatal megbízott elnöke és Kisfaludy László, az Emberi Erőforrások               
Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a versenyzőket, a           
versenybizottságokat és a média jelenlévő képviselőit. 
 
A versenyzőknek változatos, magas szintű írásbeli és szóbeli feladatok megoldása során kellett    

számot adniuk felkészültségükről, tudásukról. Bizonyítaniuk kellett a szakmai zsűri előtt, hogy     

nemcsak tárgyi tudásuk kiemelkedő, hanem képesek a megtanult ismeretek gyakorlati alkalmazásá-

ra, tovább gondolására vagy saját vélemények megfogalmazására, egyéni következtetések levoná-

sára is, nem riadva meg akár egy inspiráló vitától, problémafeladattól vagy bonyolult kísérlettől sem. 

A versenybizottságok döntése alapján tudományterületenként nyolc továbbjutó tanuló vehet részt a 
mindent eldöntő televíziós vetélkedőn, közülük kerülnek majd ki az év Ifjú tudósai.  
 
A regionális fordulóba jutott baranyai tanulók eredménye: 

 
Minden versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak is szívből gratulálunk! 

Tantárgy Tanuló neve Iskola neve 
Regionális fordulóban             

elért eredmény 

Történelem Tóth László Márk Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 
5. helyezett                                              

Televíziós döntőbe jutott 

Történelem Gácsi Zalán Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 19. helyezett 

Történelem Bagi Balázs Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 23. helyezett 

Történelem Veres Máté Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 24. helyezett 

Történelem Hardi Ádám Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 27. helyezett 

Biológia Csonka Zétény Előd 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

és Kollégiuma 
7. helyezett                                   

Televíziós döntőbe jutott 

Biológia Nyisztor Bence 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

és Kollégiuma 
23. helyezett 

Kémia Csonka Zétény  Előd 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

és Kollégiuma 
9. helyezett - Tartalék döntős 

Kémia Bogner Marcell Márk 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

és Kollégiuma 
17. helyezett 

Kémia Ruszinkó Koppány 
Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziu-

ma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
21. helyezett 

Kémia Hetesi Balázs 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

és Kollégiuma 
28. helyezett 
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Levelezési címünk: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

Címünk: 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

