
 
 
 
 

 
Tanévindító programok az Oktatási Hivatal 

 Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja szervezésében 
 

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a 2022/2023. tanév 
indításához szakmai iránytűként is használható tanévindító programsorozatot 
szervez. 
 
Olyan hasznos szakmai tanácsokkal szeretnénk támogatni a tanévkezdést óvodától a 
középiskoláig, mely megkönnyítheti a tervezést, támpontokat ad a felkészüléshez 
mind módszertani, mind tartalmi területeken.  
 
Az Óvodai Szakmai napra 2022. augusztus 22-én 10 órakor kerül sor a                              
Dél-dunántúli Regionális Tudásközpont konferenciatermében. 
 
A programra jelentkezni az alábbi linken lehet: 
https://docs.google.com/forms/d/1ZkgNqZn-
szh6WC5qJp_6fOvwq_OGnTEPXlOG4Somgqo/edit 
 
 
 
Az intézményvezetők számára vezetői feladataikban hasznos, azt segítő szakmai 
tartalmakat kínálunk két egymást követő délután: 
 
 

A XXI. századi intézményvezető 

(augusztus 22. 14.00 óra) 

Intézményi kihívások a XXI. 

században 

(augusztus 23. 14.00 óra). 

Digitális eszközök az 
intézményvezetésben 

Fenntarthatóságra nevelés egész 
intézményi megközelítése  

Intézményfejlesztés a Pécsi Pedagógiai 
Oktatási Központban 

Tanulószervezetté válás és 
tanulószervezet működése  

Digitális tartalmak az 
intézményfejlesztés szolgálatában 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók 
támogatása – jogszabályi háttér 
áttekintése az SNI, a hátrányos helyzet 
tekintetében, valamint a 
tehetségfelismerés támogatása 

 
A programokra az alábbi linken lehet jelentkezni: 
Tanévindító rendezvények a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében-
2022. augusztus (google.com) 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1ZkgNqZn-szh6WC5qJp_6fOvwq_OGnTEPXlOG4Somgqo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZkgNqZn-szh6WC5qJp_6fOvwq_OGnTEPXlOG4Somgqo/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuwb3Qr9MN1aHgoCx5rD5TNVYWNg-I365J9ydzK4QxiQBHYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuwb3Qr9MN1aHgoCx5rD5TNVYWNg-I365J9ydzK4QxiQBHYA/viewform


 
 
A tanévindító tantárgyi rendezvényekre online formában kerül sor. Valamennyi 
program önállóan kerül megszervezésre az alábbi időpontokban: 
 

Augusztus 23. 14.00 óra TANÍTÓK 

Augusztus 24. 14.00 óra 

ISKOLAI KÖNYVTÁR 
MAGYAR NYELV-ÉS IRODALOM 
MATEMATIKA 
TESTNEVELÉS 

Augusztus 25. 14.00 óra 

DIGITÁLIS KULTÚRA 
MŰVÉSZETEK (ének-zene, vizuális 
kultúra, alapfokú művesztoktatás) 
TÖRTÉNELEM 

Augusztus 30. 14.00 óra 
IDEGEN NYELVEK (angol nyelv, német 
nyelv) 
TERMÉSZETISMERET 

 
A tanévindító tájékoztatók kitérnek: 
 

• az „új” NAT tartalmi elemeire, 

• a Nemzeti Köznevelés Portál használatában meglévő lehetőségekre - 
tantárgyhoz kapcsolódó példákra, 

• az adott tantárgyakhoz kapcsolódó digitális kompetenciákra és a 
fenntarthatóságra nevelés kompetenciáira, 

• továbbá az évindítást segítő játékos, ismétlő feladatötletek is bemutatásra 
kerülnek, melyeket már az első napokban, hetekben is tudnak a pedagógusok 
használni. 

 

Az Oktatási Hivatal Tananyagfejlesztési Főosztály munkatársainak előadásai hasznos 
kiegészítései lehetnek tanévindító tantárgyi programjainknak. 

Szeptember 6. 14.30 óra 
Alsós humán taneszközök a NAT 2020 
szerint 

Szeptember 7. 14.30 óra 
Multimédiás tananyagtartalmak és a 
Nemzeti Köznevelési Portál 

 
 
A programokra az alábbi linken lehet jelentkezni: 
Tanévindító rendezvények a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében-
2022. augusztus (google.com) 
 
 
 
Az Országos Szakmai Tanévnyitó Konferenciasorozat részeként 2022. augusztus 29-
én 13 órakor Pécsett megrendezésre kerülő Megyei Tanévnyitó Konferencia 
részletes programját és az arra vonatkozó jelentkezés linkjét a későbbiekben 
valamennyi köznevelési intézmény számára küldeni fogjuk.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuwb3Qr9MN1aHgoCx5rD5TNVYWNg-I365J9ydzK4QxiQBHYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuwb3Qr9MN1aHgoCx5rD5TNVYWNg-I365J9ydzK4QxiQBHYA/viewform

