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KÖSZÖNTŐ 

Tisztelt Kollégák! 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja másodszor jelentkezik 

évszakonként megjelenő informatív kiadványával.  

 

Talán nem kezdeném újra köszöntő sorokkal Évszakos kiadványunk második számát, ha 

a márciusban megjelentetett hírlevelünk után nem az történik, ami történt. Az iskolák vá-

ratlan bezárása, a tantermen kívüli, digitális munkarend villámcsapásszerű elindítása fon-

tosabb és sürgetőbb feladatokat osztott pedagógusaink számára annál, semhogy a Pe-

dagógiai   Oktatási Központunk éppen akkor megjelenő – egyébként gondosan és tudato-

san válogatott – hírei, témái között tallózzanak. Előkészített rendezvényeink, meghirdetett 

képzéseink maradtak el, tanulmányi versenyek szakadtak félbe, így a márciusi kiadvá-

nyunk egy része napokon belül érvényét is veszítette.  

 

Bízom benne, hogy mindezek ellenére beleolvastak, s ha így volt, hasznosnak találták 

azokat a témákat, melyek aktualitásaival immár a nyári számunkkal köszönünk be újra.  

 

Ezúttal a 2020/2021-es tanév tervezéséhez kapcsolódóan próbálunk segítséget nyújtani, 

továbbképzések fő irányait meghatározva. Elindítjuk új rovatunkat, melyben az Oktatási 

Hivatal bázisintézményei mutatkoznak be. Foglalkozunk az óvoda és az iskola közötti át-

menet nehézségeivel, az ehhez kapcsolódóan a nyár végén indítandó előadás- és mű-

helysorozatunkkal.  
 

A szakképzési rendszer átalakítása miatt óhatatlanul változni fog együttműködésünk 

mélysége és tartalma több kiváló szakképző intézménnyel. Változni fog, de reméljük, tel-

jesen nem szakadunk el egymástól. Mindenesetre köszönjük az eddigi közös munkát, a 

rengeteg szakmai tapasztalatot és tudást, a segítségüket mindig és minden hely-

zetben.  
 

Június elején a pedagógusokat köszöntötte az ország. Szeretettel és nagyrabecsüléssel 

köszöntöm ezúton én is Önöket valamennyi munkatársam nevében. Pedagógusaink eb-

ben a szokatlan, szürreális helyzetben is bizonyították felkészültségüket, kreativitásukat, 

áldozatkészségüket.  

 

Bízunk abban, hogy sok hasznos tapasztalattal, megerősödve kezdhetjük az új tanévet, 

és talán már az arra való felkészülés is a megszokott ritmusban folytatódhat.  

Találkozzunk minél többen rendezvényeinken! Addig is jó egészséget, tartalmas pihe-

nést, sok élményt kívánok a nyári szünidőre!   

  

Ritter Betty  

főosztályvezető 
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Az alábbiakban a 2020. március 01. napjától történt legfontosabb jogszabály-

változásokat gyűjtöttük egybe.   

 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény   

(a továbbiakban: Nkt.) 

 

2020.03.01-től hatályos változások: 

  A fellebbezéssel kapcsolatos szabályok kikerültek a 

törvényből. (23.§ (11), 58. § (5a), 96. § (3e)) 

 

2020.04.01-től hatályos változások: 

  A sajátos nevelési igényű tanulók tankönyv-ellátásának szabályai változtak.   

    (96. § (6)) 

 

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

Korm. Rendelet 

 

2020.05.13-tól hatályos változások: 

 A köznevelési feladatokat ellátó hatóságokra vonatkozó illetékességi szabályok 

változtak, ennek keretében több, eddig a megyeszékhely szerinti járási hivatal által 

ellátott feladat (nyilvántartásba vétel, működési engedélyezés, törvényességi 

ellenőrzés, iskolából kizárás esetén iskolakijelölés, hatósági ellenőrzés) a 

kormányhivatalhoz került. (38/A. §) 

 

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

rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 

 

2020.04.17-től hatályos változások: 

 Az EMMI rendelet hatálya a továbbiakban nem terjed ki a járási hivatalokra. (1.§ e) 

pont) 

 Az óvodakötelezettség és a tankötelezettség teljesítése megkezdésének szabályai 

változtak: Az intézmény vezetője a tankerületi központ határozata alapján értesíti a 

hivatalt, ha a gyermeket az óvodába/iskolába nem íratták be. Az iskolai beiratkozásról 

a fenntartó köteles közleményt vagy hirdetést közzétenni; a beiratkozás időpontját a 

tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg. (20. § (7), 22. § (1), (2), (3), 

23. § (4), 24. § (1)) 
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 A középfokú iskolai felvételi eljárásban részt nem vett tanulóval, valamint a rendkívüli 

felvételi eljárással kapcsolatos szabályok változtak. (23. § (9), 43. § (2)) 

 Változott, hogy a gyermek/tanuló igazolatlan mulasztásával, a gyermek fejlődésének 

figyelemmel kísérésével kapcsolatos értesítéseket mely szervek felé kell megküldeni. 

(51. § (4), (4c), (5), 63. § (3)) 

 A független vizsgabizottság előtti vizsga, valamint a felnőttoktatásban az osztályozó 

vizsga egyes eseteivel kapcsolatban a kormányhivatal jár el. (65. § (3), (5), 73. § 

143. § (11), (14)) 

 Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartóra vonatkozó - 

gyermekbaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos - megküldési kötelezettségek változtak. 

(169. § (7), (8)) 

 A Köznevelési Hídprogram szabályai hatályon kívül kerültek. (180-182. §) 

 

A veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányzati rendelkezések az oktatas.hu 

honlapon érhetőek el az alábbi elérési útvonalon:  

köznevelés - tantermen kívüli, digitális munkarend - további dokumentumok.  

Link:  

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

tovabbi_dokumentumok 

 

A 2019. szeptember 1-je után történt további jogszabályváltozásokról márciusi 

számunkból is tájékozódhat, melyet honlapunkon is elérhet!   

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

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_programok_rendezvenyek
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A gyermekek első iskolai élményei alapjaiban 

meghatározzák a tanulási motivációt, ezzel 

együtt pedig a feladatokhoz, az elvárásokhoz 

való viszonyulást. Az általános iskolák első 

osztályainak légköre, mindennapi hatásai 

együttesen és hosszútávon hatnak a tanulási 

eredményességre és a beilleszkedésre.   

 

Felemelhetik, de gúzsba is köthetik a gyermek érdeklődését, a világ megismerésének  

vágyát, a kortársközösségek, a pozitív szociális kapcsolatok kialakulását. Különösen igaz 

ez azokra a gyermekekre, akiknek idegrendszeri érettsége jelentősen eltér kortársaikétól, 

akik számára a teljesítés és az alkalmazkodás szintje élettanilag, nem pedig akarati vagy 

neveltségi okokból nehezített.  

 

A korábbi tanévekhez viszonyítva 2020.szeptember 1-jétől az általános iskolák első       

osztályaiba beiratkozott gyermekek számának és összetételének jelentős mértékű válto-

zása várható. A változás főként a beiratkozott gyermekek életkorát, ebből fakadóan    

szociális érettségét, a tanuláshoz szükséges pszichés funkcióit érintheti, mely adottsá-

gokra az alkalmazott módszerek megválasztásánál tekintettel kell lennie a tanítóknak.  

 

A megismerés/tanulás igénye – mint magasabb rendű funkció - csak az alacsonyabb 

szintű szükségletek kielégítését követően kelthető fel. A hatéves gyermekek körében   

nagyobb arányban fordulhat elő, hogy aktuális fejlettségük még kevésbé vagy egyáltalán 

nem teszi lehetővé szükségleteik késleltetését, nem tudják még alkalmazni az önkontroll 

különböző formáit, nehezebben képesek kivárni, másokhoz alkalmazkodni, s emiatt -  

foglalkoztathatóságuk érdekében - időben, szemléletben, módszerekben és értékelésben 

is más pedagógiai megoldásokat igényelnek. 

 

A Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ a Nemzeti Köznevelési Törvény 2019. évi  

módosítását követő első tanévben szaktanácsadók közreműködésével  

előadás- és műhelysorozatot szervez  

az első osztályokban tanító pedagógusok és az iskolaigazgatók számára az iskolakez-

dést segítő intézményi és osztálytermi megoldások támogatása érdekében. 

Demeter Gáborné: Felemelhet vagy gúzsba köthet…  
 

Előadás– és szakmai műhelysorozat első osztályban tanító pedagógusok és 

iskolavezetők részére 
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Az előadások és műhelymunkák keretében: 
 

 feltárjuk azokat a módszertani-, szemléletbeli- és tanügyi támpontokat, amelyek 

segítségével a tanítók zökkenőmentesebben és eredményesebben tudnak foglalkozni 

új tanítványaikkal; 

 esetelemzések segítségével áttekintjük az osztály- és intézményi szintű felelősség 

és intézkedés kérdéskörét; 

 a résztvevők példákat kaphatnak az első tanév időbeli ütemezésére, a tanulást előké-

szítő időszak hatékony megszervezésére, tartalmára és módszereire; 

 részletesen foglalkozunk a gyermekek megismerésére épülő differenciálás formáival, 

színtereivel; 

 kitérünk azokra a fejlesztő-/terápiás lehetőségekre, amelyek elősegítik az ideg-

rendszeri érés folyamatát; 

 hangsúlyt fektetünk azokra a tevékenységi formákra, amelyek rendszeres tanórai be-

iktatásával a gyermekek figyelmi koncentrációja javul, pszichés állapota nyugodtabbá 

válik, s ezáltal foglalkoztathatóságuk hatékonyabb lehet; 

 támogatjuk a tanulói értékelés és számonkérés új alapokra helyezését a NAT és a 

kétévenkénti  kerettantervi mérföldkövek tükrében; 

 lehetőséget teremtünk a kezdeti tapasztalatok megosztására, a felmerülő kérdések 

megbeszélésére és a jó gyakorlatok, eredményes megoldások közzétételére. 

Lényegesnek tartjuk, hogy a szakmai programok során a gyakorlatban hasznosítható   

ismeretekkel, tevékenységekkel foglalkozzunk, melyhez szívesen várjuk az iskolák,     

pedagógusok előzetes kéréseit, kérdéseit egyaránt!  
 

Kérjük, hogy a témával kapcsolatos kéréseiket, kérdéseiket  

a szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu címre küldjék el 2020. augusztus 15-ig. 

mailto:szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu
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BÁZISINTÉZMÉNYEK 

 

Az OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE 

 

Az Oktatási Hivatal a Pedagógiai Oktatási Központok megalakulása óta második alkalom-

mal hirdette meg az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére kiírt pályázatát. 

Az első pályázaton (2017-ben) 16 Baranya megyei köznevelési intézmény nyerte el         

3 évre ezt a címet. A 2020-ban újra meghirdetett pályázati felhívásra is rendkívül magas 

színvonalú pályaművek érkeztek. Óvodák, általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák, 

EGYMI, gimnáziumok és szakgimnáziumok mellett kollégiumokkal is kiegészült az intéz-

ménytípusok köre, és pályáztak olyan intézmények is, amelyek nem csak egy, hanem 

több intézménytípusukkal is részt kívánnak venni a címmel járó tudásmegosztó folyamat-

ban  

A benyújtott pályázati dokumentációk elbírálása után az „Oktatási Hivatal Bázisintézmé-

nye” címet 2020-2023-ig 19 intézmény nyerte el az alábbi felsorolás szerint. (Nevük   

mellett megjelölve, mely intézménytípusukkal vettek részt a pályázatban).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A nyertesek:  
 

 A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola  –  gimnázium 

 Agócsy László Alapfokú Művészeti Iskola – alapfokú művészeti iskola 

 Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma – gimnázium 

 Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola – általános iskola 

 Dráva Kincse Óvoda és Konyha - óvoda 

 Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola – gimnázium, alapfokú 

művészeti iskola és kollégium 

 Istvánffy Miklós Általános Iskola – általános iskola 

 Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általá-

nos Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola,   

Szakiskola és Kollégium –  gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 

intézmény 
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 Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola –  általános iskola és gimná-

zium 

 Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,    

Általános Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola 

és Kollégium –  gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 

 Pécsi Hajnóczy József Kollégium – kollégium 

 Pécsi Kodály Zoltán Kollégium –  kollégium 

 Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája,  

Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskola – óvoda, általános iskola, gimnázium, szak-

gimnázium és kollégium 

 Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola – általános iskola 

 Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc 

Gimnáziuma és Általános Iskolája – általános iskola 

 Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola – alapfokú művészeti iskola 

 Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde – óvoda 

 Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola – alapfokú művészeti iskola 

 Véméndi Általános Iskola – általános iskola 

 

A pályázat egyik fontos kritériuma volt, hogy a pályázó intézmény valamely jó gyakorlatát 

tegye közkinccsé, így az előttünk álló 3 év folyamán ez a 19 intézmény, 81 jó gyakorlatát 

fogja megosztani a megye köznevelési intézményeivel. Negyedévente megjelenő        

ÉVSZAKOS hírlevelünkben bemutatjuk a bázisintézményeket, és következő negyedévre 

tervezett programjaikat is hirdetjük.  

 

E hírlevelünkben a Dráva Kincse Óvoda, a Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, valamint a 

Pécsi Kodály Zoltán Kollégium mutatkozik be.   

 

A kialakult járványhelyzet miatt az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címek átadására 

tavasszal nem kerülhetett sor. A cím ünnepélyes átadása várhatóan az új tanév első ple-

náris rendezvényén történik. Addig is köszönjük a pályázók munkáját és gratulálunk a 

nyerteseknek.   
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A PÉCSI KODÁLY ZOLTÁN KOLLÉGIUM  

 

A Pécsi Kodály Zoltán Kollégium mintegy 350 középiskolás, 250 lány és 100 fiú,         

közöttük 125 Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő diák otthona a   

mindennapokban. Az intézmény nevelőtestülete a nevelés iránti elhivatottsággal,        

innovatív,  összetartó közösségként, nagy elköteleződéssel dolgozik és kiterjedt kapcso-

latrendszerrel rendelkezik. 

 

Dobrás Éva intézményvezető foglalta össze, hogy miért pályáztak, azaz mit tudná-

nak adni és mit várnak az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím birtokosaként.  

A kollégiumok nevelőinek munkája, a diákok kollégiumi tevékenysége csak szűk körben 

ismert, nem irányul kiemelt figyelem erre a területre, pedig az ott élő és tanuló diákok 

számára azt az életteret, fejlődési lehetőséget, támogatást biztosítja, amelynek segítsé-

gével mindennapi tanulmányaikon túlmenően távlati céljaik megvalósításához is köze-

lebb kerülhetnek. 

 

A Kodály Kollégium az Arany János Tehetséggondozó Programon kívül Akkreditált     

Kiváló Tehetségpont és Ökoiskolai címmel is rendelkezik, köszönhetően az inno-

vatív, szakmai fejlődésre nyitott, folyamatos önképzés iránt elkötelezett nevelőtestületé-

nek.    A NAT-hoz kapcsolódóan a Kollégiumi Nevelés Alapprogramja erős kereteket ad 

az alapfeladatok, a  kollégiumi nevelés, komplex tehetségfejlesztés és a felzárkóztatás 

tekintetében, amely keretet gazdag programkínálattal, sokrétű tevékenységekkel tölte-

nek meg. Programokat nem csupán saját diákjaiknak, hanem Baranya megye kollégista 

tanulóinak is szerveznek bizonyos rendszerességgel, mivel a diákok és a nevelőtanárok 

számára is szükségesek azok a szakmai találkozási lehetőségek, amelyeket ezek a 

programok életre hívnak. Az intézmény számára ez kiemelt küldetés, összetartó erő és 

töltekezési lehetőség is, mivel a horizontális tudásmegosztás során minden résztvevő 

gazdagodik. 

 

BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK  
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Meghirdetett programjaik eddig is nagy érdeklődés mellett zajlottak, pozitív visszajelzé-

sekkel, mivel ezeken a fórumokon lehetőség volt az új helyzetek megvitatására, érdemi 

és aktív tapasztalatcserére, új impulzusok fogadására. Ezt a tevékenységet szeretnék 

folytatni az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként 

is, remélve, hogy a Hivatal támogatásával meg-

hirdetett programok még több helyre eljutva, az 

eddiginél több lehetőséghez, több figyelemhez 

juttatják a programokat, ezáltal gazdagítva az   

intézmény belső életét is, egyúttal az erősödő 

szakmai kapcsolatok által a kollégiumi hálózatot, 

a szakma rangját, végső soron pedig a kollégisták 

életét is. 

 

Megosztani kívánt jó gyakorlataik: 

 

A konkrét programok felhívásait, tájékoztatóit, meghívóját, plakátjait az intézmény honlap-

ján és a Hivatal hírleveleiben olvashatják majd. 

 Jó gyakorlat Alkalmazási terület Megosztási forma 

Tehetséggondozás  
a kollégiumban 

esélyteremtés, tehetséggondozás, 

komplex személyiség fejlesztés, a 

lemorzsolódás és korai iskolaelha-

gyás csökkentése 

bemutató foglalkozás, 
előadás, műhelymunka, 
workshop 
  

Öko-vetélkedők 

környezettudatosságra nevelés a 

fenntarthatóság jegyében, az isme-

retek bővítése játékos vetélkedők 

formájában 

műhelymunka 

Koli-nyugi mentálhigiénés prevenció 
bemutató foglalkozás, 
előadás, műhelymunka 

Képek forrása:  https://kodalykollegium.hu/  

https://kodalykollegium.hu/
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A PTE GYÁIG DEÁK FERENC  

GIMNÁZIUMA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA   
 

Intézményünk 2017-ben nyerte el az Oktatási Hivatal Bázis-

intézménye címet. 2020-ban a cím megújításakor a nevelőtestü-

let egyként állt a mögé az elképzelés mögé, hogy ezt megújítsuk. 
 

Vezetőként tudom, ritka az a döntés, amely egy pedagógusközösség egyetértést tükröző, 

egyhangú módon támogat. 

Elgondolkodtató: Vajon minek köszönhető ez az összhang?  

Próbálom megfejteni: Mit   jelent nekünk ez a cím?  

Mit kaptunk, kapunk, mivel gazdagodtunk a bázisintézményi munka során? Mi motiválhat-

ja a kollégákat a mindennapi munkájukon túl a programok megszervezésére, azokon való 

részvételre? Mit várunk tőle? 
 

Vezetőként inspiráló számomra, hogy a mai világban, amikor olyan kevés lehetőség van 

a pedagógusok elismerésére, lehetőséget tudunk biztosítani a szakmai megmutatkozásra 

olyan példaértékű innovációkkal, módszertani modellekkel, melyek segítik az érdeklődő 

köznevelési intézményeket pedagógiai eredményességük növelésében, szervezeti kultú-

rájuk fejlesztésében. Büszke vagyok arra, hogy olyan jó gyakorlatokat tudunk felajánlani, 

melyek a módszertan, a személyiségfejlesztés, a közösségépítés, a tehetséggondozás, 

az intézményfejlesztés, az oktatásszervezés területén is követésre érdemesek. 
 

A cím újra pályázása során egyik célunk a 2017-ben felajánlott jó gyakorlatunk bázisin-

tézményi keretekben történő gazdagodásának bemutatása volt. A kreatív partnerség 

program, az élménypedagógia, gamifikáció a matematikában fenntartható változást jelen-

tett a tanárok addigi tanítási gyakorlatában, újszerű elvárásokat, kihívásokat fogalmazott 

meg, melyek további inspirációt jelentettek szakmai 

útjukon. A bázisintézményi cím birtokában következő 

lépésként lehetőséget kaptunk a Matematikai Tudás-

központ elindítására, mely országszerte egységes 

koncepció alapján biztosítja a matematikai tehetsé-

gek és az érintett tehetségfejlesztő kollégák támogató 

környezetét. Sok diákról nem derül ki, hogy jók mate-

matikából, vagy ha esetleg ki is derül, nem jutnak el 

olyan helyre, ahol lehetőségük lenne fejlődni. Ennek 

megoldására egy olyan újszerű tehetséggondozó   

oktatásszervezési formát alakítottunk ki, mely lehető-

vé teszi a megye különböző iskoláiba járó tehetséges 

diákok iskolarendszerű gazdagítását egy intézmény-

ben, egy osztály keretében.  

 Képek forrása: https://deak.pte.hu/  

https://deak.pte.hu/
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Az Oktatási Hivatal által szervezett MaTalent mérésre építve hoztuk létre a Repülő     

osztály modellt, melyben megmutatjuk a tanulóknak a matematika játékos, szórakoztató, 

problémamegoldó arcát. A meghívott tanulók havonta egy alkalommal egy teljes napot 

töltenek együtt 4 éven át – így igazi közösséggé kovácsolódnak. A felfedeztető tanulás 

mellett nagy hangsúlyt fektetünk komplex személyiségfejlesztésükre is. 

A program sikere felerősítette azt a gyakorlóiskolától elvárható attitűdöt, hogy még széle-

sebbre tárja kapuit. A szakmai eszmecsere lehetősége, az egymástól tanulás, a kölcsö-

nös támogatás, inspiráció más tantárgyterületeket is bevonzott. Megjelentek a nyitott   

tanórák, foglalkozások, a pedagógiai műhelymunkák, a workshopok, a kerekasztal-

beszélgetések, tanácsadás, konzultáció a mentorálás témakörében, idegen nyelvből, 

könyvtárpedagógia területéről. Az utóbbi időszak változásai arra késztetnek Bennünket, 

hogy újabb kihívásokkal nézzünk szembe. Csak rajtunk múlik, hogy kihasználjuk-e a   

rendelkezésre álló lehetőségeket, hogy a változást a közös megújulás alternatívájaként 

értelmezzük. Vallom, egy ilyen kihívásnak egy olyan tantestülettel lehet megfelelni, ahol a 

közösség meghatározó eleme az innovativitás, a szemléletbeli nyitottság, az együtt    

gondolkodás, a közös tenni akarás – ami a Deák pedagógusközösségét jellemzi. Hiszem, 

a változó körülmények nem befolyásolják érdemeinket, azokat megőrizve, megújítva a 

bázisintézményi együttműködés keretein belül tovább színesíthetjük a Deák és az        

érdeklődő partnerek szakmai palettáját. Mert egyként valljuk: „Akinek ötletet adok, annak 

tudása úgy nő, hogy közben az enyém nem csökken; mint ahogyan nem alszik el az én 

gyertyám, ha azzal más meggyújtja a sajátját.” (Thomas Jefferson) 
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A  DRÁVA KINCSE ÓVODA  

 

„Társas játék – Társasjáték!”  

avagy Ki nevet a végén? a Dráva Kincse Óvodában 

 

Újdonságot nem rejt az a kijelentés, hogy a játék a gyerme-

kek elsődleges tevékenysége. Az újdonságot mi rejtettük el, 

és mi tápláljuk a kapott gyermek mosollyal, sikerrel, elisme-

réssel… 

Oldalakon keresztül tudnám részletezni Pedagógiai Progra-

munkat, Tehetséggondozó Programunkat, Bázisintézményi 

Programunkat és a velük összefüggő erőfeszítéseinket és 

eredményeinket. Oldalak erre nincsenek, de ott van nekünk 

a játék. Kezdjük hát! 

 

Csapat játék 2-60 játékos részére, 3 éves kortól, játékidő: 3 év 
 

Tartalom: 

1 két csoportos óvoda a déli határon Drávaszabolcson, 5 óvodapedagógus, 2 dajka, 50 

óvodás, feladatkártyák, tudáskártyák, szerencsekártyák 
 

Rövid leírás: 

2015-től minden évben megvalósítottuk a „Társas játék - Társasjáték" komplex tehetség-

fejlesztő programot. Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet kaptunk, amit 2019-ben meg-

újítottunk. Két alkalommal részt vettünk a „Nebraskai Csillagos Ég" kutatásban, négy    

tehetségígéretünk ott lehetett a „Tehetség Labirintus” programon. Jó gyakorlatunkkal    

2017-ben és 2020-ban elnyertük a megtisztelő Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. 
 

A játék menete:  

Az elmúlt 6 évben logikai-matematikai terület fejlesztését célzó, 250 órát kitöltő foglalko-

zásainkon, közel 60 tehetségígéret vett részt, több mint 40 társasjátékot ismertek meg. 

Szakmai WORKSHOP-ot bonyolítottunk le a Kisgyermekkori nevelés támogatása kiemelt 

uniós projekt keretében „TEHETSÉGSEGÍTÉS-HOGYAN?”címmel. Szakmai napunkról a 

helyi média is tudósított, valamint az OH szervezésében kisfilm készült. Óvodánk       

helyszínt és hospitálási lehetőséget biztosít nevelési évenként 3-4 alkalommal. Az elmúlt 

3 évben közel 300 pedagógus vett részt nyitott műhelyeinken, tudásmegosztó tevékeny-

ségünket, TEFOM (Tehetség Foglalkozások Megosztása) a MATEHETSZ road show-ján 

mutattuk be Pécsett és Baján. Programunk elérhető a WEBUNI online tanteremben. 
 

Feladatkártyák: 

 Legyél innovatív munkád során! Tudod: inspiráció-innováció-kreatív megvalósítás! 

 Ne feledd Bázisintézmény voltál és lettél. Törekedj arra, hogy az óvodádba érkező 

kollégák átéljék a horizontális tudásmegosztás minden szépségét. 



14 

 Ügyelj arra, hogy „Társas játék – Társasjáték!” Jó Gyakorlatod mindig megújuljon! 

Eszközeidet folyamatosan bővítsd! 

 Humánerőforrásaidat ismerd el, a dicséret mellett, próbáld megteremteni ennek anya-

gi feltételeit is. 

 Ha már kidolgoztad a TEFOM (Tehetség Foglalkozások Megosztása) Jó Gyakorlatot, 

törekedj arra, hogy minél több intézmény hasznosítsa, átvegye. 

 Legyél példamutató a környezettudatosság területén is! Továbbra is ápold az óvoda 

udvaron a levendula labirintust, bővítsd az Aktív házat, javítgasd a Madármegfigyelő 

állomást és gondozd a Fülőkét. 

 Haladj a korral, tölts fel újabb projektet a Digitális Módszertárba (az előzőhöz hasonló-

an). 

 Oldd meg a problémákat, legyen az akár egy világjárvány okozta helyzet. A létreho-

zott Youtube csatornát, online–tantermet, e-learning tananyagot, scrapbook naplót QR 

kóddal, ami a bemutatkozó kisfilmünkre irányít továbbra is működtesd. 

 Az elsajátított digitális kompetenciákat építsd be a mindennapi gyakorlatba (wordwal, 

padlet, sutori, online puzzle készítő, learning apps). 

 Publikálj! Pl: „ A mi digitális átállásunk” címmel a MATEHETSZ oldalán 

 

Szerencsekártyák:  

1. Pályázatot nyertél! DDC-Zöld Megoldás (igénybe vehető két alkalommal) 

2. Pályázaton nyertél! MATEHETSZ (igénybe vehető két alkalommal) 

3. Pályázaton nyertél! NTP (igénybe vehető két, reméljük 3 alkalommal) 

4. Pályázaton konyhafelújítást nyertél! 

5. Pályázaton nem nyertél! (próbáld újra!) 

 

A játék vége: 

Ennek a játéknak nincs vége. Az elmúlt három év igen mozgalmasra sikeredett.   

Rengeteg tapasztalatot és tudást gyűjtöttünk, amit szeretnénk tovább csiszolni és átadni 

neveltjeinknek és kollégáinknak is. 

Képek forrása:  http://dravaszabolcs.hu/  

http://dravaszabolcs.hu/
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Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja az alábbi akkreditált 

pedagógus-továbbképzéseket tervezi 2020/2021-es tanév I. félévi időszakára.  

A kialakult járvány- és veszélyhelyzet miatt a tavaszi időszakban nagyon fontos, 

hiánypótló képzéseink maradtak el. Újra adott a lehetőség, tervezzük is a képzések 

meghirdetését még a nyár elején.  

TOVÁBBKÉPZÉSEK 

Az ENABLE (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments) 

program felső tagozaton tanító vagy középiskolai tanár, iskolapszichológus, szociál-

pedagógus kollégák számára ajánlott. 

Az ENABLE az iskolai bántalmazás megelőzésére és 

csökkentésére kidolgozott ún. anti-bullying program. 

A programot a European SchoolNet fejlesztette ki, 

hazai adaptációját az Oktatási Hivatal koordinálja.       

A program felső tagozatos és középiskolás tanulók 

számára készült osztálytermi csoportfoglalkozások formájában.  

MAP — MENTÁLHIGIÉNÉS ALAPKÉPZÉS PEDAGÓGUSOKNAK 

A képzésre óvodapedagógus, általános iskolai tanító 

és tanár, középiskolai tanár, gyógypedagógus 

kollégákat várunk.  

A jelentkezésnél figyelembe vesszük, hogy többen már 

jelentkeztek a tavasszal meghirdetett képzésre, így 

számukra az elsőbbséget biztosítani fogjuk.   

A képzési program tematikája a szakmai személyiség 

fejlődését, a személyközpontú kommunikáció (pedagógia) módszerét, és a szakmai 

együttműködést kapcsolja össze. Ismeret és személyes tapasztalat integrálása fejleszti a 

készségeket, alakítja a mentálhigiénés szemléletmódot. 

ENABLE 

2020. december elejére tervezzük a minden évben megszervezésre kerülő, középiskolai 

tanároknak kínált „Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására” (VET) képzést. 

VET - FELKÉSZÍTÉS VIZSGAELNÖKI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

Valamennyi képzési lehetőségről tájékoztatjuk az intézményeket, az érintett pedagógusokat, 

ezzel együtt kérjük, kövessék a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ oldalán a frissítéseket:  

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

A fenti képzésekről részletesebben a tavaszi hírlevelünkben olvashattak, melyet honlapunkon is 

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

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pedagogus_tovabbkepzesek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs
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„A Hétfejű Tündér” - komplex alsó tagoza-

tos csapatverseny, 3–4. évf. 

A két levelezős forduló lezajlott, a 2020. május 7-re tervezett 

megyei döntő nem került megrendezésre, eredményt nem hir-

detünk 

Angol nyelvi verseny  

a 7–8. évfolyam tanulói számára 

Az iskola írásbeli forduló lezajlott, a 2020. március 25-re terve-

zett szóbeli forduló nem került megrendezésre, eredményt 

nem hirdetünk 

Esélyteremtő Matematikaverseny - általá-

nos iskolák (5–6., 7–8. évfolyamos) diákjai-

nak részvételével 

Az iskolai forduló lezajlott, a 2020. április 23-ra tervezett me-

gyei forduló nem került megrendezésre, eredményt nem hir-

detünk 

„Ismerem a technikai környezetemet” - 

Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi 

dunántúli verseny 5–6. évf.,  7–8. évf.    

Az iskolai és a megyei forduló lezajlott, a 2020. április 2-ra ter-

vezett dunántúli döntő nem került megrendezésre, eredmény-

hirdetés előkészületben 

Középiskolai biológiaverseny   

9–10. évf.,  11–12. évf. 

A 2020. április 16-ra tervezett megyei forduló nem került meg-

rendezésre, eredményt nem hirdetünk 

Országos Angol Nyelvi Verseny általános 

iskolásoknak ( 7–8. évf.) 

Az iskolai és a megyei forduló lezajlott, a 2020. május 16-ra 

tervezett országos szóbeli fordulót augusztus második felében 

tervezik megtartani, eredményhirdetés előkészületben  

Országos Német Nyelvi Verseny  7–8. osz-

tályosoknak 

Az iskolai és a megyei forduló lezajlott, a 2020. május 15-re 

tervezett országos szóbeli forduló nem került megrendezésre, 

eredményhirdetés előkészületben 

Ránki György dunántúli történelemver-

seny - középiskolák (9–12. évfolyamos) 

diákjainak részvételével 

Az iskolai és a megyei forduló lezajlott, a 2020. március 27-re 

tervezett dunántúli döntő nem került megrendezésre, ered-

ményhirdetés előkészületben 

 

2019/2020-as tanév 

Az idei tanévben az alább felsorolt tanulmányi verse-

nyeket hirdettük meg Baranya megye közoktatási intéz-

ményeiben tanuló diákok számára, köztük néhányat 

most első alkalommal.  

A kiírt versenyek iskolai fordulói sikeresen lezajlottak, a 

tervezett megyei fordulók közül négyre még március 

közepe előtt sor került, további négy megyei forduló, 

illetve dunántúli és országos fordulók a veszélyhelyzet 

kihirdetését követően elmaradtak. A megrendezett megyei fordulók eredményéről az érintett 

intézmények tájékoztatást kaptak. Az 1-3. helyezett tanulók díjainak átadására a korábbi 

években megszokott június eleji időpontban  nem kerülhet sor. Az átadás módjáról a díjazot-

tak számára értesítést küldünk iskolájuk útján.  

TANULMÁNYI VERSENYEK 
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Ezúton is gratulálunk 

 minden versenyzőnek  

és felkészítő kollégának  

a kiemelkedő  

teljesítményekhez! 

Az Országos angol nyelvi verseny szervezőbizottsága a verseny honlapján arról 

tájékoztatta a versenyzőket és felkészítőiket, hogy a verseny 3. (döntő) fordulóját 

hagyományos módon (személyes megjelenéssel) tervezik megtartani augusztus 

második felében. Amennyiben ez akadályokba ütközne, akkor online fordulóval zárják a 

versenyzést.  

További részletekről honlapjukon lehet tájékozódni:  

http://jankayiskola.hu/angolverseny/ 

 

2020/2021-es tanév 

 

Tanulmányi versenyeinket a következő tanévben is honlapunkon hirdetjük meg: 

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

 

A versenykiírásokat tartalmazó táblázat az új tanév során folyamatosan frissül, kérjük, 

kísérjék figyelemmel! 

http://jankayiskola.hu/angolverseny/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek
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A korábbi évekhez hasonlóan az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja 

a tanulói előrehaladást és az intézményfejlesztést támogató tevékenységek mellett a 

pedagógusok munkáját támogató tevékenységeket ajánlott az intézmények számára. 

Az egyéni tantárgygondozói látogatások mellett interaktív tantárgyi és tematikus 

műhelyfoglalkozásokat szerveztünk szaktanácsadók bevonásával. Ezen pedagógus-

támogató tevékenységeket mutatjuk be röviden az alábbiakban, részben azért, hogy a 

következő tanév indulásakor választható lehetőségként, kínálatként adjuk közre ismét 

az intézmények számára, illetve igényelhető lehetőségként álljon a pedagógusok előtt. 

A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK HÍREI 

 

 
 
 
 
 

 

 

Műhelyfoglalkozások pedagógusoknak 
 

Ezek az alkalmak szakmai tájékozódást, módszertani megújulást, innovációt jelenthet-

nek, hozzájárulhatnak jó gyakorlatok bevezetéséhez, elősegíthetik a munkaközösségek, 

tantestületek problémamegoldó készségének fejlődését, az együttműködés javítását.    

A tavalyi évben lezajlott műhelyeink témái a következők voltak: 
 

eTwinning:  

 Formatív és szummatív értékelés digi-

tális eszközökkel, értékelést segítő on-

line felületek megismerése 
 

Matematika (I):  

 Feladatkészítő oldalak megismerése,  

 Letölthető feladatlapok készítése,  

 A kompetenciamérés eredményeinek  

     elemzése, eredményességnövelés,  

 Játék a matematika órán,  

 Kooperativitás a matematikaórán. 
 

Matematika (II):  

 A kártyajáték és a matematika,  

 Szabadulószoba matematikaórán,  

 Kell-e nekünk a kompetenciamérés?  

 Mi a feladatunk a sajátos nevelési igényű tanulókkal? 

 Milyen feladattípusok okoznak gondot a diákoknak?  

 Kell-e készülni és hogyan lehet készülni a kompetenciamérésre? 
 

Magyar nyelv és irodalom:  

 Olvasási stratégiák tanítása, tanulása,  

 Értsük meg egymást! - Generációk az iskolában,  

 Kicsit másképp a kötelező olvasmányokról,  

 A kompetenciamérés eredményeinek értelmezése. 



19 

Azoknak a kollégáknak, akik a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ által meg-

hirdetett műhelyfoglalkozásokon legalább két alkalommal részt vesznek, a 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdésének d) pontja szerint   

(a részvétel alapján min. 5 órás) igazolást állítunk ki, melyet a tovább-

képzési  kötelezettségükbe beszámíthatnak. 

Tantárgygondozó látogatások 
 
 A következő tanévben is várjuk az intézmények szaktanácsadói látogatásra vonat-

kozó igényeit. Mivel a járványügyi helyzet miatt a tavasz folyamán több mint száz 

látogatás elmaradt, szaktanácsadóink ezeknek a feladatoknak a megvalósításával 

(pótlásával) kezdik az új tanévet.  

 

 Minősítés előtt álló kollégák támogatásához, egyes módszertani, tantárgypedagógiai 

kérdések megbeszéléséhez − akár munkaközösségek számára is − ajánljuk szakta-

nácsadóinkat. A szaktanácsadó nem értékel, nem minősít, hanem támogat, és ez a 

támogatás kiterjedhet akár egy pedagógus komplex szakmai fejlesztési tervének  

készítésére, de egyes tantárgyi szakdidaktikai részletre is. A szaktanácsadói látoga-

tást megelőző helyzetfeltárás teremti meg annak a lehetőségét, hogy a személyes 

látogatás alkalmával hatékonyan dolgozzon együtt a pedagógus és a szaktanács-

adó. Javasoljuk a visszatérő látogatások tervezését, melyek során a kialakult mun-

kakapcsolatban egy folyamat-tanácsadás, az eredmények értékelése és továbblé-

pés is lehetséges. 

 

Informatika:  

 Word alapok, Interaktívan! – Tippek, trükkök, módszertani lehetőségek az interaktív 

táblák használatához,  

 Excel alapok: kis táblák, nagy táblák,  

 Számítógépes rejtvények, tesztek, szavazórendszerek,  

 PowerPoint – Prezentáljunk hatékonyan!,  

 Google szolgáltatások – Drive és Űrlapok. 
 

Angol és német nyelv:  

 Aktív tanulás: Hogyan motiváljuk a diákokat, Készségfejlesztés I. – Az olvasott szö-

vegértés és az íráskészség fejlesztése, Készségfejlesztés II. – A hallott szövegértés 

és a beszédkészség fejlesztése,  

Várjuk az intézmények igényeit a szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu címünkre írt emailben.  

Ősszel lehetőség lesz a januárban beküldött igények kiegészítésére,  

új igények jelzésére. 

mailto:szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu
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Levelezési címünk: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

Címünk: Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 

7622 Pécs, Dohány utca 5. (bejárat a Vasvári Pál utcai és a Jogász utcai kapu felől) 

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

 

ELÉRHETŐSÉGEINK   

Központi telefonszámunk: +36-1/374-2243 
 

Tematikus e-mail-címek: 
 

Szaktanácsadás:  

szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu 
 

Minősítés, tanfelügyelet, önértékelés:  

pokpecs@oh.gov.hu 
 

Versenyek:  

versenyek.pokpecs@oh.gov.hu 
 

Pedagógus-továbbképzés:  

kepzes.pokpecs@oh.gov.hu 

 

Általános levelezés:  

info.pokpecs@oh.gov.hu 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs
mailto:szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu
mailto:pokpecs@oh.gov.hu
mailto:versenyek.pokpecs@oh.gov.hu
mailto:kepzes.pokpecs@oh.gov.hu
mailto:info.pokpecs@oh.gov.hu

