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KÖSZÖNTŐ 

Ritter Betty 

főosztályvezető 

Tisztelt Kollégák! Kedves Olvasók! 

 

Téli számunk a közelgő ünnepre hangoló írással indul, majd pedig nagy változásokat,                

változtatási döntéseket bemutató írások következnek a kiemelt, „Válaszúton” témában, amely   

témának – ahogy szerzőink írásaiból is láthatják – nagyon sok arca van. Olvashatunk           

esélyteremtő, konfliktuskezelő programokról, jövőteremtő kollégiumról, intézményi                   

kultúraváltásról. 

Jól ismert állandó rovataink (jogszabályváltozások, aktualitások) mellett e számtól kezdődően új 

rovatot indítunk „Örökzöld” címmel. A rovatban a fenntarthatóság azon kérdéseivel foglalkozunk, 

amelyek egy köznevelési intézmény életében előkerülhetnek: a fenntarthatóság intézményi      

megközelítése, tanuló szervezet, pedagóguskompetenciák, fenntartható szervezetek, zöld        

óvodák és ökoiskolák jó gyakorlatai, műanyagmentesítés… 

Meghirdettük versenyeinket, melyek között egyaránt vannak csapat- és egyéni versenyek,         

tárgyi tudást mérők és kreatív együttműködésre építők. Olvassák el versenyajánlónkat és          

ismertetőnket az online igényfelmérőről, és éljenek a regisztrációs lehetőséggel, amellyel         

híreinkről, programjainkról kaphatnak tájékoztatást. Bízom abban, hogy a szokásosnál           

hosszabbra nyúló téli szünetre kiadványunk is ad rövid, hasznos olvasnivalót. 

De jó lenne adventben egy kis csendesség! De jó lenne adventben egy kis fény! De jó lenne,     

ha a várakozásban tudnánk mi magunk fényt adni, nyugalmat sugározni! Szívből kívánom       

minden olvasónak, hogy legyen belül és kívül békéje és csendessége, legyen szép ünnepe      

szerettei körében! 

 

 

Munkatársaim nevében is békés,  

boldog karácsonyt kívánok,  az új évre pedig  

jó egészséget, sok erőt és eredményes munkát! 
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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 2022. szeptember 2. napja, lezárása 

2022. november 30. napja. 

 

Egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 

Hatályba lépés: 2022.10.01. 

A fűtés útján biztosított léghőmérséklet minimális mértéke meghatározásra került – a 

fenntartótól, illetve a tulajdonostól függetlenül – a köznevelési intézményekben. (3. §)  

 

A 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló           

368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 

Hatályba lépés: 2022.10.14. 

A 2022/2023. tanítási évben nem három, hanem két alkalommal kell a tanulók részére 

legalább hat összefüggő napból álló tanítási szünetet biztosítani. A téli szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. 

(hétfő). A tanítási év utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek). (1. §) 

 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

Forrás: pixabay 
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AKTUALITÁSOK 

Intézményi igények felmérése – Igényfelmérő felület nyitva 

 

Amint azt már megszokhatták, az év végén már a következő naptári év tervezéséhez gyűjtjük a 

köznevelési intézmények (óvodák, iskolák, kollégiumok, AMI-k, EGYMI-k) pedagógiai-szakmai 

szolgáltatási igényeit. 

2023-ban is arra törekszünk, hogy ─ mindenekelőtt a pedagógusok igényeihez igazodva ─     

korszerű, tartalmas programokkal, szaktanácsadói támogatásokkal, továbbképzésekkel,       

szakmai műhelyekkel is segítsük mindennapi pedagógiai munkájukat, továbbá az                    

intézményvezetők munkáját, intézményi fejlesztő tevékenységeiket egyaránt, melyek             

eredménye a gyermekek, a tanulók támogatása. 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja 2023-ban is tematikus pedagógiai-

szakmai szolgáltatási csomagokat kínál az illetékességi területén működő köznevelési             

intézményeknek. Tovább bővítjük a csomagok kínálatát az intézményekből beérkezett igények 

alapján, melyeket jelen időszakban rögzítenek az igényfelmérő felületen az intézmények         

vezetői. 

Az igényfelmérő felület az elmúlt évben összeállított tartalommal, változatlan formában jelenik 

meg. 

A felület kitöltésére, igényeik rögzítésére első körben 2023. január 20-ig van lehetőségük az 

intézmények vezetőinek a https://www.oktatas.hu/igenyfelmero felületen. 

 

Ahhoz, hogy szolgáltatásainkat hatékonyan fejleszthessük, szervezhessük, ismernünk kell       

igényeiket, ezért várjuk és kérjük az igényfelmérő minél teljesebb körű és átgondolt kitöltését a 

tantestületekben megtartott egyeztetés után. 

Forrás: pixabay 

https://www.oktatas.hu/igenyfelmero
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AKTUALITÁSOK 

 

Pályázat „az Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére 

 

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai pályázatot hirdetnek az illetékességi           

területükön működő köznevelési és szakképző intézmények részére „az Oktatási Hivatal           

Bázisintézménye” cím elnyerésére. 
 

A pályázati felhívás célja a köznevelési és a szakképző intézmények pedagógiai eredményessé-

gének növelése olyan intézmények bevonásával, melyek készek megosztani a már működő jó    

gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutatóórák, tanulmányi és 

tehetséggondozó versenyek, pedagógus-továbbképzések számára, bázisintézményi                

tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai-szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a 

POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést. 
 

A pályázaton eredményesen szereplő intézményekkel az Oktatási Hivatal az aláírás napjától 

2026. június 15-ig tartó időtartamra szóló Együttműködési megállapodást köt. A kiválasztott    

intézmény az Együttműködési megállapodás aláírásának napjától használhatja az „OKTATÁSI 

HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” címet. 
 

A pályázati dokumentációt postai úton 1 eredeti példányban és egy szkennelt dokumentum-

ban (e-mailen) lehet benyújtani a területileg illetékes POK, nemzetiségi intézmények esetében a 

Nemzetiségi POK vezetőjéhez. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 31. 

 

A pályázattal kapcsolatos részletes információk a területileg illetékes POK elérhetőségén        

kérhetők, az alábbi linkre kattintva: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/bazisintezmenyek 
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AZ ADVENTI VÁRAKOZÁSBAN ISTEN ÖNMAGÁVAL AJÁNDÉKOZ MEG MINKET, 
HOGY LEGYEN VÉGRE VILÁGOSSÁG EBBEN A ZAVARODOTT VILÁGBAN 

Felföldi László pécsi megyéspüspök adventi üzenete 

 

Idén november 27-én kezdődik advent, a karácsonyra való előkészület időszaka.               

Az advent szó jelentése a latin adventus Domini kifejezésből származik, és az Úr                  

eljövetelét jelenti. A keresztény ember ilyenkor elcsendesül, magába tekint és elmélyíti   

Istennel való kapcsolatát. Istennel készülünk a karácsonyra, hogy az ünnep a maga        

tisztaságával,  misztériumával valóban átjárja lelkünket. Karácsonykor Isten emberré lett, 

hogy felemelje a szükséget szenvedő emberiséget. A megváltó Jézus születése mindenki 

számára üdvösséget hoz, aki engedi, hogy a kegyelem által lelkében is megszülethessen. 

 

Az adventi idő az életünk legfontosabb valóságára tanít, a várakozásra. Ahogy a tavaszi virágba 

borult gyümölcsfák várakoznak az ízletes, tápláló gyümölcs kifejlődésére, úgy emberi életünk   

valódi titka a várakozás, a mindennapok csendes munkája. Ilyen az emberi sorsunk is, melyben 

ritka a nagy esemény, a különleges gyümölcs, inkább egy állandó, adventi várakozás a sorsunk. 

Istenre várni azt jelenti, megtalálni az életünk értelmét és nagyságát. Meg kell tanulnunk, hogy az 

igazi nagyság az egyszerű élet, a mindennapok csendes élete. Az adventi várakozásban Istennel 

vágyakozunk a teljes élet után. Adjunk teret és időt Istennek az életünkben, a megteremtett 

csendünkben. Az őszinte imádságban való jelenlétünkben Isten nem valamit ad, hanem           

önmagával ajándékoz meg minket. 

Az adventi várakozás nem egy különleges idő az életünkben, hanem mindnyájunk sorsának a 

legmeghatározóbb kísérője, állandóan jelen levő valósága. Életminőségünk, boldogságunk    

meghatározója, hogy mire és hogyan várakozunk: tőlünk függ, hogy tehetetlenül, szenvedve, 

vagy reményekkel és a cél eléréséért mindent megtéve éljük meg életünk szakaszait. 

Mint a bölcseknek, nekünk is újra és újra feltűnik az Isten hívásának csillaga. Egy üzenet, egy 

gondolat, amely hív, vezet, hogy beteljesüljön életünk. De minden hívó fény között a                 

legfontosabb és legfényesebb a karácsony csillaga. Ez a csillag az Atyától származó jel, ami 

odavezeti a kereső napkeleti bölcseket is a Megváltóhoz. A karácsonyi csillag fénye ma is a    

Teremtő nagy erejű szavának megjelenítője: Legyen világosság! Legyen világosság bennünk, a 

családokban, munkánkban, Egyházunkban, országunkban, az egész földön. Legyen a sötétből 

világos ebben a zavarodott világban. 

A betlehemi csillag egy jel. Az Isten jeleket küld a teremtésben, a természetben, és jelet küld     

Fiában is. Aki észreveszi a csillagot, azt teszi, amit a bölcsek, útnak indul. Nem fél a távolságtól 

és az úttól, nem fél elhagyni biztonságos otthonát és korábbi életét, mert az elindulás által        

lendületet és reményt nyer. Amíg az ember nem találja meg a maga csillagát, addig egy helyben 

topog, erői parlagon hevernek, életkedve lagymatag. Akkor tudunk élni, haladni, tűrni, ha       

VÁLASZÚTON 
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 VÁLASZÚTON 

megtaláljuk Istentől kapott hivatásunkat. A hivatásunk az, amit Isten előtti szeretetben teszünk 

meg, vagy szenvedünk át. 

A betlehemi csillag előre vezet minket. Életünk vezércsillaga megy az időben, amíg el nem jut az 

örökkévalóságig. Figyelő tekintetünket így elsősorban a jövőre, sőt az abszolút jövőre kell        

szegezzük, hogy vezércsillagunk fényéből erőt merítve, mi is eljussunk az örökkévalóságba. 

A keresztény világ emberének, családjainak, közösségeinek életét legmélyebben, érzelmileg   

legmeghatározóbban karácsony ünnepe járja át. Lelkünk legmélyén a kezdet, a születés a      

legcsodálatosabb dolog, ami történhet velünk, ami történhet egy családban. De ennek a         

csodának, ennek a kezdetnek van egy sokkal gazdagabb és mélyebb üzenete és ereje is.           

A Biblia első szava végigkíséri életünket, kapcsolatainkat:  

 „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben                

Istennél. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett. Ami létrejött, abban Ő volt az élet, és ez 

az élet volt az emberek világossága. A világosság ragyog a sötétségben, és a sötétség nem     

tartóztatta fel.” (Jn 1,1-5) 

Az első élő emlékeink gyermekkorunk világáról, az első örömök és fájdalmak, az első szerelem, 

az első csók, az első nagy magány megérzése, de idetartozik az első élményünk a halállal, az 

elmúlással, mert általa újként fedeztük fel az életet. Ezért az emberi életnek a legvalóságosabb, 

hétköznapjainkat legjobban átjáró, mindent meghatározó lényege a születés. Megszületik egy 

gondolat, egy terv, egy elhatározás, egy döntés, az első lépés, és utána elindul a csoda, az     

életnek, a létnek, a sorsnak a csodája.  

Így született a teremtett világ: Isten gondolatából és akaratából a fizikai valóság. Így születtünk 

mindnyájan évezredek káosznak látszó, emberi szíveket boldogító és megpróbáló örömének, 

szenvedésének keverékéből. Ennek a káosznak, értelmetlennek látszó útnak, amely Isten         

tervében láthatatlan, ugyanakkor valóságos, nemzedékeken átnyúló géntérképek gyümölcseként 

születtünk meg. De a születésünk nem megtörtént, nem a múlt egy ünnepelhető eseménye,      

hanem a fogantatás pillanatától a végső örök találkozást megelőző születésünkig, lelkünk         

Teremtőjének való visszaadásáig, egy megszakítás nélküli folyamat minden ember életében.      

A teremtett világ életében is, hisz a csillagvilág, a föld, a növény és állatvilág állandó születésben 

van. 

Ha a Szentírásban elolvassuk Jézus Krisztus nemzetségtábláját, szintén egy ilyen hihetetlen, de 

csodálatos utat láthatunk, azért, hogy az Isten Fia megtestesüljön, Emberré legyen:  

„Az Ige megtestesült és közöttünk lakozott.” (Jn 1,14)  

Ha az embert nézzük, akkor életünk a fogantatásunk pillanatától elkezdődött, és e világra         

születésünkön keresztül haladva lettünk emberré – az édesanyánk és magunk vajúdásának 

szenvedéséből. Mert emberré nem egy pillanat alatt születünk, hanem  emberré válunk. Az élet 

egy csendes pillanatában megszületik a magunkra eszmélésnek a hálaadása, hogy létezem,  

emberré váltam, és képesnek kell lennem másokat is segíteni ezen az úton. Az életutam          

második felében egyre hálásabb vagyok a sorsomat segítő embereknek, mindazoknak az        

eseményeknek, jóknak és rosszaknak, amelyeknek köszönhetem mai személyiségem            
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megszületését. Ezzel párhuzamosan egyre világosabban látom kikerülhetetlen feladatomat, 

amellyel nekem is jelen kell lennem testvéreim életében. Vállalnom kell az emberségnek, a     

felnőtt, érett emberré válásnak ezt a kikerülhetetlen, segítő feladatát. Annyira és annyiban      

vagyok ember, amennyiben érzem, hogy mellettem is emberré válnak kicsik és nagyok, akik 

hosszabb vagy rövidebb időre, de mellém szegődtek az életúton. 

Életem útján van kinek, van kihez szólni, van, aki hozzánk szól, ez Jézus Krisztus                 

megtestesülésének, az Emberfiának mindent felülmúló és minden emberi életnek értelmet adó 

Örömhíre, szeretetüzenete. De ehhez, a világra és emberré születésünk után Isten gyermekévé 

is kell születnünk. Emberré és kereszténnyé lenni, ez itt és most a feladatunk.  

Ha az értünk emberré lett Isten Fiára irányítjuk figyelmünket, tőle tanulunk, tanítványai leszünk, 

akkor, miként az adventi koszorún hétről hétre növekszik és megszületik a fény, úgy születik 

meg az élet, az emberi lét öröme, az örök létre születés valóságának bizonyossága mindnyájunk 

életében. 

 VÁLASZÚTON 

Felföldi László 
 

pécsi megyéspüspök  
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 VÁLASZÚTON 

 

A választás szabadsága  

A maradás vagy változás kockázata a felsőoktatás modellváltásának példáján okulva 

 

„Választási képességünk tesz minket emberré” 

Madeleine L’Engle 

„Valakinek holnap át kell írni a régi meséket! 

ó mondd, te kit választanál?”                                     

Szörényi Levente és Bródy János 

 

Mindig választanunk kell: változunk vagy maradunk? Per se intelligitur, azaz magától értetődően, 

kapásból rávágjuk: változunk. Vagy legalábbis változást akarunk, de mi magunk nem nagyon 

merünk vagy nem nagyon akarunk megváltozni. Pedig önmagunk megváltozása nélkül a          

változás a környezetünkben sem fog megtörténni. Szent Ágoston írja, hogy senki nem              

üdvözülhet a saját közreműködése nélkül. Majd Richard Covey figyelmeztet bennünket közel 

1700 évvel később, napjainkban, hogy „Példa legyél, ne kritikus. Mások gyengeségeire         

együttérzéssel, ne pedig szemrehányással tekintsünk. Nem az számít, hogy mit nem tesznek, 

vagy mit kéne tenniük, hanem az, hogy mi milyen választ adunk erre a helyzetre, és nekünk mit 

kellene tennünk.”  

A legkisebb változást sem fogjuk tudni elérni környezetünkben, rendszereinkben, rég             

használatos modelljeinkben, ha mi magunk nem tudunk vagy nem merünk megváltozni.          

Mert – mint fentebb láttuk – másokat nem nagyon fogunk tudni megváltoztatni, csak önmagunkat.  

Ha már elfogadtuk, hogy a változáshoz önmagunkon kell változtatni,   

tudomásul kell vennünk azt is, hogy nem elég csak a viselkedésünket 

megváltoztatni, hanem sokkal inkább a paradigmáinkat. Covey azt is   

írja, hogy „Ha kisebb léptékű fejlődéssel is megelégszünk, elég a        

viselkedésünkön változtatni. A jelentős, minőségi áttöréshez azonban a 

paradigmáinkat kell átalakítanunk”. A paradigmáink szocializációnkból 

eredő minták, amelyek arra szolgálnak, hogy utat mutassanak a         

cselekedeteinkhez, meghatározzák viselkedésünket. A cselekedeteink, 

viselkedésünk következménye, hogy mit kapunk majd a világtól, azaz 

embertársainktól. Azt is, hogy ők hajlandóak lesznek-e mégis változni. 
 

Modellvált(oztat)ás a felsőoktatásban 

A modell (a tudományban) gyakorta használt kifejezés különféle fogalmak és rendszerek         

szerkezeti leírására.  

A felsőoktatási (egyetemi) modellváltás a magyarországi felsőoktatás államkapitalista szándéktól 

vezérelt átalakítása: áttérés a „jólléti”, sokszor „szociális” szempontú ellátási rendszerről a       

teljesítmény alapú finanszírozására. Nem könnyű megérteni. Sokaknak még nehezebb elfogadni. 

A jövedelmek (bevételek) az állami költségvetési elosztási elvekhez szokott (nekünk jár is, és jut 

is) szemlélet számára nem egyszer megdöbbenés, értetlenség, majd ebből következően akár 

ellenállás, sőt bojkott is lehet, és azt vélelmezi: ezt nem lehet végrehajtani. 

Forrás: pixabay 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Modell_(tudom%C3%A1ny)
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A tankhajó nehezen fordul. A felsőoktatás tankhajójának stream lapátját azonban elfordították.    

A főhatóság (az ágazatirányító minisztérium) és a fenntartó kuratóriumok. Közösen. Mondhatjuk, 

hogy mi ezt nem hisszük el, nem foglalkozunk vele, sőt tiltakozunk. Talán idén (2022-ben) még 

mondhattuk, meg talán még jövőre is: az átmenet éveiben. Azután már nem. Késő lesz. Ha csak 

bírálunk, elveszítjük azt is, amit ma értékként (nem csak családi ezüstként) őrzünk, és küzdünk a 

megmaradásukért. Ugyan mindennek értéke van, de az értéknek ára is van. Ha nem váltunk   

nézőpontot, nem váltunk paradigmát, ebből következően nem cselekszünk, mindezt                 

elveszíthetjük. 

Életünk 

Életünk folyamatos választás. Döntés. Döntés a jó és a rossz    

között, relativizált világunkban még inkább az általunk jónak vélt jó 

és legjobb között. Ehhez a választáshoz azonban felismerés kell. 

A tudás és a szabadság szintje. A tudás, ismeret. A szabadságról 

azt tanultuk a marxi vagy inkább hegeli parafrázisokból, hogy az a 

felismert szükségszerűség.  

Az eredményesség oltárán feláldozva az önmagáért való szembeszegülés létfeladó                 

mártíromságát, vad hegeliánussá lettem. Arra koncentrálok, amire befolyásom van, mert erősen 

hiszem, használni akarok, hogy jobbá tegyem ami körülvesz, és amire van hatásom, hogy         

választ kapjak gyermekkorom katekézisére is emlékezve, a mindannyiunkat máig feszítő          

kérdésre: mivégre vagyok e világon. 

A választ persze mindenkinek önmagának kell megadnia.  

Noha még az is lehet, hogy a kérdést is fel kell tennie mindenkinek, aki ezt eddig nem tette meg. 

 

  

 

 VÁLASZÚTON 

Forrás: pixabay 

Lengvárszky Attila 

oktatási igazgató 

Pécsi Tudományegyetem 
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ÁLLATI JÓ NAPOK 

 

Közel egy időszakra esik az idén a Teremtés Hete és az Állatok Világnapja. Fontos, hogy      

megértsük ezeknek az emlékeztető időpontoknak a lényegét. Mindkét terminus olyan probléma-

kört érint, amely egyre húsbavágóbban érzékelhető részévé válik a mindennapjainknak, nem 

mellesleg a 7. pedagógus-kompetencia területét is érinti. A teremtésvédelemről van szó. 

A Teremtés Hete mögött az isteni teremtő munka csodálata áll, amelyre a zsinagógai naptár   

szerinti Újév ünnepe is emlékeztet. A zsidó Újév a legősibb teremtésünnep, amely az egész    

életrend alfája. A mózesi vallás követői innen datálják időszámításukat, minden egyes évet, tehát 

a jelent is a teremtés kijelölt napjához igazítanak. A teremtés bibliai elbeszélése szerint a        

kozmosz szereplőinek az a funkciójuk, hogy elválasszák a fényt a sötéttől, mutassák az időt,      

és emlékeztessenek az ünnepekre (1Móz /Ter/ 1, 14). Az élet heti rendje ugyanehhez a          

menetrendhez igazodik. A heti ünnepnap az a nyugalomnap (Sabbath, Sábesz), amely Isten    

dicsőítésének, az istentiszteleti összegyülekezésnek és az imádkozásnak az alkalma, amely    

minőségi idő, nem szabad elrontani hétköznapi tevékenységekkel. A teremtés dicséretét,         

ünneplését nemcsak a Genezis megfelelő passzusainak felolvasása, hanem az ún.                   

teremtés-zsoltárok (pl. Zsolt  8, 104) is ünnepélyes keretbe foglalták.  

A világ születésének a megünneplése, öröme és hálaérzete sokáig elhalványult a mi keresztyén 

hagyományainkban, egészen addig, amíg a 13. század elején egy bizonyos Giovanni di Pietro di 

Bernardone rendalapító szerzetes föl nem fedezte. Szent Ferenc életét ismert legendák övezik, 

hogyan beszélt az állatokhoz. Ezért napját októberben az Állatok Világnapjává nyilvánították. A 

neki tulajdonított Naphimnuszban szépen kifejeződik a teremtés csodálata, amelyben az          

égitestek és a természeti elemek az ember teremtménytársaiként, testvéreiként teljesítik            

Teremtőjük akaratát. Persze, Ferenc testvér se akart nagy szenzációt kelteni  egyszerűen       

visszanyúlt a teremtés-zsoltárokhoz és élővé tette a régi hagyomány lelki örökségét.  

Ma divatos az állatokat félteni, szembeállítani cukiságukat a gonosz, pusztító emberrel. Vannak, 

akik egyenesen egy ember nélküli világot tartanának eszményinek. Sőt, haragoszöld                

embertársaink odáig is eljutottak már, hogy káros gyerekeket a világra hozni, mert a teli pelenkák 

szennyezik a bolygót. Könnyű átlátni, hogy ennek a mentalitásnak semmi köze nincs a világunk 

iránti kímélethez és a teremtés tiszteletéhez. Sokkal inkább egy világméretű manipulációs        

stratégiához illeszkedik, amelyben a fejlett társadalmakat le kell cserélni képzetlen, a globális 

pénzhatalomnak vakon engedelmeskedő, és tetszés szerint áttelepíthető tömegekre. 

Egyáltalán, sorskérdés két alapvető dolognak a tisztázása. Az egyik az, hogy a teremtett világ 

megóvása nem lehet jól pénzelt, belterjes értelmiségi akciócsoportok hitbizománya, végképp 

nem erre szakosodott pártok és politikusok martaléka. Az ember, minden ember lakhelye akkor is 

a természet, ha abból látszólag kiszakítja az urbanizált lét. Másrészt, a teremtésvédelem nem 
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szűkíthető le csak környezeti kérdésekre, mivel a teljes bioszféra léte a tét, amelybe a bolygónk 

lakott része, tehát a társadalom is beletartozik a maga bonyolult viszonyrendszerével. Ezt az     

összefüggést az is igazolja, hogy az ember egyszerre rombolja le a természetet és saját, több 

ezer éves kultúráját. Amikor tehát fenntarthatóságról beszélünk, a kihalással veszélyeztetett fajok 

mellett gondolnunk kell ősi, önpusztítással fenyegetett életrendünkre, a teremtés rendjére,     

amelyben férfinak és nőnek, felnőttnek és gyermeknek egyaránt megvannak a maga léttörvényei, 

amelyeket nem mi találtunk ki, amelyeknek a felszámolásával viszont önmagunkat, gyerekeink, 

unokáink jövőjét számolnánk föl. 

Jó lenne tehát visszatérnünk a teremtésünnep ősi gondolatához, a Teremtő dicséretéhez és     

alkotásai megbecsüléséhez! Az állatoknak nemcsak jogaik vannak, hanem életterük, helyük a 

teremtésben - az ember felelős gazdálkodására bízva –, a teremtés rendje szerint. Ebben a   

rendben újra emberré lehetünk, férfiak és nők, felnőttek és gyerekek, harmóniában az állatokkal 

és a természeti környezettel, harmóniában egymással és nem utolsó sorban azzal, aki teremtett 

minket. Ennek a rendnek a fölfedezése és érvényesítése a 21. században a legnagyobb, bátor 

kaland. Érdemes végigcsinálni, mert talán így megmaradhatunk a Teremtő gondoskodásában, 

mentő szeretetében.                 

 

Dr. Kádár Péter 

főigazgató 

Pécsi Református Kollégium  
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Arany-esélyek a „szokatlan úton” 

Egyéni fejlesztési lehetőségek paradigmaváltás idején 

 
Amikor Arany János hőse, Toldi Miklós ráébred különlegességére, és nem a „boglyák       

hűvösébe” húzódik a legtikkasztóbb nyári melegben, hanem kiáll a keresztútra, mert „más        

mezőre vágyik e határrul”, akkor azonnal érkezik számára a válasz értelmes makro- és mikrokoz-

moszunkból: „porfelhő kerekedik”, és jő a királyi sereg a nádor vezetésével (Arany, 1847).          

S a „Jel”, mely mindig ott rejtőzik körülöttünk, bennünk – felfénylik, s megmutatja a továbblépés 

lehetőségét, megfogalmazva az újabb vágyat, amely előbbre vihet: „Hej! ha én is, én is köztetek 

mehetnék, Szép magyar vitézek, aranyos leventék!” Tipikus példája ez a Carl Jung által 

„szinkronicitásnak” leírt élménynek, amikor tudjuk, hogy ez nem véletlen (Jung, 1973). Jung     

szerint ez a lelki ébredés kulcsfontosságú eleme, mely elvezet minket az egocentrikus            

gondolkodásból egy magasabb szintű tudatosság felé. 

Ilyen „jelentőségteljes véletlennek” látszó események segíthetnek minket, pedagógusokat is 

helyes választásokhoz az olyan „válaszutakon”, amelyen most is járunk – több szinten is.  

    1. ábra. Az élet vonalai I. (fotó: Dr. Zalay Szabolcs) 

Globálisan jelentős paradigmaváltáson megy keresztül az egész pedagógiai rendszer.       

Az ismeretcentrikus, „magolós pedagógiát”, már rég felváltani kívánja egy kompetencialapú,  

gyakorlatias, „pragmatista pedagógia”. Ám mind a mai napig – világviszonylatban – csak         

töredékesen sikerül ez az áttörés, számtalan „reformbukdácsoláson” keresztül, talán szerencsé-

re, vagy nem is véletlenül, értékeinket féltve (Németh, 1996). Mígnem elérkeztünk egy újabb    

határhoz, amely egy újabb paradigma körvonalait sejteti, amely már mindkét irányt meghaladni 

kívánja. Szintetizálni az értékközvetítést a gyakorlati hasznossággal, egy olyan pedagógiát      

teremtve, mely a hagyomány átörökítését csak az életrevalóság, a kompetenciafejlesztést pedig 

csak az ember egyetemes, univerzális mivolta tükrében hajlandó értelmezni és alkalmazni,      

veszélyeztetett helyzetére is tekintettel. 

Ez a körvonalazódó új pedagógia a „homo studenst”, a „tanuló embert” helyezi                  

középpontba, felélesztve egyrészt az archaikus világkép már-már elveszett szemléletmódját, a 

test-lélek-szellem hármasságával, modernizálva azt, fizikai-érzelmi-értelmi fejlesztési koncepció-

jával, a fizikai állapot, a lelkiállapot és a tudatállapot autonóm komplexitásában, másrészt        

felhasználva a legújabb kvantumfizikai, neurobiológiai, kognitív és pozitív pszichológiai               

ismereteket az emberről (Zalay, 2021). A tanulás számtalan új módját építi be formálódó        

rendszerébe ez a pedagógiai világkép, sorra használva ki a gyakorlati tapasztalatok számtalan 

régi és friss tudását, amelyek életképesek tudnak lenni az újabb és újabb generációk                
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nevelésében, egyúttal válaszokat jelentenek az aktuális társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális 

kihívásokra, amelyek között élünk, a digitalizációtól a fenntarthatóságon át a személyes            

elidegenedési problémákig.  

2. ábra. Az élet vonalai II. (fotó: Dr. Zalay Szabolcs) 

A magyar pedagógiai rendszer szintén átéli ezt a „vajúdást”. A szülési fájdalmak már-már 

az elviselhetetlenségig fokozódnak. Mindenki látja, hogy baj van, de kevesen tudják, hogy mi a 

probléma valódi oka és megoldása. Számtalan magyar pedagógiai reformkísérlet halt el már   

sokszor „magzatkorában” a különböző szereplők és tényezők szerencsétlen „csillagállása” miatt, 

vagy az alapvetően különböző ideológiai alapállású döntéshozók csatározásai közepette. 

(Zsolnai, 2013) Előbb az elmaradottságot kellett orvosolni, később a trianoni sebeket gyógyítani, 

majd a szocialista embertípus nevelését ellensúlyozni, végül megélni a munkaerő-piaci elvárások 

benyomulását a pedagógiai térbe egy rendkívül sokrétű fenntartói szerkezetben dolgozó, nem 

homogén pedagógus karral, akik kontraszelektív módon választódtak ki évtizedeken keresztül, 

egy negatív spirálba tekeredve, ön- és társadalmi megbecsülésüket fokozatosan veszítve.      

Közben időnként emberfelettinek megélt küzdelemben állva, jobb sorsra hivatott értelmiségiként, 

a megértésért, az értékmentésért, a gyerekekért.  

A jelenlegi krízis hátterében, amely az anyagi és szakmai megbecsülés méltatlan hiányának 

számtalan kijelzésében ölt testet, vélhetően egy sokkal mélyebben rejtőző problémacsomag     

fedezhető fel. Nevezetesen egy olyan identitásválság, amely a magyar pedagógia régóta       

meglévő ellentmondásosságából adódik össze, és szorosan összefügg nemzeti identitásválsá-

gunkkal. Kik vagyunk mi magyarok itt, egy szláv, germán, latin kulturális és nyelvi közegben?  

Értékesek vagyunk vagy szégyenkeznünk kell? Városiak vagy falusiak? Urbánusok vagy          

népiesek? Progresszívek vagy konzervatívak? Számtalan hamis dichotómia, amelyek szerint 

„szalámiznak” minket évszázadok óta. S akkor mit tanítsunk? Szakrális beágyazottságú          

műveltségünket vagy a modernnek mondott kompetenciákat? Hogyan tanítsunk?                     

Tekintélyelvűen? Liberálisan? Tehetséget gondozzunk vagy hátrányokat kompenzáljunk? Megint 

csak a csapdák sokasága. Szkülla és Kharübdisz között áthajózni pedig igencsak vészjósló       

kihívás. 

3. ábra. Az élet vonalai III. (fotó: Dr. Zalay Szabolcs) 
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A pedagógiai környezet tehát látszólag nem kedvez egy-egy hosszútávú innovációnak. 

Könnyen arra a sorsra juthat némely jószándékú fejlesztés, hogy a kulturális és politikai,            

ideológiai „szekértáborok” csatározásának áldozatává válik, mielőtt még kifejthette volna valódi 

hatását. Nem így történt ez azonban a világviszonylatban egyedülálló módon szerveződő Arany 

János Tehetséggondozó Programmal, amely immáron huszonkét esztendeje működik a magyar 

köznevelési rendszeren belül, s manapság újabb esélyeit hordozza annak a megújulásnak, 

amelyre az egész rendszer vár. Amikor 2000 szeptemberében elindult ez a program, már akkor 

több olyan elem megjelent benne, amelyek a születőben lévő paradigma megvalósítási             

lehetőségét hordozták, ráadásul a magyar pedagógiai anomáliák többségére is választ kínáltak. 

A tanulásmódszertan, az önismeret, a drámapedagógia, az informatika, az idegennyelv-tanítás, 

az autóvezetés, a tematikus kollégiumi hétvégék, az egyéni fejlesztési tervek alkalmazása olyan 

innovációt jelentett, amely felhajtó erővel tudott bírni a teljes pedagógiai környezetre helyi és     

országos szinten egyaránt (Zalay, 2003). 

A kétezres években Andrásfalvy professzor kutatásai nyomán, aki bebizonyította, hogy az 

ötezernél kisebb lélekszámú magyar településekről induló fiataloknak csak 2 %-a végez        

egyetemet, egységessé vált a köznevelésért dolgozók akarata, hogy ezen változtatni kell, hiszen 

rengeteg tehetségünk megy így veszendőbe. Az is az új fejlesztés mellett szólt, hogy ebben a 

programban jó szintézise ígérkezett a tehetséggondozásnak és a hátránykompenzálásnak.        

S az elmúlt huszonkét év számtalan sikert is hozott, a várakozásnak megfelelően, mind egyéni, 

mind szervezeti szinten, de országos viszonylatban is. Nagyon sok fiatal, akik az első              

évfolyamokba jártak, ma már sikeres, diplomás, családos ember. Nagyon sok iskola tantestülete 

a program hatására kiszélesítette módszertani repertoárját, elmélyítette a differenciáló              

pedagógiai tudását, és gyakorlattá tette az esélyegyenlőségért folytatott küzdelmet az iskolák 

mikrokörnyezetében. A programban használt módszerek egy része rendszerszinten is beépült az 

általános gyakorlatba. (Aranyidők, 2020). 

 

4. ábra. Az élet vonalai IV. (fotó: Dr. Zalay Szabolcs) 

A jelenlegi összetett pedagógiai krízishelyzet azonban újabb kihívások elé állítja az Arany 

János Tehetséggondozó Programért dolgozókat. A csak lassan korrigálható népességfogyás, a 

megújuló szakképzés elszívó hatása, a túlterhelt és megbecsülésükért küzdő pedagógusok   

helyzete, a paradigmaváltás belső és külső kényszerére rendszerszinten lassan reagáló irányítás 

országos szinten nehéz helyzetbe hozza a program iskoláit. Viszont jól látszik, hogy vannak     

tartalékok, amelyek mozgósíthatók a nehéz időkben. Nem véletlenül képviseli az a közel harminc 

intézmény, gimnáziumok és kollégiumok ezt a közösséget, hiszen ezek az ország legjobbjai közé 

számítanak. Több év munkája nyomán sikerült elérni, hogy az idei tanévtől a meglévő anyagi  

juttatások közé bekerült az ösztöndíj is, amely 2023 februárjától, tanulmányi eredménytől        
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függően, differenciálva, 4,7-es átlag felett havi 40.000 Ft-ot, 4,3 felett havi 30.000 Ft-ot és       

4,00 felett havi 20.000 Ft-ot jelent tanulónként.  

Az anyagi támogatásfejlesztésen kívül még ennél is nagyobb jelentősége van azoknak a 

helyi pedagógiai innovációknak, amelyek újabb lendületet adhatnak a program továbbfejlődésé-

nek. Ahogy ez a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban is történik, a Pécsi Kodály Zoltán             

Kollégiummal együttműködve. A kibővített partneriskolai hálózat megerősítésével, az Arany 

Esély nyílt napi programmal, a Tehetségtáborral, az AJTP iskolák Művészeti Fesztiváljával      

számos nevelődési élményen keresztül fejti ki esélyteremtő nevelő munkáját a helyi pedagógiai 

közösség. (Zalay, 2015) Ugyanakkor nagyon fontos eleme az újabb korszakba lépésnek a       

kezdetektől meglévő tanulásmódszertan tantárgyi struktúrájának újrarendezése.  

A 2020-as megújított NAT-hoz illeszkedő kerettanterv alapján – a program keretei között – 

lehetőség kínálkozik arra, hogy megvalósuljon egy-egy tanuló önirányított tanulási programjának 

kialakítása mentori irányítással, amely az elmélyült önismereti alapokra építve, a „tanuló ember” 

koncepció gyakorlati megvalósítása révén a pályaorientáció személyre szabott tervében csúcso-

sodhat majd ki az ötödik évre. (AJTP, 2021) Ezeket az egyéni fejlesztési terveket támogatja meg 

az az egyedi koncepció alapján az idei tanévtől elindított tanulásmódszertani program, amely 

Arany híres műve nyomán a „Toldi-kód” nevet kapta, és az elbeszélő költemény tizenkét énekén 

vezeti végig az előkészítő évet járó gimnazistákat. Mintegy mikrokozmikus utazáson, ahol ők    

maguk lehetnek a hősök, akik keresik a tehetségüknek megfelelő tanulási formákat, gyűjtik az       

erőforrásokat, szembenéznek személyiségük árnyékaival, s kiállhatják a próbákat, hogy végül a 

„király lovagjai lehessenek”, s kezdődhessen számukra, szerencsésebb helyre született           

társaikkal egyenlő esélyekkel, a gimnázium kilencedik évfolyama. 

Az ilyen és ehhez hasonló innovációk révén az Arany János Program újra mutathat olyan 

„szokatlan utakat” a magyar köznevelési rendszer egészének, ahogy ez a program indulásakor is 

történt, amelyek élesztő hatással bírhatnak, tartalmat adhatnak a NAT szépen megfogalmazott 

elvi bevezetőjének gyakorlati megvalósításához, elősegítve ezzel a hagyomány és/vagy          

modernitás útelágazásánál „tébláboló” magyar iskola paradoxon-áthidalási kísérletét. Mert tudni 

kell az utat Buda felé! S ha megkérdezi valaki, hogy – „Hé, paraszt! melyik út megyen itt           

Budára?” (Arany, 1847), képesnek kell lennünk megmutatni, szeretettel, türelemmel, alázattal, a 

saját pedagógiai eszközeinkkel. 
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Nézőpontváltás 

Konfliktuskezelés és megoldáskeresés a Pécsi Református Kollégium       

Nagyharsányi Általános Iskolájában 
 

Jelen írásban az iskolai konfliktusok és bántalmazások kezelésének lehetőségeit           

szeretném bemutatni a 2010-ben elindított inkluzív szervezetfejlesztés és – kiemelten – a         

Szín-Játszó-Ház néven működtetett konfliktuskezelő program tapasztalatai alapján.  

 Vezetőtársaimmal és a bevont szakemberekkel az egyén és a közösség életének         

gazdagítására, lehetőségeinek fokozására és a megjelenő feszültségek megoldására, a reziliens 

és felelős magatartás kialakítására kerestük az eszközöket és módszereket. 

 Azt vélelmeztük, hogy a külső és belső konfliktusok kezelése a csoport szabályozó        

szerepe által hatékonyabban tud megvalósulni. 

2009/2010-es tanévben indult el az iskolai életre, kiemelten a közösségre, az együttműkö-

désekre, az értékrendre és a módszertani kultúrára vonatkozó helyzetfeltárás, mely alapján      

átgondolásra kerültek a fejlesztésre vonatkozó beavatkozások. Ebben a folyamatban hangsúlyos 

részt kapott az iskolai konfliktusok, bántalmazások feltérképezése és az akkor alkalmazott     

megoldások megismerése. 

A kezdeti időszakról elmondható – a tanári beszámolók és  

saját tapasztalat alapján –, hogy az agresszív viselkedés jelen volt, 

kezelésére azonban az eszköztelenség, a konstruktív megoldások 

hiánya, az érdektelenség és a direkt módszerek alkalmazása volt 

jellemző. A helyzetet nehezítette a végzős diákok jellemzően       

problémás viselkedése.  Az osztályok által    választott együttélési 

stratégiák következményeként találkoztunk kirekesztéssel,          

klikkesedéssel, elmagányosodással és marginalizálódással is.  

Olyan minta volt ez, melyet nem szerettünk volna tovább örökíteni. Kerestük a megoldást. 

Mivel az iskolai bántalmazást egy nagyon sokrétű problémaként értelmeztük, ezért annak       

megelőzése, kezelése kapcsán komplex, átfogó cselekvésekről gondolkodtunk. 

A 2010-es évi fenntartóváltást követően azt a szemléletet kezdtük képviselni, melynek 

alapja az igazságos és méltányos cselekvés, és az az elvárás, hogy egymás életét, annak 

értékét, egyediségét tiszteljük. Egy olyan együttélési stratégiát választottunk, melynek       

meghatározója az a krisztusi attitűd mely ráirányítja a figyelmet a másik emberre, helyzetére, 

kimozdít a statikusból, a meghatározottságokból, felelősségre, változtatásra és megújulásra indít. 

Olyan el- és befogadó értékeket
1
 állítottunk központba, mint a közösség, a sokszínűség         

tisztelete, a bizalom, az együttérzés, az erőszakmentesség, békesség, őszinteség, öröm, 

szeretet, szépség. Szép lassan a jogszerűség és fenntarthatóság is beépült, mindkettő        

ösztönözte a felelőségteljes kapcsolatok kialakulását és az egymásért meginduló és mozdulni 

kész magatartást. Diakóniai és érzékenyítő foglakozásokat vezettünk be, melyek által a      

gyermekek szemléletét kezdtük alakítani, és egymás felé fordítani. Elkezdődött az                 

attitűdformálás is. 

Forrás: pixabay 

1 Booth, Tony - Ainscow, Mel (2011) - Inklúziós index, a tanulás és részvétel támogatása az iskolákban. Educatio 

Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 2011 p  
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Tevékenységeinket úgy igyekeztünk megszervezni, hogy közösségünk minden tagja     

átélhesse, hogy a folyamatoknak nem csupán résztvevője, hanem kreatív alkotója, formálója    

lehet. A bevonódás egyik leghatékonyabb eszközének gondoltuk, ha munkatársaink és diákjaink 

megérzik, hogy önmagukért vannak elfogadva, figyelmet, bizalmat, felelősséget és megértést 

kapnak.  Azt tapasztaltuk, hogy sok problémás viselkedésű diák akkor képes kijönni a saját életét 

is megkeserítő játszmákból, ha átéli mindezek valóságát. 

Egyre nagyobb hangsúlyt fektetettünk az érzelmi nevelésre, és olyan élményszerű        

tevékenységeket vezettünk be, ahol az együttműködés           

tanulható és megvalósítható azáltal, hogy egy adott vagy      

szimulált problémára egy tervező és alkotó folyamat révén 

közösen keressük a megoldást. Egy ilyen helyzetben átélhető, 

hogy szükség van a közös asszociációra, egyeztetésre,      

kreativitásra, a társunk tudására, tapasztalatára, erőforrására. 

Egyszerűen magától értetődővé válik a közös munka, az       

egymásra figyelés. A probléma ilyen szintű megközelítése      

felszabadítóan hat, és kedvező megoldási stratégiákat eredményez.  

Mivel a teljes szervezeti működésre nézve szerettünk volna változásokat elérni,              

kimozdultunk abból az állapotból, hogy csupán egy esetre, egy nehezen kezelhető      

egyénre, esetleg csoportra tegyük a hangsúlyt, vagy őket büntessük.  A változást           

kölcsönhatásként kezdtük értelmezni, ezért összekapcsoltuk a konfliktuskezelést a           

közösség érzékenyítésével és fejlesztésével.  

Fontos lépés volt, hogy nem tekintettünk tabuként a problémákra és bántásokra, sőt, 

arra ösztönöztük iskolánk tagjait, hogy merjék feltárni az őket ért sérelmeket. Igyekeztünk teret, 

lehetőséget és időt biztosítani a kibeszélésre, a megoldáskeresésre és a közösség megtámo-

gatására. A folyamatot szakember is segítette. Minden felet és érintetett a támogatásunkról       

biztosítottunk. A teljes közösséget bekapcsoltuk a „biztonsági láncba”, ezzel pedig             

felelősséget adtunk elsősorban a szemlélődőknek. Mivel érdekeltté tettünk mindenkit a     

helyzet rendezésében, észrevétlenül bevonódtak a bántalmazók és az áldozatok is a változás, 

a változtatás és a fejlődés lehetőségébe! 

Bevezettük a beszélő és „Hogy vagy” köröket, a kommunikációt kártyákkal is segítettük. 

Az volt a vágyunk, hogy megszüntessük, nemet mondjunk és zéró toleranciát hirdessünk      

mindenfajta verbális és cselekedeti agresszióra, illetve erőszakra.  

A nehéz helyzeteket a tantestülettel közösen értelmeztük, és – egymás érintettségét és 

tapasztalatait erőforrásként felhasználva – krízisintervenciós esetmegbeszéléseket tartottunk. 

Párhuzamosan a különböző beavatkozásokkal, alternatív megoldásként elindítottunk egy 

kísérleti programot Szín-Játszó-Ház néven az akkori hetedik osztályban. Tulajdonképpen egy 

meghatározott csoportban gyakoroltuk mindazt, amit a teljes közösségben szerettünk volna   

megvalósítani. Abban bíztunk, hogy a kétéves folyamat eredményeként egy olyan közösség 

épül ki, amely előremutató, konstruktív mintát és példát hagy maga után, és pár év alatt a 

módszertanunk és az a szemlélet, amelyet képviselünk, beépül és hatással lesz az iskolai       

folyamatokra. 

Az első és legfontosabb volt, hogy a gyerekek számára egy olyan bizalmi és bátorító    

közeget teremtsünk, ahol el tud indulni a nyílt kommunikáció, az alkotó folyamat és                   

Forrás: pixabay 
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a konstruktív megoldáskeresés. Ennek része volt, hogy a csoport tagjaival együtt alakítottuk ki az 

erre alkalmas teret, a kereteket és az elvárásokat egymás irányába és önmagunk felé. A          

biztonságot és kiszámíthatóságot szolgálta, hogy a kétórás foglalkozások állandó részeihez 

következetesen ragaszkodtunk.  

Minden alkalommal nyitókörrel kezdtünk, és a „hogy vagy ma - illetve mit szeretnél, hogy 

mi történjen ma itt veled” kérdéssel, és minden esetben a „hogy érezted magad – mit viszel     

magaddal” kérdéssel zártunk. Mindkét tevékenység alapvető szabályok megtartásával zajlott. 

Nagy hangsúlyt fektettünk az erőszakmentes kommunikációra és az érzéseink pontos            

kifejezésére. Lehetőség nyílt kimondani, hogy a társunk vagy bárki más milyen érzéseket váltott 

ki bennünk. Megtanítottuk a vádaskodás nélküli megfogalmazást és az én-üzenet közvetítését, 

melynek lényege, hogy a beszélő figyelme a saját érzéseire fókuszál, miközben aktuális         

érzelmeiről beszél, meghagyja a másik félnek a saját viselkedéséért való felelősséget.       

Bizalmat tükröz a megszólított iránt, ezzel a kapcsolatot más minőségbe helyezi. 

 A gyerekek teret kaptak és biztatást, hogy akaratukkal, ötleteikkel, véleményükkel merjék 

befolyásolni a foglalkozásokat, és megtapasztalhatták, hogy van választási lehetőségük.           

A beszélgetések segítettek abban, hogy egymást jobban megismerjük, értelmezzük és értsük.  

Miután bevezettük a témát, egyszerű játékokkal indítottunk, melyek az alkotási készség 

felkeltését szolgálták.  

A hangolódás után három-négy fős csoportokban osztottuk meg az adott 

témával kapcsolatos személyes élményeinket és tapasztalatainkat.     

Mindenkire jutott idő és kellő figyelem. Ezután következett a közös    

pontok összeegyeztetése és a fókusz megtalálása. Minden esetben 

meghatároztuk, hogy milyen nézőpontból szeretnénk láttatni az adott   

szituációt, összegyűjtöttük a kellékeket, és megjelöltük a helyszínt. Az 

improvizációnak itt nagy szerepe volt. Nem terveztük túl a jeleneteket, 

és nem adtuk egymás szájába a konkrét, előre megírt mondatokat. Az itt 

és most játékán volt a hangsúly.  

Azt tapasztaltuk, hogy a konfliktuskezelés szempontjából nagy jelentősége van az          

előkészítésnek, és az analizálásnak. A másik ember nézőpontjának a megértése, a helyzet 

pontos feltárása, elemzése, az érzésekkel való találkozás, a lehetséges megoldási stratégiák  

keresése a konstruktív konfliktuskezelést alapozzák meg.  

Az adott témát dramatikus játékkal, vagy play-back technikákkal jelenítettük meg. Ez 

utóbbi jelentése: visszajátszás. A mesélő életének egy része kerül rögtönzésre. Az élőszobor az 

átváltozást, a paletta egy-egy érzést, egy-egy aktuális hangulatot kíván visszatükrözni. Itt az    

asszociáció és az improvizáció kap teret.”
2 
Mindkettő a megküzdés képességét tudja erősíteni. 

  A dramatikus játék megvalósítása során a gyermek megél, újraél, eljátszik egy szerepet, egy 

konfliktust, alakítja annak kimenetelét, megoldást keres, és közben kapcsolódik a társaihoz. Nem 

kifelé, a nézőknek szól a játéka, hanem befelé játszik. A fókuszban ő van és a csoport. A játék 

során az érzelmek megnyilvánulása, a tapasztalat, az intellektus és az intuíció együtt van 

jelen, és összekapcsolódik a gyermek által megszerkesztett dramatikus játékkal. Általában akkor 

használtuk ezt a módszert, amikor olyan helyzettel találkoztunk, melynek még nem volt feloldása, 

megoldása.   

Forrás: pixabay 

2 Bognár Csaba – pszichológussal készített interjú alapján  
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A Szín-Játszó-Ház program bevezetése és alkalmazása hatékonynak bizonyult. Beigazo-

lódott, hogy a feszültségekkel teli helyzetek közösségi szinten való megélése, dramatizálása,  

eljátszása és a megoldás élménye képes panelként beépülni, és a hasonló helyzetekben         

segítséget adni, a jövőre nézve pedig iránymutatással szolgálni. A csoport szabályozó szerepe 

pedig az egyén életére tud pozitív hatást gyakorolni. A remélt változások a teljes közösségre is 

kihatottak. Az értékközpontú szemlélet és a másikért felelősséget vállaló attitűd meghatározta a 

folyamatokat, a cselekvéseket és szép lassan befolyásolta a dinamikát, és az iskola légkörét   

egyaránt.  Az évek során a konfliktuskezelés és drámapedagógiai módszertana, a play back 

technikák, az érzelmi nevelés eszközrendszere és az erőszakmentes kommunikáció alapelvei 

beépültek a folyamatainkba, a napi rutin részeivé váltak. Megvalósult a pedagógusok bevonása, 

módszertani felkészítése és érzékenyítése. A problémamagoldás alternatív módszerei        

továbbra is működnek, két éve megnyitottuk az alkotópedagógiai műhelyünket is erre a célra. 

Időközben a kísérleti programot átértelmeztük, jelenleg a teljes alsó tagozaton működik, páros 

modellben, a pszichológus segítségével és pedagógusok vezetésével. Alkalmazkodva az adott 

korosztályhoz, a papírszínház került bevezetésre.  

Összegzésként elmondható, hogy nem csupán egy módszerre, hanem szemléletvál-

tásra, intézményi és rendszerszintű változásokra van ahhoz szükség, hogy a hatékonyság 

érezhetővé váljon. Az iskolai életben a feszültségeket nem tudjuk letagadni, jelen vannak. A    

nézőpontunk megváltoztatásával, a teljes közösséget fókuszban tartva elérhetünk nagy    

változásokat. Érdemes megkeresni azokat a helyi lehetőségeket, ahol az értékeinket tettekre 

tudjuk váltani, meg tudjuk azokat élni és tapasztalni. A kellő odafigyelés, a problémás helyzet 

felvállalása és annak kezelése, az erőforrások mozgósítása segíteni tud abban, hogy                

elindulhasson egy tanulási folyamat, mely által mindenki épülhet. 

 

Felhasznált irodalom: 

Booth, Tony - Ainscow, Mel (2011). - Inkluziós index, a tanulás és részvétel támogatása az iskolákban. 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, 2011 

Gál Zsolt – Pintérné Lázok Orsolya (2019): Nagyharsányi Komplex Inklúziós Intézményi Program.      

Nagyharsány, 2019 

Pintérné Lázok Orsolya (2013) Konfliktuskezelés lehetőségei az iskolában a dráma, a pszichológia és a 

színjátszás eszközeivel. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2013 

(Szakdolgozat) 
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Válaszúton a kollégiumok 

Covid-19 esettanulmánytól a jövő felé 

 

A jövőről szeretnék beszélni, mégis a múlttal kezdem: 2020. március 13. (péntek…) 

nevezetes dátum a Covid-19 járvány miatt. 

Azon a péntek délutánon tanulóink még úgy mentek haza a kollégiumból, hogy minden a        

megszokott rendben zajlik; estére azonban kiderült, hogy az egész oktatási rendszer az online 

térben folytatódik hétfőtől. A gyerekek vasárnap még visszajöttek a személyes dolgaikért és    

azokat úgy vitték haza, mint ahogyan a nyári szünetre szokás. Sietve e-mail-címek,                    

telefonszámok begyűjtése, búcsúzkodás, majd a csend… 

Kedden már azon gondolkodtunk a kollégákkal közösen, hogyan tartjuk a kapcsolatot a tanulókkal 

és egymással. Sokáig azt sem tudtuk, hogy ez csak néhány napig vagy hétig tartó állapot lesz 

vagy hosszabb. Hosszabb lett, sokkal hosszabb… 

 

A legnagyobb gondot az okozta, hogy az iskolák is tanácstalanok voltak, milyen              

eszközöket és hogyan kell használni egy komplett digitális oktatási rendszer felépítéséhez. Az  

elkövetkező napokban sorra szivárogtak az információk: melyik iskola milyen programot/

programokat és milyen fizikai eszközöket, milyen módszereket fog használni. Kollégiumunk szá-

mára elérhetetlen eszközök, szoftverek voltak ezek. Egyik tanulónk ötlete volt, hogy a Discord 

(amúgy az online játékosok csevegő rendszere) alkalmas lehet számunkra, mivel nem igényel  

iskolai e-mail-címet, használható okostelefonon és számítógépen egyaránt. 

 

A Discord rendszeren belül tanulóink létrehoztak egy „Hajnóczy            

Kollégium” szervert, azon belül pedig leképezték az épület termeit, szobáit. 

A virtuális termekben, szobákban tudtuk megtartani online csoportfoglalko-

zásainkat, szakköreinket, a korrepetálások egy részét. A rendszer fontos 

előnye, hogy elsősorban hang alapú csevegésre készült, így a vidéki,      

kisebb sávszélességgel rendelkező tanulóink számára is működőképes 

megoldásnak bizonyult. A tanári oldalon ugyanakkor képet is                  

közvetíthettem, kamerából vagy a képernyőképemből. További fontos    

eleme a rendszernek, hogy rendelkezik a résztvevők belépését/kilépését rögzítő „robottal”, így a 

létszám ellenőrzése is nagyon egyszerű és utólag is bizonyítható. 

A Facebook is hasznos eszköznek bizonyult az online időszakban.               

A személyes beszélgetések, korrepetálások inkább a Facebook Messenger            

segítségével történtek, mivel itt egyszerre három csatornán is kommunikálhattunk: 

videohívás, szöveges chat, képküldés. A gyors szervezést igénylő feladatokhoz 

Facebook-csoportokat hoztunk létre minden foglalkozási csoportnak, így perceken 

belül tudtunk mindenkivel kommunikálni. 

A következő tanévben megismétlődött az előző évi történet; igaz, ekkor már                     

felkészültebben vártuk a fejleményeket. Ugyanakkor szembesültünk azzal, is mennyivel              

nehezebb olyan gyerekekkel felépíteni és fenntartani az online kapcsolattartás rendszerét, akiket 

csak pár hete ismerünk. A digitális technika által nyújtott lehetőségek felértékelődésével           

párhuzamosan a személyes kapcsolatok értéke is megnőtt. 

Forrás: discord.com 

Forrás: pixabay 
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Kollégiumi nevelőtanárként óriási kihívást jelentett, hogy egyben tartsam a kollégiumi közösséget 

folyamatos kapcsolattartással, segítségnyújtással. Meg kellett küzdenem a passzívabb gyerekek 

figyelméért; azért, hogy egy tanuló se essen ki a rendszerből csak azért, mert nincs olyan családi 

háttere, mint társainak. Persze e kérdések a Covid-19 nélkül is megvoltak, csak nem kapott     

ekkora hangsúlyt az, hogy lépést kell tartanunk a korral. Szerencsére kollégiumunk                    

nevelőtestülete mindig is nyitott volt az új módszerek megismerésére, kipróbálására, siker esetén 

azok rendszeres alkalmazására.  

 

Mit tartogat a jövő? 

 A járványügyi korlátozások ideje alatt felmerült egy, a kollégium jövőjét súlyosan érintő 

kérdés: hogyan értelmezhető a működése, egyáltalán létjogosultsága az online oktatás            

időszakában? Már nevelőtanárként is elkezdtem összefoglalni azokat a tapasztalatokat,          

melyeket az online időszakban szereztünk. Amikor megpályáztam a Pécsi Hajnóczy József     

Kollégium intézményvezetői megbízását, programom elkészítésekor ezt a területet is újra        

átgondoltam, és beépítettem a pályázatomba. Néhány területet külön kiragadva beszélek        

ezekről: 

• A pedagógiai működés tárgyi feltételei közül kiemelt hangsúlyt kell kapjon az informatikai 

infrastruktúra fejlesztése (WiFi-hálózat, Internet-sávszélesség, tanulói és tanári eszközök, 

szoftverek) – nem elhanyagolva a szokásos eszközállomány fenntartását, fejlesztését sem. 

• A pedagógusok és a tanulók digitális kultúrája ugyanilyen fontos és fejlesztendő terület – 

hiába vannak (lennének) eszközök, ha nem tudjuk használni őket. E téren szerencsére sok 

ingyen elérhető segítség létezik, az akkreditált pedagógusképzésektől a kollégák vagy     

éppen a tanulók által nyújtott segítségadásig.  

• Át kell gondolni a rendkívüli helyzetben használt eszközök és módszerek alkalmazhatósá-

gát „békeidőben” is: több olyan megoldás született, melyet azóta a normál működés mellett 

is alkalmazunk, ugyanakkor néhány eszköz alkalmazása visszaszorult a jelenléti             

foglalkozások alatt. 

Folyamatosan szembesültünk, szembesülünk azzal, hogy a mai gyerekek számára már 

nem az iskola az elsődleges információforrás, ismereteiket elsősorban kortársaiktól szerzik      

közvetlenül vagy internetes csatornák segítségével. A felnőttektől a kamaszkor miatt amúgy is 

elfordulnak, teljesítménykényszerük sokkal kisebb, mint az előző korosztályé volt. Ez egyszerre 

jelent nevelési nehézségeket és új lehetőségeket a megszólításukhoz. 

Nagyon leegyszerűsítve arra a kérdésre kell a legjobb válaszokat adnunk, miben rejlik a 

kollégium hozzáadott értéke: miért éri meg egy középiskolásnak kollégistának lenni az  

albérlet vagy a bejárás helyett. 

Az alábbi – korántsem teljes – felsorolásban igyekszem a legtömörebben felsorolni a lehetséges 

válaszokat: 

• Otthon nyújtása: ez korántsem csak a lakhatási feltételek és az étkezés biztosítása,      

sokkal fontosabb egy olyan környezet biztosítása, ahová a diák hazajár az iskolából, ahol 

jól érzi magát, és minden olyan segítséget megkap, amilyet a szüleitől kaphatna. 

• A közösséghez tartozás élménye: olyan programok kínálata, melyek erősítik az           

összetartozás érzését, fejlesztik a kommunikációt, a kooperációt – ezek a munkaerőpiacon 

is a legkeresettebb készségek. 



25 

 

  PEDAGÓGIAI KALEIDOSZKÓP 

• A tanulás segítése egyéni törődéssel, személyre szabott eszközökkel és tartalommal – az 

igényekhez igazodva egyéni vagy csoportos felzárkóztatás, tehetséggondozás. 

• Értékes szabadidős programok
1
 biztosítása, melyekből a tanuló maga választhatja ki az 

érdeklődésének megfelelőket. Ezeknek köszönhetően szabadidejét kellemesen és haszno-

san töltheti el, ráadásul újabb közösségek tagjává válik. 

 

Az eddig eljutó kedves olvasónak hiányérzete támadhat: hol itt a válaszút? Minden             

köznevelési intézmény, főleg, ha az egy középiskolai kollégium, hasonló dolgokat sorolna fel. Ez 

biztosan így van, de a „versenyben” azok fognak jobb helyezést elérni, akik nem csak              

álmodoznak a jövőről, hanem tudatosan haladnak előre: már a tervezéskor figyelembe kell venni 

a terveket hasznosság, megvalósíthatóság, erőforrásigény szempontjából. A vezető legnagyobb 

és legnehezebb, egyben legszebb feladata a munkatársak tervező, szervező, megvalósító     

munkájának támogatása. 

A jövőt nem láthatjuk biztosan, csak sejtéseink vannak róla. Ha a közelmúlt eseményeit 

(Covid, háború Európában) pár évvel ezelőtt valaki előre látta és figyelmeztetett volna, bizonyára 

senki sem hitt volna neki. A jó kollégium jó válaszokat tud adni a jövő előre nem látható             

kihívásaira; ehhez szükség van a múlt és a jelen tapasztalataira és az alkalmazkodás               

képességére.  

Hétfőn hosszú napom volt. Reggel fél nyolctól a fűtéssel való spórolás lehetőségeinek        

mérlegelése, a szombati tanítási nap miatti szervezési feladatok, KRÉTA, e-napló, e-mailek,     

telefonok tucatjai után délután hatkor a Tehetségsegítő Munkaközösség megbeszélésén vettem 

részt, melynek témája a „Hajnóczy Feszt” (ez itt a reklám helye!) rendezvénysorozat            

tervezése, szervezése volt.  Nem egy szokványos tehetségkutató rendezvény lesz (bár az sem 

rossz). Egy „Ki mit tud?”, egy fesztivál és különböző pályázatok keveréke segítségével a         

gyerekek különféle tehetségmegnyilvánulásait szeretnénk támogatni, legyenek azok akár        

teljesen szokatlanok. Háromnegyed óra alatt annyi nagyszerű, néha egészen abszurd és vidám 

ötlet merült fel, hogy teljesen feltöltődve jöttem ki onnan. Kollégáim lelkesedése, tenni akarása, 

szervezeti kultúrája adja az alapot a bizakodásra, hogy a jövőben is helyes válaszokat     

tudunk adni minden felmerülő kérdésre, melyet az élet tesz fel nekünk. 

 

1 Szakköri kínálatunk megtekinthető honlapunkon: https://hajnoczy-koll.hu/szakkorok2/ 

Horváth Balázs  

intézményvezető 

Pécsi Hajnóczy József Kollégium 
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VÁLASZÚTON 

„Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.”
1
 

 

1996 óta tanítok a Véméndi Általános Iskolában, és 2016 óta vagyok intézményvezető. Az eltelt 

26 év alatt iskolánk környezetének változása miatt többször is válaszút elé kerültünk, a              

nevelőtestületnek döntenie kellett. Egy vezetőnek kezelnie kell a változásokat, és reagálni      

minden új helyzetre. Ezek a döntések nem rövid távú, hanem stratégiai döntések voltak, melyek 

ugyan a legfontosabbak egy nevelési-oktatási intézmény életében, azonban tudjuk, hogy az 

eredmény csak évek, évtizedek múlva érzékelhető és értékelhető.
2
 

Véménd Baranya megye keleti részén helyezkedik el, Pécsvárad és Mohács között. Az 1315   

lelkes községben több nemzetiség él egymás mellett: magyar, sváb, cigány, székely, felvidéki.  

Egy nevelési-oktatási intézmény számára a környezet és annak változása állandóan megújuló 

kihívásokat generál, amelyekre újabb és újabb válaszokat kell adni. A nevelési-oktatási             

intézmény egy sajátos társadalmi közegben létezik, működik, ezzel a társadalmi környezettel áll 

folyamatos interakcióban, intézmény és társadalmi környezete kölcsönösen hatnak egymásra.   

A társadalmi környezetet meghatározzák a demográfiai sajátosságok és folyamatok:                

iskolázottság, nemzetiségi összetétel, a foglalkoztatottsági jellemzők, a munkanélküliség és a 

szociális helyzet.
3 
 

Amikor 25 éve tanítani kezdtem itt, még minden évfolyamon párhuzamos osztályok voltak, 

húsz főt meghaladó létszámokkal. Az A osztály jellemzően a sváb származású, jó szociális és 

anyagi háttérrel rendelkező, németet magas szinten tanuló diákok számára volt fenntartva, míg a 

B-be kerültek a többiek, jellemzően a cigány származásúak. Mai szemmel visszatekintve          

elmondható, hogy valódi szegregáció valósult meg, az A osztály jó képességű, sváb gyökerekkel 

rendelkező tanulói sokkal több pedagógiai figyelmet kaptak, míg a B osztályba járókkal szemben 

az elvárások is sokkal mérsékeltebbek voltak, ahogy a velük való törődés is. A rendszerváltás, a 

gazdasági folyamatok alakulása alaposan átrendezték Véménd életét is, hasonlóan a magyar 

falvak nagy részéhez. A megfelelő kereseti lehetőséget biztosító üzemek, tejüzem, varroda,    

termelőszövetkezet bezártak, és munkahely híján megindult a lakosság elvándorlása a városok 

felé. A munkahelyek megszűntével az értelmiség elhagyta a falut. A cigányság maradt. A falu  

akkori lakosságának jelentős része munkanélküli, iskolázatlan és többszörösen hátrányos      

helyzetű emberekből állt. Ez a szociális háttér meghatározta iskolánk tanulóösszetételét és a   

tanulók képességeit. Egyre több gyermek lett sajátos nevelési igényű, akinek gyógypedagógus 

segítségére volt szüksége. A nevelőtestületnek új szemléletre kellett átállnia: tanórai                 

differenciálás, egyéni fejlesztés. Kiváló gyógypedagógust sikerült alkalmaznunk, akivel       

könnyen megtaláltuk a közös hangot, tanácsait mindenki elfogadta. Továbbképzések sora követ-

kezett, kollégáimnak meg kellett tanulniuk olyan kooperatív módszereket, technikákat, játékokat, 

melyekkel a tananyag már az órán elsajátítható, hiszen diákjaink nagy része egyáltalán nem ta-

nult otthon. Egy ilyen tanfolyam során ismerkedtem meg a 

történelem örömórával. Ezeken az órákon mindenki szerep-

hez jut, még az is, aki egy frontális órán meg sem szólal.      

A gyerekek  maguk készítik az eszközöket, megkóstolnak 

korabeli ételeket, felvesznek korabeli ruhákat, végül dramati-

zálással zárul az esemény. Ezeket az órákat egy téma      

lezárásakor tartom, így a diákok rendszerezik is a            

tananyagot. Tudom, hogy az itt szerzett élményekre tovább 

emlékeznek, mint arra, amit a tankönyvben olvastak. 
Forrás: pixabay 
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A sváb származású gyermekek arányszámcsökkenésének nem várt pozitív hozadékaként 

óhatatlanul több figyelmet kaptak cigány tanulóink.  Mivel nem csak a gyerekeknek, a pedagógu-

soknak is szüksége van a sikerélményre, arra a pozitív energiára, amit a tehetséges tanulók     

felkutatása, a velük való foglalkozás, és az általuk elért sikerek okoznak. Egyre több cigány    

származású tanulónk indult zenei, ének- és versmondó versenyeken, és ért el nagyon szép  

eredményeket. Az arany minősítések mögött mindig a felsős magyar és ének szakos tanár       

felkészítő munkája állt, amit az alsós tanítók alapoztak 

meg. Mindeközben nyilvánvalóvá vált   számunkra, hogy 

a tehetséggondozás az a sarokkő, melytől kiindulva     

valódi eredmények érhetők el a felzárkóztatás, az         

integráció terén is. Mindannyian hisszük, hogy a           

tehetséggondozás a  leghatékonyabb esélyteremtés!  

A városokba való elvándorlás miatt az iskola tanulólétszáma az évek során folyamatosan 

csökkent: 184 főről 108-ra. Amikor néhány bejáró tanulót a szomszédos falvak iskolájába írattak 

be, már az iskola léte került veszélybe. Hogy népszerűsítsük intézményünket, „kihelyezett”      

projekteket szerveztünk, melynek során a teljes diákközösség elutazott Szebénybe, Fekedre, 

ahol egy élménynapot tölthettek. 12 évvel ezelőtt iratkozott be iskolánkba az első palotabozsoki 

tanuló. Ekkor Palotabozsokon már csak alsó tagozatos iskola működött. Arra törekedtünk, hogy a 

tanulóközösség befogadja őt, otthonra leljen iskolánkban. Kezdetben a bozsokiak különcként  

kezelték a hozzánk beiratkozó gyerekeket és szüleiket, de ahogy teltek az évek, egyre több és 

több pozitív iskolai hír kelt útra és jutott el Palotabozsokra. Az igazi áttörést az iskolabusz        

indítása jelentette, melyet az akkori önkormányzat lelkesen támogatott anyagilag. Jelenleg 29 

bozsoki diákunk van, és helytörténet projektjeink sorát kibővítettük Palotabozsok faluval. Sok 

munkát igényel ezek megszervezése, hiszen meg kell találnunk a falubeli támogatókat, akik    

szívesen beszélnek a régi hagyományokról, a falu történelméről, dalokat és táncokat tanítanak a 

gyerekeknek. Tantestületünk törekszik arra, hogy a projektnap érdekes és tevékenykedtető     

legyen, ne csak ismeretközlő. A feladatokat az életkori sajátosságoknak megfelelően állítjuk    

össze. A projektnapon a gyerekek ellátogatnak az adott falu tájházába, a templomba, megismer-

kednek népszokásokkal, megtanulnak táncokat és dalokat, megkóstolják a helyi ételeket.      

Mindannyiunknak öröm látni, hogy a gyerekek büszkék saját falujukra, ezért reménykedünk, hogy 

talán felnőttként is itt fognak majd élni.  

Pedagógusi pályám során öt alkalommal voltam osztályfőnök. Mindig a pályaorientáció 

volt a legkomplikáltabb része munkámnak. Nagyon nehéz segíteni, tanácsot adni annak a        

diáknak, akinek a szüleinek semmilyen továbbtanulási tapasztalata nincs, hiszen csak 8 osztályt 

vagy még annyit sem végzett. Összeszámoltuk, hány olyan régi diákunk van, aki semmilyen   

végzettséggel sem rendelkezik az általános iskolán kívül. Nagyon elszomorító volt a végered-

mény: 25 % -a tanulóinknak úgy kerül ki az iskolarendszerből, hogy semmire sem képzett. Ennek 

többféle oka is van: a szülő túl nehéz iskolát választott gyermekének, az iskola nem a gyerek  

érdeklődésének megfelelő, vagy anyagi nehézségek vannak. „Hogyan segíthetünk?” – tettük fel 

a kérdést. Akkor már 15 éve rendeztünk pályaválasztási fórumot, ahol a megye több középiskolá-

ja is bemutatkozott, jártunk a környékbeli üzemekbe üzemlátogatásra. Úgy éreztük, ez nem elég.  

Ezért a már meglevő pályaorientációs programot 2016-tól kiegészítettük a "Tájoló"               

programmal, melyet egy POK-os előadáson ismertem meg Mohácson. Ennek lényege, hogy a 

gyerekek 30 szakmát próbálhatnak ki az iskolában, amit megfigyelők pontoznak, majd értékelést 

készítenek a tanulóról. 

Forrás: pixabay 
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Néhány évvel ezelőtt megindult egy visszavándorlási folyamat, külföldről és a városokból 

több család is hazaköltözött Véméndre. Az ő elvárásuknak is meg szerettünk volna felelni. Ők 

azt szerették volna, hogy gyermekük a nyolcadik osztály végére nagyon jó német nyelvtudással 

rendelkezzen. Németóráinkon ettől kezdve nagyobb hangsúlyt helyeztünk a beszédre, és a    

szóbeli, írásbeli kommunikáció fejlesztéséhez saját jó gyakorlatot dolgoztunk ki. A felsős diákok 

fejlődését általunk készített szintfelmérő feladatlappal mérjük évente két alkalommal. Tanév     

végén a Pedagógiai Program mellékletében levő tematika alapján szóbeli vizsgát tartunk. A     

német népismeret oktatásánál a tevékenykedtetésre, valamint az élménypedagógiára helyezzük 

a hangsúlyt. Tehetséges és szorgalmas diákjainknak rendkívül lelkes német szakos kolléganőnk 

2020 óta lehetőséget biztosít a DSD I. nyelvvizsgára való felkészülésre. Ehhez a Mohácsi Tan-

kerületi Központ németes munkaközössége nyújt neki segítséget. 

2020 tavaszán talált ránk a Duna TV P’Amende műsorának stábja. Hatalmas elismerés és 

megerősítés volt számunkra, hogy észrevették azt, ami a legnagyobb érték a véméndi iskolában: 

megvalósítottuk a roma integrációt, egyenlő esélyt biztosítva mindenkinek. „Véméndről szere-

tettel” címmel film készült rólunk, mely jól érzékelteti iskolánk családias légkörét, valamint azt, 

hogy milyen békésen élnek egymás mellett a különböző nemzetiségek.  

A Véméndi Általános Iskolába jelenleg 130 tanuló jár, 30% roma, 30 % rendelkezik sváb 

gyökerekkel, a többiek magyarok, felvidékiek és székelyek. Bejáró tanulóink adják az iskola ta-

nulóközösségének egyharmadát. Diákjaink 10 %-a SNI, 5%-a BTMN tanuló, 25 %-a hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A családi hátteret vizsgálva 2022-ben megállapíthatjuk, 

hogy a szülők 10 %-ának nincs általános iskolai végzettsége, 31 % csak általános iskolai vég-

zettséggel rendelkezik, 30 % tanult szakmát, 12 % szerzett érettségit, 17 %-nak van diplomája. 

Ez a tanulóösszetétel ma meghatározza a Véméndi Általános Iskola legfontosabb feladatait, cél-

kitűzéseit és pedagógiai alapelveit.  

A vezetés egyik célja, hogy a reábízottak számára jövőképet adjon. Mindig biztos voltam benne, 

hogy ha szándékaink jók, akkor az Úr is megsegít. Hiszek abban, hogy vezető és munkatárs vi-

szonyában nem a szembenállás, hanem a béke segíti elő a kölcsönös tisztelet légkörének kiala-

kítását és az egymással való feltétel nélküli törődést.
4
 Senki sem születik vezetőnek – én sem 

készültem annak –, de ez a nevelőtestület összetartó csapat, öröm velük együtt dolgozni. Az el-

múlt hat év alatt számos problémát sikerült megoldanunk közösen és békésen, és erre nagyon 

büszke vagyok. „A magányos bérctetőn álló fát a vihar sokkal könnyebben kicsavarja, de ha az 

erdőben egymás mellett vannak, egymást védik, óvják, közösen a legnagyobb orkánnal is sokkal 

könnyebben fel tudják venni a harcot.”
5
 

 

 

1 Példabeszédek könyve 16.3. 
2 Dr. Kalicz Éva – dr. Mezei Gyula: Alkalmazott vezetéselmélet Budapest, 2012. 
3 Dr. Kapa Mátyás: A köznevelési intézmény és környezete Budapest, 2012. 
4 Dr. Kalicz Éva – dr. Mezei Gyula: Alkalmazott vezetéselmélet Budapest, 2012. 
5 Böjte Csaba idézete, www.citatum.hu . Letöltve: 2022. 03. 09. 
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Integráció vagy inklúzió 

(egy iskola inkluzív jó gyakorlatai Kétújfaluban
1
) 

 

„Ha a többiekkel együtt maradhat a lányom, akkor beleegyezem az áthelyezésbe…” 

Számtalanszor elhangzik ez a mondat a szülőtől egy olyan intézmény igazgatói irodájában, 

amely SNI (enyhe értelmi fogyatékos) tanulókat is fogad. 
 

Intézményünk, a Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola a hátrányos      

helyzetű SNI (enyhe értelmi fogyatékos) tanulókat és a cigány tanulókat    

egyaránt befogadja.  

1997-ben még összevont szegregált csoportban tanultak a „kisegítőseink”.  

Éreztük, hogy a sokszínű és heterogén csoportokat alkotó gyerekek (cigány/

roma gyerekek, sajátos nevelési igényű tanulók, más nemzetiségűek pl.  

svábok) számára fontos lenne olyan programokat, lehetőségeket keresni, 

amelyek támogatják az együttnevelést. 

Éreztük, hogy egyre inkább hatékonyságát veszti a hagyományos keretek 

között folyó tanítás.  

 

Kezdetek: integráció vagy inklúzió, de hogyan? 

1997-ben vezetőváltás történt
2
. Az új iskolavezetés ösztönzésére nyitott szemmel, lelkesen        

kacsingattunk ki a nagyvilágba. Igyekeztünk minden más, új próbálkozást megismerni.  

Olyan programokat kerestünk az 1997/98-as tanévben, melyek segítségével: 

• lehetőség nyílik az SNI (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók integrált oktatására, és 

• a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának megakadályozására is. 

Tudtuk, hogy az integráció oktatási-nevelési paradigmái kikerülhetetlenek: 

- gazdag módszertani kultúra kell, 

- fontos az új tanítási, elméleti és gyakorlati rendszer megismerése, 

- szükségünk van új tantervi tervezésre, 

- át fog alakulni a pedagógusszerep, 

- szükség van egy másfajta értékelési kultúrára. 

Ez a felkészülés azonban többéves folyamat volt az iskola számára. A változásgörbe minden  

állomását végigjártuk. 

Az új feladat elkötelezettséget várt a tantestülettől, az együttneveléshez szükséges pedagógiai 

kompetenciák meglétét, egyéb tárgyi és személyi feltételéket, többek között új pedagógiai-

módszertani tartalmak beépülését a tanulás-tanítás napi folyamatába. 

Göröngyös út várt ránk.  

Az iskola nyitott volt a külső segítség keresésére, kérésére, amelynek során olyan szakemberek 

szakmai és emberi támogatására tettünk szert, mint Kőpatakiné Mészáros Mária, dr. Trencsényi 

László és dr. Loránd Ferenc, dr. Orsós Anna, dr. Varga Aranka, dr. Arató Ferenc.  

Forrás: Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola  

1 
Kétújfalu a leghátrányosabb kistérségek egyikében, az Ormánság csücskében található település. Az iskolába 8 

faluból bejáró 150 tanuló 50-70%-a hátrányos helyzetű, 10-15%-a halmozottan hátrányos helyzetű, 16-20%-a       
sajátos nevelési igényű tanuló. Hátrányos helyzetű térség lévén a települések közül 7 szerepel a társadalmi,         
gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések országos jegyzékében, így a hátrányos helyzetű 
tanulók száma is mindig magas iskolánkban.  
2 
1997-től intézményvezető a cikk írója.  
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Mérföldkövek  

1. Az első helyi tantervünk: „Kalendárium” – komplex művészeti tantárgy 

Olyan tantervet kerestünk évekkel ezelőtt, amely lehetővé teszi tanulóink kézügyességének     

kibontakoztatását, a hagyományos foglalkozások megismerését.  

Ezért választottuk ugyancsak az 1997/98-as tanévtől kezdődően a dr. Trencsényi László nevéhez 

fűződő Kalendárium komplex művészeti tantárgyat. E tantárgy keretén belül sajátítják el          

tanulóink az 1–3. évfolyamon az ének-zene, rajz, technika készségtárgyak integrált tananyagát, 

követelményeit, mely lefedi az SNI tanulók követelményét is. A tantárgyak óraszámait              

összevontuk, heti egy projektnap keretében valósulnak meg. Ezeken a napokon a kéttanítós     

óramodellt alkalmazzuk ma is. Énekben, játékban, zenében élő szokásanyagot dolgoz fel a      

tantárgy. 

Nemezelés, fazekasság, szövés, fonás, hímzés, csuhézás, kosárfonás, bőrözés, szalmafonás és 

még számtalan sokrétegű tevékenység, mely a gyermekek kézügyességét, vizuális látását,       

logikai képességét, magát a figyelmet, fegyelmet, önfegyelmet, a pontosságot és kitartást         

fejleszti. 

A tantárggyal az 1998/99-es tanévtől az SNI tanulók részleges integrációja is megvalósult.        

Sikerélményhez juttatja a gyerekeket, növelve ezzel önbizalmukat, tanulási kedvüket.  

A multikulturális tartalmak beépítésével (cigány népismeret és beás nyelvoktatás) kidolgoztuk és 

helyi tantervvé alakítottuk a Kalendárium komplex tantárgyat. 

 

Eszközjellegű kompetenciákat fejlesztettünk komplex művészeti programokon keresztül. A        

komplex tantárgy 4–6. osztályban Művészetek építőkockái, 7–8. évfolyamon Művészetek       

építőkövei címen folytatódik. A folklorisztikus élmények mellett egy új típusú művészettel való 

kapcsolatteremtés kerül előtérbe.  

Valljuk: Nincs integráció, nincs inklúzió multikulturális környezet        

nélkül, és nincs multikulturális nevelés inklúzió nélkül.   

 

2. Út az inklúzió felé 

Rugalmas tanrend és az egyéni képességekhez igazodó program
3
 

Rugalmas tanrenddel és az egyéni képességekhez igazodó többszintű feladatlaprendszerrel    

dolgozunk 1998 óta az 1–3. évfolyamon. 

A program a különböző fejlődési ütemű tanulók fejlesztését szolgálja a helyi és egyéni               

különbségekhez igazodó órarenddel, differenciált képességfejlesztéssel. A 45 perces órák helyett 

tantárgyi blokkokban dolgozunk. 

Integrációs stratégiát készítettünk, az IPR-t kidolgoztuk és folyamatosan alkalmazzuk.  
 

A differenciált óravezetés mellett a kooperatív struktúrákkal tervezzük az órák 70 -80 %-át.               

A négydimenziós értékelés
4
 negyedik dimenziója – értékelés tanulásszervezés módjával – is      

fontos számunkra. 
 

A 2003/2004-es tanévtől az OOIH bázisintézményeként tevékenykedtünk.  

 

Forrás: pixabay 

3 
Pirisi Jánosné – Pesti Gézáné Hogyan igazodjunk az egyéni képességekhez? c. program 

4
 Dr. Arató Ferenc: A négydimenziós értékelés néhány gyakorlati aspektusa.  Új Pedagógiai Szemle 2018./11-12.  
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3. Nyitott iskola-befogadó iskola - reziliens iskola multietnikus környezetben 

Évekkel ezelőtt – programunk kidolgozásakor – figyelembe vettük azt is, hogy milyen 

„szokásrenddel” jön be a gyerek az iskolába. 
 

Az 1998-as tanévtől arra törekedtünk, hogy a szülőkkel közös közösségi programok és etnikai 

programok dominánsan legyenek jelen. 
 

Nyitottá vált az iskola a családok számára, bevontuk őket a nevelési programunk kialakításába 

és a helyi tantervük elkészítésébe. 
 

2005-ben a nyolc település beás hagyományait gyűjtöttük össze a CKÖ tagjainak közreműködés-

ével. Dalokat, meséket, élettörténeteket mondanak el egy-egy generáció képviselői, akik az 

Akácliget cigánytelepen éltek 1976-ig. Mindezt 3 DVD-n rögzítettünk. A gyerekek így              

ismerkednek meg a beás hagyományokkal népismeret órán és projektnapokon. (Sajnos ez a 

„taneszközünk” már archív, hiszen az adatközlők zöme már nem él.)  
 

Az összegyűjtött mesékből beás–magyar nyelvű módszertani kiadványt szerkesztettünk Mesék 

az Akácligetből címmel. A meséket Palkó János, gyöngyösmelléki naiv festő képeivel tettük      

kifejezőbbé. 
 

2008-ban Mesék az Akácligetből többszintű differenciáló foglalkoztató füzetet dolgoztunk ki 

a nagycsoportos óvodások és az 1–3. évfolyam számára. 
 

Egy-egy témánál személyesen is jelen vannak a szülők, így elfogadták az intézmény                

viselkedés- és normarendszerét, a kultúraazonos pedagógia segítségével pedig a család és az 

intézmény hagyományait közelítettük.  
 

2011-ben a térség nemzetiségeinek hagyományait gyűjtöttük össze: a paraszti kultúra, cigány és 

sváb hagyományok szokásrendszerét, jeles napjait, népi játékokat
5
, hónapok szerint, közel 300 

oldalon. A multikulturalitást segíti, minden nemzetiséget egyenrangúan kezel, kultúrájukat      

egyformán értékesnek ítéli. 
 

2018-ban a cigánytelep helyén „Beás emléktáblát” avattunk.
6
 

Így sikerült közelebb hozni az iskolát a családokhoz. 
 

4. Integrált helyi tanterv, SNI diagnosztizáló feladatlaprendszer 

A hatékony és eredményes integráció érdekében nemcsak a készségtárgyakat szerettük volna 

az SNI tanulóknak integráltan tanítani, hanem a többi tantárgyat is.  
 

A teljes integrációt biztosítja az integrált tantervünk, mely horizontálisan és vertikálisan is        

átjárható az enyhe értelmi fogyatékosok és ép társaik integrált oktatására.
7
 Bloom taxonómiája 

szerint hozzárendelt kognitív, affektív és pszichomotoros követelményt fogalmazunk meg. 

 

5 
Szöveggyűjtemény a Kalendárium típusú multikulturális (paraszti kultúra, cigány és sváb hagyományok) neveléséhez és 

oktatáshoz óvoda és alsó évfolyamok számára. 
6 Az Akácliget cigánytelep történetét és napjainkra való hatását vizsgáltuk a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégium              
hallgatóival közösen, kiadványban megemlékeztünk az ott élőkről 
Kovácsevicsné Tóth Marianna: Esélyteremtés és hátránykompenzáció (51–87.o.) In.: Fókuszban az Akácliget, (szerk.): Dr. 
Orsós Anna, Pécs, 2018. 
7 
2005-ben Kőpatakiné Mészáros Mária, az OKI akkori igazgatóhelyettese irányításával készítettük.  

Kovácsevicsné Tóth Marianna: Esélyegyenlőség – lépések a megvalósítás felé 
Fejlesztőpedagógia 2006. 3–4. szám  
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2006-ban az SNI tanulók számára előtérbe helyezett formatív és a diagnosztizáló értékelés a 

többszintű – minimum és követelményszintet tartalmazó – diagnosztizáló feladatlap rendszer 

kidolgozásával valósult meg. Minden tantárgy minden témakörének zárásakor alkalmazzuk.       

A diagnosztizáló mérést korrekciós óra követi, majd a témazáró megírása. Az éves óraszámból 

több órát igényel, de megéri!  
 

Diagnosztizáló feladatlaprendszerünk és az integrált tantervünk intézményfüggetlen, adaptálható 

és több éven át kipróbált. Több mint 30 iskola élt eddig az adaptációs lehetőséggel.  

 

5. Pszicho-térkép 

2005-ben dolgoztuk ki Kárpáti Magdolna, akkori iskolapszichológusunk segítségével          

pszicho-  térképünket, mely a gyermekek személyiségének jobb megismerését szolgálja.             

A 8 játék során az „én” fejlődésének nyomon követése, a gyerekek együttműködési              

készségének megszilárdítása a cél. A fejlesztés más-más játékkal történik a lányok és a fiúk    

esetében.  

 

6. A „Tanulni jó” memóriatechnikák elsajátítását segítő tanulásmódszertani program            

alkalmazásával is biztosítjuk az egyéni tanulási útvonal kialakulását. 

 

Az iskola teljesítménye országosan elismert. Ezt bizonyítja a 2018-ban elindított reziliencia      

kutatás
8
 is, melybe az iskolát kiválasztották. A reziliens iskola multietnikus környezetben képes 

esélyt adnia a hátrányos helyzetű gyerekeknek, és tartósan magas pedagógiai hozzáadott       

értéket képvisel.  

 

Horizontális tanulás lehetősége – innovációk napjainkban 

Digitális tananyagfejlesztésben
9
 vettünk részt. A fejlesztett tananyag célja, hogy a                     

felsőoktatásban tanuló hallgatóknak legyen lehetőségük interaktív formában megismerni egy    

iskola inkluzív jó gyakorlatait. Az elméleti tudnivalók órai alkalmazását segíti iskolánk napi         

pedagógiai gyakorlatából való egy-egy jó gyakorlat megismertetésével. 

 

2017–2023-ig a Nemzetiségi POK bázisintézményeként tevékenykedünk. 

 

KELLO felületén rendelhető taneszközeink: 

• Balló Adrienn – Kovácsevics Edina: Cigány/roma mesék (differenciált foglalkoztató 

füzet 1–2. évfolyam számára) NeRok Pécs, 2021. ISBN 978-615-01-3281-5
10

 

 

8 
A kutatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatási programjának támogatásával (szerződés 

száma: K120400) a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató          
Intézetének kutatócsoportja végezte 
9
 Kovácsevicsé Tóth Marianna: Egy iskola inkluzív jó gyakorlatai  10. kötet: Varga Aranka (szerk.):                       

Nevelésszociológia (Digitális tananyag) ISBN 978-963-642-936-2  

http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/
 

10 
Minden történethez háromszintű differenciált feladatlap-rendszer kapcsolódik.  

http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/87
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/
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  PEDAGÓGIAI KALEIDOSZKÓP 

 

• Balló Adrienn –Kovácsevics Edina – Kovácsevicsné Tóth Marianna:        

 Régi mesterségek megyehatáron innen és megyehatáron túl (differenciált                       

foglalkoztató füzet 3–4. évfolyam számára) NeRok Pécs, 2022.
11

 

 

Intézményünk inkluzív iskolává válása egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy a sokszínű és        

heterogén problémák között élő gyerekek, szülők, nevelők között jó kapcsolat alakuljon ki, túl a 

pedagógiai vonatkozásokon.  

A szemléletformálás és a különböző kompetenciájú szakemberek együttműködésének           

eredményeként az elfogadás élő gyakorlat lesz nálunk.  

Felnő egy nemzedék, mely elfogadóvá válik…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség Nívódíját nyerte el a Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola 

tantestülete a kimagasló nemzetiségi közösségfejlesztési tevékenységéért 2022.01.21-én. 

 

Kovácsevicsné Tóth Marianna 

mesterpedagógus szakértő 

romológus 

intézményvezető 

11 A jelenleg nyomdai munkálatok alatt lévő kiadvány érdekessége, hogy a néhány beás, lovári, paraszti és sváb mai 

is élő hagyományos mesterséget bemutató indukciós szöveget kiegészítve a 2022 augusztusában Kétújfaluban,  

Zádorban, Kisbajomban és Soltvadkerten készített videofelvételeken teszik a mesteremberek szemléletessé a régi 

mesterségeket.  
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Ajánló új rovatunkhoz 

 

A 21. század körülöttünk zajló természeti, ökológiai változásaira, kihívásaira reflektálva, engedve 

a pedagógia területein kiaknázható intézményi lehetőségeknek, a társadalmi felelősségvállalás 

és iránymutatás fontosságának, az Évszakos új rovattal bővül Örökzöld címmel. Itt kívánjuk      

bemutatni azokat a bevált intézményi megoldásokat, követendő mintákat, melyek Baranya       

megyében példaértékűek. A fenntarthatósági törekvések tekintetében minden egyes                 

intézménytípus szerepe egyedi és fontossága elvitathatatlan. A jövőben szeretnénk Önöket  

megismertetni olyan Ökoiskolákkal, Öko-kollégiumokkal és Zöld Óvodákkal, melyek                 

működésükkel és elkötelezettségükkel kiemelkednek, magas színvonalon és minden szinten     

hirdetik a fenntarthatóság fontosságát, az intézmény tagjaira egyaránt jellemző hiteles            

szándékot, a zöldben való gondolkodás képességét és annak gyakorlati megvalósításait.   

Az elméleti alapozáshoz az Oktatási Hivatal honlapjának Fenntarthatóságra nevelés aloldala 

számos forrást biztosít: szakirodalmak, kézikönyvek, segédanyagok, cikkek, konferenciaanyagok 

és az Ökoiskolai Hírmondó online számai. Javasoljuk Önöknek ezen oldal megismerését,        

használatát:                                                                                                                              

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/

fenntarthatosagra_neveles 

Felmerülhet a kérdés, hogyan működtessék fenntarthatósági céljaikat sokrétűen a gyakorlatban. 

Intézményükben megpróbálták a szelektív hulladékgyűjtésre, a természetjárásra, a jeles napok 

megtartására, a takarékosságra, az egészséges táplálkozásra irányítani a figyelmet? Mit tehetné-

nek még? Ha már nincs több ötletük, akkor mások könnyen átemelhető, kivitelezhető, akár anya-

gi ráfordítás nélkül is megvalósítható programpontjait, akcióit javasoljuk kipróbálni, melyek már       

meghonosodtak, beváltak, melyeknél mérhető a siker, és  jelentős a tapasztalat. 

Kívánjuk, olvassák olyan lelkesedéssel az általunk felkért intézmények bemutatkozásait ezentúl, 

mint amilyen lelkesen cikkíróink ezt a küldetést magukra vállalták, és elkötelezettségüket ebben 

a rovatban megosztják Önökkel.  

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles
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Hogyan legyünk „Zöld Intézmény”?  

A fenntarthatóság egészintézményes megközelítése tanulószervezeti működésben 

 

Miért fontos a téma? 

Napjainkban, a XXI. században alapvetés, hogy a fenntartható fejlődési célok elérésére való    

törekvés előtérbe került. A célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges a minőségi oktatás.  

Az oktatás keretein belül új képességeket, attitűdöket szükséges elsajátítani, új értékeket kell  

teremteni. Az új, 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer
1
 híven tükrözi ezt a törekvést.  

A fenntarthatóságra nevelés legfontosabb pedagógiai aspektusai: 

• Diákközpontú megközelítés 

• Tevékenységorientált tanulás
2
 

 

Mit jelent az egészintézményes megközelítés? 

A fenntarthatóságra nevelés tekintetében, az eredményességet szem előtt tartva, mindenképpen 

az egészintézményes megközelítés javasolt, azaz a fenntarthatósági szempontok egész        

intézményben való érvényesülésére kell törekednünk.  

Az alábbi négy területet egyaránt figyelembe kell venni: 

• Működtetés, felszereltség 

• Tanítás, tanulás 

• Társadalmi integráltság 

• Elkötelezett intézményvezetés, fenntartói támogatás
3
 

 

Hogyan kezdjük? 

Fontos, hogy amikor egy intézmény, egy közösség döntést hoz a fentarthatóság egészintézmé-

nyes megközelítése mellett, akkor azt saját magára vonatkoztatva értelmezze.  

Fontos áttekinteni, milyen erőforrásokkal rendelkezünk: 

• Humán erőforrás 

• Anyagi erőforrások 

• Fenntartói támogatás 

• Pályázati lehetőségek 

• Szakmai hálózatokban való részvétel 

• Szakmai címek adta lehetőségek 

• Civil szervezetekkel, helyi vállalkozókkal való együttműködés lehetőségei 

 

1
 https://ensz.kormany.hu/agenda-2030 

2
 Az UNESCO Fenntartható fejlődési célok oktatása című kiadvány kivonatolt, szerkesztett változata alapján.             

 Forrás: ofi.hu/sites/default/files/attachments/fenntarthato_fejlodesi_celok_ 
oktatasa_unesco_2017.pdf 
3
 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/fenntarthatosagra_neveles/okoisk_MOn/

eloadasok_2021/KR_fent_okol_tud_nevelesben_Hevesm_NPK20211206_.pdf 
(29-30. oldal/dia)  

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/fenntarthato_fejlodesi_celok_oktatasa_unesco_2017.pdf
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/fenntarthato_fejlodesi_celok_oktatasa_unesco_2017.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/fenntarthatosagra_neveles/okoisk_MOn/eloadasok_2021/KR_fent_okol_tud_nevelesben_Hevesm_NPK20211206_.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/fenntarthatosagra_neveles/okoisk_MOn/eloadasok_2021/KR_fent_okol_tud_nevelesben_Hevesm_NPK20211206_.pdf
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Szintén fontos tudatosítani magunkban a „rejtett tanterv” szerepét, jelentőségét. Azaz nem       

elegendő tanítási órákon, foglalkozásokon beszélni a fenntarthatóságról. Nem elegendő            

tájékoztató előadásokat tartani. Kell, hogy a fenntarthatósági szempontok a teljes intézményi    

működésben jelen legyenek.  

Infrastruktúra, épített környezet, környezettudatos intézményfejlesztés:       

a rendelkezésre álló források függvényében napelemek, hőszigetelt           

nyílászárók, újrahasznosított anyagok beszerzése, alkalmazása. 

Intézmény külső környezete, természeti környezet: iskolakert, tiszta,      

rendezett, hulladékmentes külső tér, komposztáló, olajgyűjtő konténer, 

„Egy nap az intézményért” – szemétszedés, külső környezet rendbetétele. 

Intézmény belső környezete: szelektív hulladékgyűjtés, elemgyűjtő,         

kupakgyűjtő, szervezett nagytakarítás a diákcsoportok aktív                  

részvételével. 

Kommunikáció: Házirend szerepe, folyamatos kommunikáció az adott témát érintően a             

pedagógusok–diákok között. 

Együttműködések: diákok - szülők–pedagógusok–fenntartó, civil szervezetek, helyi közösségek, 

partnerek bevonása a döntéshozatalba. 

Tanórán kívüli tevékenységek, értékközvetítő tevékenység: közösségi programok, felhívások, 

projektek, témanapok, témahetek, jeles napok, szabadidős tevékenységek, közösségi munka, 

IKSZ. 

 

Milyen intézményi alapelveink, jó gyakorlataink vannak? 

 

Itt elsősorban a Pécsi Kodály Zoltán kollégium jó gyakorlatait szeretném felsorolni, röviden        

bemutatni. 

1) A fenntarthatóság egészintézményes megközelítése eredményességét nagymértékben      

növeli, ha tanulószervezetként működünk. A továbbképzéseken, jelenléti, valamint online 

műhelyeken, előadásokon, szakirodalomból megszerezett tudást belső tudásmegosztással 

alakítjuk közös tudássá: nevelőtestületi műhelymunkák, belső továbbképzések, előadások, 

szakmai projektek.  

2) Intézményvezetői, valamint nevelőtestületi elköteleződéssel valósul meg a téma prioritása 

éves feladataink tervezésekor, megvalósításakor.  

3) Az éves munkaterv részét képezi az Öko-munkacsoport/munkaközösség éves terve. Cél-

szerű úgy összeállítani, hogy a tanév minden egyes hónapjában jelen legyen egy vagy több 

fenntarthatósági program. 

4) Humán erőforrás – érzékenyítés, képzéseken való részvétel. 

5) Szakmai címek, központi témahetek adta lehetőségek: Öko-iskola, Fogyasztói tudatosságra 

nevelő iskola, Fenntarthatósági témahét, Iskolakert. 

Forrás: pixabay 
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6) Hálózati tanulás: Öko-iskolai hálózat, Fogyasztói tudatosságra nevelő 

iskola cím alapján, kivételi körben nyíló pályázati lehetőség civil      

szervezetekkel való együttműködés keretében. 

7) Továbbképzések, konferenciák, online előadások – belső                  

tudásmegosztás, nevelőtestületi műhelymunkák. 

8) Tanórán kívüli tevékenységek: közösségi programok, felhívások, kolikert, DÖK programok, 

vetélkedők. 

9) Az Oktatási Hivatal és a Pécsi Pedagógia Oktatási Központ honlapján való folyamatos       

tájékozódás, szakmai lehetőségek igénybevétele. 

 

Hogyan jelenik meg mindez az éves munkatervi programok szintjén? 
 

Kolikert:  

Kolikert terményeinek felhasználása: TÖKjó veganap – tökös és mángoldos ételek készítése a 

kolikert terményeiből; „Piti feladatok pitéért”– almás finomságok sütése játékos sportverseny díja-

zására; fűszernövények; téli csíráztatás; aktuális kerti teendők valamennyi évszakban;             

virágoskert gondozása, virágok felhasználása pl. ballagáskor; komposztálás; méhlegelő. 

Felhívások, recycling: 

Csomagolásmentes nap – interaktív bemutató program, együttműködés vállalkozóval;               

vegetariánus nap; komposztálás világnapja; hulladékcsökkentési hét – „Egy nap a kollégiumért” 

szemétgyűjtési program; Kolituri – használt ruhák újrafelhasználása; „Zöld Karácsony” –          

karácsony a fenntarthatóság jegyében; „Öko-farsang”-jelmezek újrahasznosított anyagokból. 

Vetélkedők 

ÖKOLI – Immár 6. éve hirdetjük meg a Baranya megyei kollégiumok körében ezt a saját         

kezdeményezésű öko-vetélkedőt az ismeretbővítés, szemléletformálás jegyében. Idén második 

éve annak, hogy ezt a vetélkedőt kibővített körben, Baranya megyei általános iskolák részére is 

szervezzük.  

„Zöld Alternatíva” vetélkedő – Beremend 

Több éve eredményesen részt veszünk e vetélkedőn, több kollégiumi csapat képviseli                      

intézményünket. 

Szakkörök, foglalkozások 

Intézményi pedagógiai programunk alapján, kollégiumi tanulócsoportonként 

évente két alkalommal tartunk kollégiumi foglalkozást a fenntarthatóság-

környezettudatosság témakörében.  

Környezetvédelmi szakkör keretében diákjaink újrahasznosítható           

anyagokból készítenek használati tárgyakat, melyekből kiállítást rendezünk. 

 
Forrás: pixabay 
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Kerámiaműhelyünk természetes anyagból készít ajándék-és     dísztárgyakat, egyéni kreativitás 

szerint. Felhasználási terület: Öko-vetélkedők díjazása, ünnepekre szóló ajándék-és kiállítási   

tárgyak, batikolással készült táskák fel nem használt kollégiumi ágyneműkből.  

Kerékpár-szakkör, kerékpárbérlési lehetőség. 

Öko-társasjátékok, szabadidős foglalkozás keretében. 

Távlati terveink: műanyagmentes kollégium, Kolioázis: falikút, REpohár, zöld növények. 

Intézményi gyakorlatunk, eddigi tapasztalataink, eredményeink alapján úgy vélem, csak az      

egészintézményes megközelítés vezethet eredményre a fenntarthatósági célok elérése               

tekintetében. 

Őszintén hiszem, hogy az oktatás, az intézmények egészintézményes gyakorlata közelebb visz 

bennünket ahhoz, hogy a 2030-ra tervezett fenntarthatósági célok teljesüljenek.  

            

 

 

 

Forrás: pixabay 

 
Dobrás Éva 

 

szaktanácsadó 

intézményvezető 

Pécsi Kodály Zoltán Kollégium  
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TANULMÁNYI VERSENYEK 

 

A 2022/2023. tanév Oktatási Hivatal által szervezett versenyei 

 

Meghirdetésre kerültek a 2022/2023. tanév tanulmányi versenyei az általános és középiskolai 

korosztályok számára. Versenyeink tervezésekor kiemelt szempont volt a helyi tanulói              

igényeknek megfelelő versenyek folyamatosságának lehetőség szerinti megőrzése, fejlesztése, a 

versenykínálatban megjelenő esélyegyenlőség, az egyéni és csapatversenyek aránya, új saját 

versenyek megalkotása.  

Ebben a tanévben újdonságként rajzversenyt hirdetünk általános iskolás 5–6., 7–8. évfolyamos 

tanulók számára, melynek idei témája a Baranya megyét érintő helytörténeti, kultúrtörténeti,    

néprajzi, az adott lakóközösségre jellemző tradíciók, sajátosságok értékeinek megőrzése.           

A verseny két iskolai fordulóból áll. A nevezés és az eredményhirdetés is a TehetségKapu portál 

felületén zajlik. 

A tavaly nagy sikerrel zárult Kalandos világunk, felső tagozatos csapatverseny új tematikával 

folytatódik. A 10–14 éves diákok csapatmunkában, egymással együttműködve elmélyülhetnek a 

természet, valamint a fantázia világában, idén a tűz témáját feldolgozva.  

Szintén újdonság a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ idén első alkalommal megjelenő,         

Versenyfüzete, mely a hivatalos versenykiírások kivonataként a könnyebb áttekinthetőséget, a 

gyorsabb tájékozódást, kiválasztást és ütemezést szolgálja. A kivonatos forma nem tartalmaz 

minden információt, és nem helyettesíti a teljes dokumentáció megismerését. 

A Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ honlapján találják továbbra is a tanév hivatalos               

versenykiírásait, és a jelentkezésekhez szükséges valamennyi dokumentumot. 

Versenyeinkre jelentkezni a kiírásokban szereplő módon lehet a feltüntetett határidőig.  

Kérjük, kövessék nyomon a honlapunkat, figyeljék az Aktuális versenyek híreit. 

 

Sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk! 

 

Forrás: pixabay 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Pecs/2022/Versenyfuzet_PecsiPOK_2022_2023.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/versenyeink
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PEDAGÓGUSTÁJÉKOZTATÁS 

Forrás: pixabay 

Feliratkozás 

 

Én is! –  jelentkezési felület pedagógusoknak 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központjának egyik kiemelt célja az illetékességi 
területén dolgozó pedagógusok munkájának támogatása. Ennek egyik fontos eleme a               
pedagógiai-szakmai szolgáltatások folyamatos fejlesztése, bővítése, ajánlása. Célunk, hogy    
minél több pedagógust érjünk el szakmai szolgáltatásainkkal, és amennyire lehetséges,         
személyre szabott, igényeikhez illeszkedő szolgáltatásokat tudjunk számukra nyújtani. Kérjük, 
iratkozzon fel az alábbi jelentkezési felületen, hogy az aktuális programokról, képzésekről,        
versenyekről, szakmai-szolgáltatási csomagokról tájékoztatást küldhessünk az Ön számára. 

 

 

 

Hasznos linkek 

 

Oktatási Hivatal –  az Oktatási Hivatal központi, információs oldala 

Nemzeti Köznevelési Portál – okostankönyvek, okostartalmak  

Intézményfejlesztés – ILMT PR alapú intézményfejlesztést támogató szakmai tartalmak  

Sulinet Hírmagazin – közoktatási és szakképzési tananyagtartalmak gyűjteménye 

TehetségKapu – tehetségazonosítás, tehetséggondozás támogatása  

Jeles Napok – jeles napokhoz kapcsolódó segédanyagok, tématervek 

Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program – informális és nem formális tanulási alkalmakhoz      

 kapcsolódó tartalmak 

Pedagógiai Folyóiratok – értékteremtő és tudományos szakmai folyóiratok 

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala – az oktatással kapcsolatos állampolgári jogok érvényesíté-

sének támogatása 

 

Pályaorientáció, továbbtanulás 

POM – Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz 

felvi.hu - a felsőoktatási felvételi hivatalos oldala 

Diplomán túl – pályaorientáció és pályakövetés  

Pályaválasztás Baranya – a pályaválasztás támogatása Baranya megyében 

Innovatív Képzéstámogató Központ  – szakmai, tájékoztatási és információs központ 

Pályaorientációs portál – módszertani központ 

 

Témahetek 

Digitális Témahét  

Fenntarthatósági Témahét 

Pénzügyi és Vállalkozói Témahét 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetF2fEBW390ancINU_WXYCwBScHDSKT6tqZWt9rmuC38OHfA/viewform
https://www.oktatas.hu/
https://www.nkp.hu/
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/ilmt
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu
https://www.tehetsegkapu.hu/
https://jelesnapok.oktatas.hu/
https://www.csodaszarvasprogram.hu/
https://folyoiratok.oh.gov.hu/
https://www.oktbiztos.hu/
https://pom.oktatas.hu/
https://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/
https://www.diplomantul.hu/
https://palyavalasztasbaranya.hu/
https://ikk.hu/
https://palyaorientacio.nive.hu/
https://digitalistemahet.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
https://www.penz7.hu/
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ELÉRHETŐSÉGEINK 

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

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 

 

Bázisintézmények: 

bazisintezmeny.pokpecs@oh.gov.hu 

 

Címünk: Oktatási Hivatal  

    Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 

7622 Pécs, Dohány utca 5.  

(bejárat a Vasvári Pál utcai és a Jogász utcai kapu felől) 

 

 Levelezési címünk: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

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
mailto:bazisintezmeny.pokpecs@oh.gov.hu

