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KÖSZÖNTŐ 

Tisztelt Kollégák!  Kedves Olvasók! 

 

A 2020/2021. tanévet hasonló kérdések, remények és gondok között kezdjük, mint amilyenekkel 

az  előzőt zártuk. A megszokott formákat, a jól ismert módszereket és utakat el kellett hagynunk, 

mert egészségünk védelmében korlátoznunk kellett bizonyos tevékenységeket. A megszokástól  

való eltérést, a korlátozásokat nem viseljük egyformán, de talán az új helyzetben újra gondolhat-

juk eddigi tevékenységünk célját, tudatosabban választva ki a fontosat, elhagyva a kevésbé    

fontosat. Érthetjük ezen intézményi nevelési, tanítási céljainkat, de személyes életünk,            

boldogulásunk mozzanatait is.  

A COVID 19 világjárvány miatti biztonsági intézkedésekre tekintettel sajnos nem rendezhettük 

meg a korábbi években már hagyományt teremtett, a tanévkezdésekhez is segítséget adó     

EMMI-OH tanévnyitó megyei konferenciánkat. Kisebb létszámú területi rendezvényeinket     

azonban megszervezhettük: Baranya megyében Komlón, Mohácson, Pécsett és Szigetváron 

olyan fontos témához kapcsolódott az évnyitót is részben helyettesítő előadás-sorozat, mint a kis 

elsősök iskolakezdésének segítése a tanítók módszertani támogatása által. A négy helyszínen 

megtartott bevezető előadásokat az ősszel szakmai műhelymunkák követik. Ezeken a rendezvé-

nyeinken adtuk át a bázisintézményi címeket is.  

Őszi számunkban a bázisintézményi bemutatkozó írások sorozatában a Pécsi Református Kollé-

gium, a Véméndi Általános Iskola, a Pécsi Testvérvárosok terei Általános Iskola, valamint a Moh-

ácsi Meixner Ildikó EGYMI  bemutatkozását olvashatják  

Ebben a számunkban is összegyűjtöttük a legfontosabb jogszabályváltozásokat, ahogy eddigi 

számainkban is tettük. 

Bízunk abban, hogy a tavaszihoz hasonló veszélyhelyzet nem lesz, és a tantermen kívüli, digitá-

lis munkarend teljes körű elrendelése sem válik szükségessé. Fontos lenne, hogy ne a testi 

veszteség, hanem a lelki és szellemi nyereség jellemeze az óvodai és iskolai nevelést, amely je-

lenléttel az igazi. A tavaszi tantermen kívüli, digitális munkarendről szaktanácsadóink tapasztala-

taira is építve elemzést készítettünk, melyből kiindulva a további eredményességet kívánjuk segí-

teni. Ajánljuk szaktanácsadóink támogatását mind a szaktárgyi tantárgygondozói, mind pedig a 

tematikus területen, kiegészítve a digitális eszközhasználattal kapcsolatos tanácsadással. Erre 

vonatkozó programunkat honlapunkon, ill. az intézményeknek szóló tájékoztató levelekben kö-

vethetik nyomon. 

Beszámolunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat nagy számban tanító intézmények 

számára kínált új, komplex intézményfejlesztési szaktanácsadási modellünkről.   

 

Kívánom az induló tanév kihívásainak eredményes megoldását, ajánlom ehhez az Oktatási 

Hivatal és szaktanácsadói hálózatának támogatását.  

 

Eredményes tanévet kívánok!  

 

Ritter Betty  

főosztályvezető 
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2020. június 01. napjától 2020. szeptember 1. napjáig 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

 

2020.07.22-től hatályos változások: 

A köznevelés ingyenességére vonatkozó szabályok változtak (2. § (1), 16. § (3)). 

A köznevelési alapfeladatok közé bekerült a nemzetiségi alapfokú művészetoktatás és a ki-

egészítő nemzetiségi óvodai nevelés (4. § 14.a). A köznevelési intézmények rendszere 

kibővült a kiegészítő nemzetiségi óvodával (7. § (1) m), 16/A. §). 

A törvény értelmező rendelkezései változtak a köznevelési alapfeladatok, az összevont osz-

tály, a tagozat, a tanítási év vonatkozásában; a "gyógypedagógus, konduktor" fogalmak 

meghatározása kikerült a törvényből (4. § 14.a, 24., 29., 31., 38.). 

Szakgimnáziumban a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgy képesítő vizsgával kivált-

ható (6.§ (2a)). A képesítő vizsgára vonatkozó szabályok változtak (2. § (1), 4. § 31., 57. § 

(8), 77. § (5) - (5a)). 

A köznevelési intézmények alapítására, működési engedélyeztetésére vonatkozó szabályok 

változtak (21.§ (2)-(3), 23. § (6)). 

A pedagógiai program előkészítésekor és végrehajtásakor alkalmazni kell az oktatási minisz-

ter által kiadott és közzétett irányelvet és alapprogramot (26. § (6)). 

A tantermen kívüli, digitális munkarend keretrendszerét meghatározza a törvény (27. § (1), 

(2a)).  

A nemzetiségi önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozó szabályok változtak    

(31. § (2a), 83. § (4) e), 84. § (9) (c)). 

A szakmai képzés kötelező tanórai foglalkozásai alóli igazgatói felmentéssel kapcsolatos sza-

bályok változtak (55. §). 

Változtak az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony keletkezésé-

re és megszűnésére vonatkozó szabályok (50. § (9) - (10) és 53. § (2)). 

A felnőttoktatásra vonatkozó szabályok változtak (60. § (6), (7), (10)). 

A tankönyvellátás szabályai változtak (89. § (3), 93/C. § (3) b), 93/D. § (1), 93/E. § (5), 93/F. § 

(1), (3) - (5)). 

 

2020.08.31-től hatályos változások: 

Változtak a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokra vonatkozó szabályok (19. § (3)). 

Az átmeneti rendelkezésben foglalt foglalkoztatási feltételek és a nevelési-oktatási intézmé-

nyekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követel-

ményeiről szóló 3. számú melléklet, ill. a 98-99. § tartalma átkerült a jogszabály felhatal-

mazása alapján kiadott rendeletbe - 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 33/A-O.§ és 

38.§ ill. 6. sz. melléklet 
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2020.09.01-től hatályos változások: 

A köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában az állam biztosítja, hogy a tanuló számá-

ra a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre (46. § (5)), 93/F. §). 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

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

(VIII. 30.) Korm. rendelet 

 

2020.07.01-től hatályos változások: 

A pedagógusminősítésre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell a szakképző intézmény mun-

kaviszonyban álló oktatójára is, amennyiben önkéntes elhatározásból részt kíván venni a 

pedagógus előmeneteli rendszerben (1. § (2)). 

A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai változtak. (16. §) 

A jogszabályba bekerültek a köznevelési intézmény intézményvezetőjének ösztönzési kere-

setkiegészítésére vonatkozó szabályok (27/A. §). 

2020.09.01-től hatályos változások: 

A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak végzettségi, szakképzettségi követelményei az 

óraadókra is kiterjednek (1. § (2)). 

A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és 

szakképzettségi követelményeiről szóló szabályok - változtatásokkal - ebbe a jogszabály-

ba kerültek át (33/A. § - 33/O. §, 38. §, 6. melléklet; fontosabb változások: 33/A. §, 33/B. § 

(1), (2), (5), 33/D. § ab), ba), bb), 33/H. § figyelemmel a 38. §-ra, 33/I. § (2), 33/K. § (2), 

(5), (6), 33/L. §, 33/M. § (1), 33/N. §). 

 

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

rendelet 

 

2020.09.01-től hatályos változások: 

Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények nyil-

vántartásba vételével és a működési engedély kiadásával kapcsolatos eljárási szabályok 

változtak (40. § (2) d), 41. § (2) f)). 

A tankönyvtámogatás igénylésével kapcsolatos szabályok kikerültek a jogszabályból (37/B. §-

37/S. §). 

 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. Korm. rendelet 

 

2020.09.01-től hatályos változások: 

Az előrehozott érettségi vizsga szabályai változtak (9. § (3)). 

A tanulói jogviszonyon kívül tett érettségi vizsga szabályai pontosításra kerültek (12. § (1)). 

A középszintű testnevelés gyakorlati vizsga szervezésének lehetséges időpontjára vonatkozó 

szabályok változtak (31. § (6)). 
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A külföldön szerzett érettségi bizonyítványokra vonatkozó rendelkezések változtak (56. §). 

A tanulói jogviszony megszűnése után bekövetkező sajátos nevelési igény megállapításának 

szabályai változtak (12. § (9) - figyelembe véve a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 39.§ (2) b) pontját). 

 

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

 

2020.06.18-tól hatályos változások: 

Az átmeneti rendelkezések változtak a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozá-

sok során a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatásának időpontja, valamint a 2020. 

és a 2021. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervek tekintetében    

(193. § (18), (19)). 

2020.09.01-től hatályos változások: 

Az iskolai évfolyamok számozása változott a kizárólag érettségit követő, szakgimnáziumi ke-

rettanterv szerinti szakgimnáziumi képzés tekintetében (2. § (2) h)). 

A házirendben szabályozni kell a mobiltelefonok és egyéb digitális eszközök használatának 

szabályait, valamint a büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus 

vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intéz-

ménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenye-

gető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elveit és az alkalma-

zandó intézkedéseket. Az iskola, a kollégium 2021. január 31-éig felülvizsgálja a házirend-

jét és elfogadja annak módosítását (5. § (2) h), i), 193/A. §). 

A pedagógiai programra vonatkozó szabályok változtak (7. § (1) aj), bq), (6), 7/A. § - 7/B. §). 

A képesítő vizsga, képesítő bizonyítvány szabályai meghatározásra kerültek (7. § (6), 94. § 

5., 9., 114. § (3), 1. melléklet I. 26.). 

Idegen nyelv tantárgyból az iskola - helyi tantervében - az osztálykerettől eltérő nyelvi csopor-

tok kialakítása érdekében nyelvi szintfelmérő megírását is kötelezővé teheti (13. § (1a)). 

A jogszabály tartalmazza a szakgimnáziumban oktatható szakképesítéseket (17/A. §, 9.   

melléklet). 

A kötelező felvételt biztosító iskola körzetében való életvitelszerű ott lakás megállapításának 

szabályai változtak (22. § (7) - (8)). 

Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után nem nyert fel-

vételt középfokú iskolába, az általános iskola igazgatója értesíti a hivatalt. A hivatal kijelöli 

azt a középfokú iskolát, amely a tanuló felvételét nem tagadhatja meg (23. § (9)). 

 Az intézményvezető október 10-ig jóváhagyás céljából megküldi a fenntartónak a középfokú 

iskola által meghirdetendő tanulmányi területek tervezett létszámadatait. Ha a fenntartó öt 

munkanapon belül nem nyilatkozik, akkor hozzájárulását megadottnak kell tekinteni      

(26. § (3). 

A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó, 

az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanu-

lókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a NETFIT szerinti fizikai fittségi mérések 

legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését (117. § (5)). 
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A nevelési-oktatási intézmény - a gyermek, a tanuló egészségfejlesztésével összefüggő - fel-

adatai változtak (128. § (3) - (4), (7) - (8)). 

A lelki egészség fejlesztésének szabályai változtak (131. § (1) - (3)). 

A két tanítási nyelvű gimnáziumi, szakgimnáziumi nevelés-oktatás feltételeinek szabályai vál-

toztak, kibővültek (136. § (2), 136/A. § - 136/E. §). 

A kollégiumokra vonatkozó különös szabályok bekerültek a jogszabályba (137/A. § - 137/D. 

§). 

A nemzetiségi óvodai nevelést és nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást szabályozza a jogsza-

bály (157. § - 159/A. §). 

A helyiség- és eszköz-, valamint felszerelési jegyzék szabályai változtak. Az új szabályokat 

azokra az épületekre kell alkalmazni, amelyekre az építési engedély iránti kérelmet 2020. 

szeptember 1-je után nyújtották be (161. § - 162. §, 193. § (10), 2. melléklet). 

Az Arany János Kollégiumi, Kollégiumi-Szakközépiskolai, valamint Tehetséggondozó Prog-

ram szabályai változtak (174. § (4) - (7), 175. § (2) - (3), 176. § (3), (5) - (8)). 

A sportiskolai nevelés-oktatásra vonatkozó szabályok változtak (177. §). 

Az iskolai tankönyvtámogatási és -megrendelési igények felmérése folyamatának szabályai 

hatályon kívül kerültek (184/B. § - 184/C. §, 184/F. § (1) b), (2), 184/I. § (3) - (4)). 

 

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

rendelet  

2020.09.01-től hatályos változások: 

Az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálatra vonatkozó eltérő szabályok megál-

lapítása (39. §, 43. §). 

A szakértői vélemény iránti kérelem tartalmát a továbbiakban nem szabályozza a rendelet 

(13. § (1), 1. melléklet). 

 

 Az iskolaőrökről szóló 27/2020. (VII. 17.) BM rendelet 

2020.07.18. napjától hatályos új jogszabály az iskolaőri szolgálat bevezetéséről.  

 

 

Forrás: pixabay 
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Országos pályaorientációs vizsgálat (mérés) 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (1a) bekezdése értelmében: „Az   

oktatásért felelős miniszter a központi fejlesztésű mérőeszközök alapján személyazonosításra 

alkalmatlan módon gondoskodik az általános iskola nyolcadik évfolyamán a nappali rendszerű 

iskolai oktatás munkarendje szerinti tanulók sikeres pályaválasztást és továbbtanulást megalapo-

zó személyes tanulói kompetenciák kötelező vizsgálatáról. A vizsgálat eredménye visszajelzést 

ad a tanuló számára azokról a középfokú iskolai továbbtanulási lehetőségekről, amelyek meglé-

vő képességei alapján számára javasolhatók." 

A törvényben foglaltaknak megfelelően a 2020/2021-es tanévben megszervezésre kerül az     

Országos pályaorientációs vizsgálat (mérés) (a továbbiakban: OPM). A vizsgálatra (mérésre) a 

2020/2021.tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11) EMMI rendelet 11. § (7) bekezdésében meg-

határozottak szerint 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között kerül sor. 

 

Az elektronikus felületen zajló vizsgálat (mérés) célja, hogy az adott tanévben nyolcadik évfolya-

mos tanuló visszajelzést kapjon a válaszai alapján hozzá leginkább illeszkedő középfokú iskolai 

továbbtanulási irányokról, valamint saját érdeklődésének főbb területeiről és néhány – a tovább-

tanulás szempontjából lényeges – kompetenciájáról. A javasolt továbbtanulási irányok mellett az 

eszköz sok esetben a kapcsolódó pályainformációk fellelhetőségének elérhetőségét, helyét is 

megadja. 

A  mérésről bővebben az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/palyaorientacio/orszagos_palyaorientacios_meres2020 

 

 

 

Bonyár Marietta  bonyar.marietta@oh.gov.hu +36-1/374-2243 

Horváth-Frank Orsolya  horvathfrank.orsolya@oh.gov.hu +36-1/477-31-77 

Forrás: pixabay 

mailto:bonyar.marietta@oh.gov.hu
mailto:horvathfrank.orsolya@oh.gov.hu
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Tóthné Göndöcs Zsuzsa:  

 SZÖVEG? ÉRTÉS? 

 

 

Hogyan indultam el ezen az úton? 

Egy pécsi iskolában dolgozom tanítóként közel húsz éve. Szakmai életutam úgy alakult, 

hogy tantárgycsoportos tanítóként tanítok matematikát, környezetismeretet és készségtárgyakat. 

A pályám kezdetén örültem volna, ha magyart is taníthatok, de másképp alakult. Az évek során 

elhivatottá váltam a tevékenységközpontú nevelés-oktatás iránt, melyet a Lépésről lépésre prog-

ram segítségével valósítok meg. Nagyon megszerettem a matematikai gondolkodás tanítását, 

mert rengeteg fejlesztő játékot tudok kipróbálni, beépíteni a tanítási-tanulási folyamatba. A kör-

nyezetismeret és a készségtárgyak oktatása pedig rengeteg lehetőséget ad a projektmunkára, 

amely az egyik szívügyem. Pár év elteltével már eszembe se jutott, milyen jó lenne olvasást is 

tanítani, szövegértést fejleszteni.  

Az osztályszinten végzett munkám sok sikerélményt hozott, mégsem vagyok maradéktalanul 

elégedett. Szeretek az iskolánkban dolgozni, inspiráló, innovatív környezetnek tartom, de érzé-

kelhetően megváltozott intézményünk helyzete, átalakul az intézményi külső környezete, a  vá-

rosrész lakossága, ennek következményeként évről évre változik tanulóink szociokulturális hátte-

re. A hátrányos helyzetű tanulók 22, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya pedig 8 

százalékkal magasabb, mint az országos átlagban jellemző. A felső tagozaton tanuló diákok 

közel harmada küzd valamilyen tanulási nehézséggel. Az országos átlagnál nagyobb arányban 

szerepelnek alacsony iskolázottságú családból származó tanulók, az országos átlagnál sokkal 

nagyobb mértékben vannak jelen iskolánkban szakmunkásképzőt végzett anyák (32%), és jelen-

tősen kevesebb a felsőfokú végzettséggel rendelkező anyukák aránya (7%). Ezen tényezők   

erősen hatnak a tanulási környezetre, ebből fakadóan pedig az iskolai tanítási-nevelési célokra. 

A tanítói munkám mellett az iskolai mérés-értékelés területével is elkezdtem foglalkozni, 

melynek során közelebbről szembesültem a ténnyel, hogy − az előzőekből következően − mérési 

eredményeink romlani kezdtek. Közös erővel ki kellett derítenünk, mi a problémák legfőbb forrá-

sa. Nem volt meglepő az eredmény, hisz országos és nemzetközi viszonylatban is azzal kell 

Forrás: pixabay 



9 

szembesülnünk, hogy tanulóink gyenge szövegfeldolgozó és -értelmező készsége az egyik leg-

főbb magyarázata a tanulási kudarcoknak, a romló tanulási motivációnak, s ez a mi intézmé-

nyünkre is jellemző. Ezért döntöttem úgy, hogy az intézményi innováció dimenziójára készített 

mesterprogramom témája az olvasási motiváció és a szövegértési készség fejlesztése lesz. 

Vagyis újra bele kellett ásnom magam az olvasástanítás és a szövegértés-fejlesztés elméletébe 

és gyakorlatába. 

 
Eddigi tapasztalataim 

Intézményvezetőim támogatását magam mellett tudva tapasztalatokban gazdag ötéves   fej-

lesztési ciklus végén járunk. Úgy gondoljuk, nagy fába vágtuk a fejszénket, nehéz és összetett 

feladatot vállaltunk magunkra. Az eltelt idő során a gyakorlatban tapasztalhattuk meg, hogy     

milyen sok idő kell ahhoz, hogy egy innovációs törekvés kiforrjon és megszilárduljon egy 450 fős 

köznevelési intézményben.  

 

A folyamat első szakaszában egy nagyon alapos helyzetelemzést készítettünk, amely alapján a 

következő megállapításokat tettük: 

 A tanulók kétharmada kevésbé motivált az olvasás iránt.  

 Az olvasási motivációt alkotó tényezők közül a legmagasabb értékek a kortárs elfogadottság-

hoz kötődő énképhez, a szabadidős szokásokhoz kapcsolódó olvasási énképhez és az     

olvasás értékének megítéléséhez tartoznak.  

 Közepes teljesítmény jellemző a tanulási helyzetekhez kapcsolódó olvasási attitűdre és a 

kommunikációs helyzetekkel kapcsolatos szociális motívumra.  

 A könyvajánláshoz kötődő szociális motívum, a szabadidős olvasási énkép és az énkép   

rendelkezik a legalacsonyabb értékekkel.  

 A szociális motívumok a vártnál gyengébb értékeket mutatnak.  

 A vártnál is rosszabb azoknak a tanulóknak az aránya, akik szabadidejükben semmit nem 

olvasnak a saját örömükre. 

 Továbbá meg tudtuk állapítani azt is, hogy az olvasási motivációt pozitívan befolyásolja az 

énkép és az olvasási attitűd. Ezért a későbbi fejlesztő munkánk ezekre a területek fókuszált. 

 

Az ötéves innovációs gyakorlat végén összegeztük, hogy mi változott a szemléletünkben a sza-

kasz végére: 

 Szemléletváltást elérni a teljes tantestület körében hosszabb időt vesz igénybe, mint a terve-

zéskor gondoltuk, mert az utóbbi években sokkal gyorsabban cserélődnek a nevelőink, mint 

korábban. 

 Sikerkritérium lehet az is, ha nem romlanak tovább a mérési, továbbtanulási és lemorzsoló-

dási adataink, miközben a tanulási környezetet befolyásoló háttértényezők folyamatosan 

romlanak. 
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 A szövegértés fejlesztését a felső tagozaton sem lehet kikerülni, és ez nem csak a magyar-

órák feladata. A tanulási folyamat sikeressége, intézményünk jövője áll rajta. A megvalósítás 

sikere pedig azon múlik, van-e hozzá kidolgozott, kipróbált módszerünk. 

 Csak az alsó tagozat lehet alkalmas arra, hogy a kidolgozott eszköztárunk egyes elemeit  

elsajátíttassuk a tanulókkal, mert felsőben erre már sehogy sem jut idő. 

 
Miben tudok segíteni? 

Rendelkezésre áll egy olyan szövegértést fejlesztő eszköztáram, amelyben az egyes techni-

kák oly módon vannak átgondoltan felfűzve, sorrendbe állítva, amely a tanórai elsajátítást és az 

önszabályozó tanulás kialakulását hatékonyan segíti. Évek óta hallgatjuk, olvassuk és tapasztal-

juk, hogy a magyar tanulók szövegértési készsége nem éri el az OECD átlagot sem. Szakta-

nácsadói munkámban egy olyan szakmai műhelyt szeretnénk létrehozni, amely a pedagó-

giai gyakorlat oldaláról közelít a témához, és kínál egyfajta segítséget a fejlesztéshez.  
 

A műhely mottója: 
 

„Abból a gyerekből, aki olvas, olyan felnőtt válik, aki gondolkodik.” 

Holló-Szabó Julianna 

Kinek ajánlom? 

 Azoknak a kollégáknak, akik már régóta foglalkoznak a szövegértés fejlesztésével; azért, 

hogy rendszerbe foglaltan kapjanak egy összegzést a korszerű fejlesztési technikákról. 

 Azoknak a kollégáknak, akiknek most vált szükségessé, hogy foglalkozzanak a szövegértés 

fejlesztésével; hogy egyfajta kipróbált módszertani gyűjteményt kapjanak. 

 Azoknak a kollégáknak, akik úgy gondolják, őket a tanított tantárgyuk jellege miatt nem érinti 

a téma; hogy meggyőzhessem őket az ellenkezőjéről, hiszen sokáig én is úgy gondoltam, 

hogy ezzel a területtel elsősorban nem az én dolgom foglalkozni. 

 

Forrás: pixabay 
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A komplex intézményfejlesztési szaktanácsadás fejlesztése 

Lemorzsolódás és amit tehetünk a megelőzés érdekében 

 
A veszélyhelyzet sok szempontból is a szervezetfejlesztés új perspektíváira irányítja/irányította a 

figyelmet. Az újszerű intézkedések − ha úgy tetszik a modernizációs lépések igénye − is azt     

jelzik számunkra, hogy a komplex intézményfejlesztési szaktanácsadást kell erősítenünk a szak-

tanácsadó kollégák minél hatékonyabb, célorientált felkészítésével, képzésekkel, háttértámoga-

tással.  

A digitális kihívások, a tanulásszervezés szükségszerű változásai, a módszertani megújulások 

kényszere, mind azt a felismerést erősítik meg, hogy egy szervezet hosszú távú eredményessé-

ge leginkább a fejlesztési és alkalmazkodási képességétől, módszerétől függ.  

 

Rendszerezett eljárások kidolgozására van szükség, amelyek megfelelő mederbe terelik és kiak-

názzák a humán erőforrásban rejlő lehetőségeket. Mert egy szervezet folyamatos fejlesztése és 

alkalmazkodóképessége a munkatársak tevékenységéből, reakcióiból adódik, valamint abból, 

hogy milyen hatékonyan ismerik fel a helyzeteket és dolgozzák ki a különböző megoldásokat. Ez 

azonban csak új szemlélet- és viselkedésmód mentén érthető és tanulható meg.  

 

Ehhez kapcsolódóan az intézményfejlesztési szaktanácsadói munkában olyan modell kialakítá-

sát szorgalmazzuk, melyben egy-egy szaktanácsadó vagy szaktanácsadó páros meghatá-

rozott intézményekkel folyamatosan tartja a kapcsolatot, dolgozik együtt. A modell terve-

zett működéséről Elekné Nagy Andrea szaktanácsadó tartott előadást a szaktanácsadóink szá-

mára szervezett szakmai fórum keretében.  

 

                                                                                                             Forrás: pixabay 
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A komplex intézményfejlesztési támogatás az adatok elemzésére épül. 

A baranyai, ezen belül pedig az egyes intézményi mutatók javítása érdekében feltárjuk az Orszá-

gos Kompetenciamérés és a lemorzsolódással veszélyeztetettek korai jelzőrendszere által látha-

tóvá tett mutatók hátterében húzódó okokat: olykor súlyos előzmények, családi, szociális hátrá-

nyok, stb. 

De a következmények közül sem csak a leendő munkanélküliségre hívjuk fel a figyelmet, bár ez 

komoly gazdasági-társadalmi terhet ró mindannyiunkra. Ez a nemzetgazdaság számára elmara-

dó adóbevételt és növekvő szociális kiadásokat eredményez. Az egyének pszichés állapota rom-

lik, ami az egészségügyi kiadásokat növeli, és mindennek a végén megjelenik a bűnözés is.  

 

Reméljük, hatékonyan tudjuk elejét venni az ilyen folyamatoknak. A pedagógiai eszközökkel 

megoldható, a lemorzsolódás ellen ható lépések támogatását az Oktatási Hivatal pedagógiai-

szakmai szolgáltatásai keretében szaktanácsadók delegálásával biztosítja. Az iskolák ebben 

nem maradnak egyedül. Korszerű, hatékony nevelési-oktatási programokkal, módszerekkel kell 

felvérteződniük. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani komplex intézményfejlesztési szaktanács-

adással, és bázisintézményeink jó gyakorlataival is, hiszen egy megvalósult eredményes gyakor-

lat képviselőinél hitelesebb segítő kevés akad. 

   Forrás: pixabay 
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Azon a bizonyos márciusi héten már benne volt a levegőben, mégis váratlanul ért minket a pén-

tek esti bejelentés, hogy hétfőtől már távoktatásban folytatódik a tanítás. Ezzel az időzítéssel  

sajnos egy nagyon fontos mozzanat ki lett iktatva a folyamatból, a diákokkal és a szülőkkel való 

személyes egyeztetés lehetősége, a konkrét felkészülés a teljesen új helyzetre. Azon a            

hétvégén több kolléga jelezte, hogy vannak tervei, ötletei, esetleg szívesen segít másoknak is. 

Bár teljesen speciális területét fedjük le az oktatásnak, ahol a személyes jelenlétnek, a mester-

tanítvány kapcsolatnak kiemelt szerepe van, akárcsak a kreativitásnak, az aktív alkotásnak,   

senki nem gondolta, hogy számunkra ez megoldhatatlan feladat lenne áthidalhatatlan akadályok-

kal − pozitív hozzáállás volt tapasztalható mindenki részéről, persze megfogalmazva azt a       

reményt, hogy ez egy viszonylag rövid, átmeneti időszak lesz csak. Március 16-án, hétfőn tantes-

tületi értekezleten próbáltuk megtervezni az előttünk álló időszak működésének alapjait. Arra  

kértem a kollégákat, hogy a tanítás-tanulás folyamatának minden szereplője szempontjából gon-

dolják át a következő időszakot, és e szerint válasszanak digitális csatornát, oktatási formát, 

módszert; gon-dolják át a tananyag mennyiségét, súlyozását. Gondolják át a saját lehetőségei-

ket, feladataikat, adottságaikat, illetve mérjék fel a tanítványok, a családok lehetőségeit, helyze-

tét. 

 

Gyorsan kiderült, hogy iskolánkban nem tudunk egységes rendszert használni, ennek több oka 

van: 

 a különböző művészeti ágak speciális igényei, eszközei; 

 egyéni és csoportos órák különböző feltételei; 

 a gyermekek és a tanárok különböző eszköz-, hangszer- és digitáliseszköz-ellátottsága, 

lehetősége. 

 

A következő hét folyamán mindenki kialakította a számára, a tanulók és a szülők számára legop-

timálisabb tanítási-tanulási formát. Készítettünk egy táblázatot, amely pedagógusonként        

részletezi az online csatornákat, oktatási anyagokat. 

 

Már az első értekezleten felvetődtek az új       

tanrenddel kapcsolatos lehetőségek, veszélyek.   

Azóta ezek közül jó néhány beigazolódott, ill.  

árnyalódott, de természetesen a „gyakorlat”     

meghozta az új szempontokat, élményeket,    

kudarcokat. A tanév végén összegyűjtöttük a  

tapasztalatainkat, beszéltünk arról is, hogy egy 

újabb, hasonló veszélyhelyzetre milyen szem-

pontból lehetne majd jobban felkészülni. 
 

 

 

MŰVÉSZETOKTATÁS ONLINE?   

DIGITÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS „ÉLESBEN” 

   Forrás: pixabay 
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Azokat az észrevételeinket szeretném összefoglalni, amelyek az általános jellemzőkön túl a   

közoktatás speciális terüetét, a művészetoktatást érintették elsősorban.  

Iskolánk tanulóinak 80 %-a a zenei tagozaton tanul, ezért a legtöbb tapasztalatot ezen a terüle-

ten szereztük, ezen kívül még kis létszámú grafika és dráma tagozatunk is van. A zenetanárok 

az egyéni órák nagyrészét órarend szerint, on-line tartották meg, volt, aki vegyesen alkalmazta 

ezt a módszert, és a hang-, ill. képfelvételt közösen elemző visszajelzést. A csoportos órák egy 

része is „vegyes” üzemmódban zajlott, a 

nagy- létszámú csoportoknál és a grafika 

és dráma tagozaton inkább a feladatkül-

dés, -elemzés  módszere volt gyakoribb. 
 

A legnagyobb technikai problémát a zenei 

tagozaton az jelentette, hogy elenyésző 

volt a száma azoknak a pedagógusoknak 

és tanulóknak, akik „stúdió-szintű” kép- és 

hangminőséget tudtak előállítani otthon. 

Ennek következtében a hangminőség, 

hangszín, hangképzés tanítása, fejlesz-

tése szinte egyáltalán nem volt kivitelez-

hető. A zenei kifejezésmód árnyalatai sem voltak értelmezhetőek. A pedagógusok szempontjából 

a napi 4-5 óra tanítás ilyen hangminőség mellett sok-szor migrént, látásproblémát eredménye-

zett. Többen csak mobiltelefont tudtak használni a tanításhoz, tanuláshoz, így a test-, kéz-, és 

szájtartás, a mozgások koordinálása sem volt megfe-lelően kontrollálható. Ezeken a területeken 

inkább csak reménykedhettünk, hogy ebből az időszakból nem maradnak rossz beidegződések. 

Természetesen a kezdőknél fokozottan állt fönn ez a veszély. A hang akadozása, késése is    

rontotta az esztétikai élményt. Az aprólékos, finom kidolgozás (mindhárom művészeti ág eseté-

ben) a technikai akadályok miatt nem volt lehetséges. 

Most szembesült a pedagógus azzal, hogy a növendék otthoni tanulási körülményei (szoba,     

bú-torzat, világítás, hangszer, rajzeszközök…) milyenek a valóságban.  
 

Több hangszernél problémát jelentett a hangolás, a hangszer valamilyen kisebb hibájának javítá-

sa, ami „normál” körülmények között 1-2 perces tanári beavatkozással megoldódik.  

Mindhárom művészeti ág esetében érzékelhető volt a közösségi alkotás, a fizikai közelség, illet-

ve a közösség motivációjának hiánya. Hiányoztak a nyilvános szereplések, versenyek, fellépé-

sek, kiállítások, hiszen vannak olyan tanulók, akiknél ezek a megnyilatkozási lehetőségek jelen-

tik a legnagyobb hajtóerőt.  A művészeti egyetemi felvételi előtt álló diákjaink felkészülése is  

akadályokba ütközött ebben az időszakban. 
 

Próbáltunk külön figyelmet fordítani a szerzői és adatvédelmi jogokkal való visszaélések elkerü-

lésére; rengeteg olyan anyagot, kottát, felvételt, tanári instrukciót lehetett látni a közösségi       

oldalakon, hallani a médiában, amelyek jogilag, etikailag igencsak kérdésesek. 

Természetesen a mérleg másik oldalán lévő serpenyőbe is sok mindent tehetünk. Mindenképp 

pozitívumként említhető, hogy a tanulók, mivel nem a késő délutáni, esti órákban volt a művésze-

ti órájuk, nem voltak olyan fáradtak, nagyobb szabadságuk volt a napi tanulás, gyakorlás időbe-

osztása terén. Több kolléga is arról számolt be, hogy ez a helyzet, a technikai nehézségek miatt 

   Forrás: pixabay 
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komolyabb koncentrációt kívánt a gyermektől, pedagógustól. Nem ment el idő például a ki-be 

pakolással, a tanulónak kellett feljegyeznie olyan fogalmakat, feladatokat, amelyeket máskor       

„készen” kap, vagyis bizonyos szempontból hatékonyabb és intenzívebb volt a közös munka.  
 

A pedagógusok számára nyilvánvaló, hogy többször 60 órás továbbképzéssel ért fel ez a      

három hónap a digitális kompetenciafejlesztés területén. Akár egész gyűjteményre tehettek 

szert új típu-sú gyakorlatokból, játékokból, oktatási anyagokból, ötletekből. Ezekből nyilván a 

későbbiekben sokat hasznosíthatunk majd a „normál tanrendben” is, színesítve, bővítve peda-

gógiai eszköz-tárunkat. A tanítás-tanulás folyamatában a körülményekhez való alkalmazkodás 

során a hang-súlyok is áthelyeződtek: olyan munkaformák, gyakorlatok, feladatok kerültek    

előtérbe, amelyeket eddig elhanyagoltunk, de a kényszerhelyzet most ezeknek kedvezett      

inkább (pl. zene-hallgatási feladatok, gyűjtőmunka stb.) A digitális tanrend bejelentése után 

szinte azonnal megje-lentek a közösségi oldalakon az online szakmai csoportok, ahol megosz-

tottuk egymással gondo-latainkat. Persze, sokan véleménynyilvánításra, panaszkodásra    

használták ezeket a fórumokat, de azért egy idő után áthelyeződött a hangsúly a 

„tudásmegosztásra”. 

A sok éves rutinban, „mókuskerékben” hirtelen megállásra kényszerültünk, ez jó alkalom volt az 

elemzésre, változtatásra, esetleg megújulásra. 
 

Azt gondolom, hogy mint minden nehéz helyzetben, kényszerhelyzetben, ebben az esetben is 

nagyon sokat tanulhattunk hivatásunk és emberi kapcsolataink szempontjából, s talán sikerül   

ezeket a tapasztalatainkat beépíteni a munkánkba, de természetesen a mi speciális területün-

kön, a művészetoktatásban a személyes kapcsolat, a kreatív alkotótevékenység hosszabb    

távon elképzelhetetlen online távoktatás formájában, hiszen a közös munka, a művészetpeda-

gógia lényege sérülne éppen.  
 

Kokas Klára szavaival:  

 

„A tehetséges gyermek nem izolált lény, hanem aktív közösségben él és ebben kell fejlődnie, 

majd alkotnia is. A befogadás, a szeretet örömélményei erősítik meg személyiségét                 

és teljesítik ki alkotó készségeit.”  
 

Vidáné Kresz Beáta 

zenetanár, szaktanácsadó, 

a mohácsi Schneider Lajos AMI intézményvezetője 

   Forrás: pixabay 
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DIGTÁLIS MUNKAREND— a szakszolgálatoknál 

Nem érezlek, nem fogom a kezed, de látlak, és hallak…… 

A járványügyi helyzet miatt kialakított digitá-

lis munkarend a pedagógiai szakszolgála-

tok esetében is bevezetésre került. 

A szakszolgálatok esetében 9 féle       

szakszolgálati feladatellátásban kellett    

átgondolni, felmérni és megszervezni egy, 

a valós személyes találkozást mellőző,   

digitális eszközökkel megoldható, de a 

szakmai, etikai és titoktartási szabályokat is 

betartó új ellátási formát. Ebben a segítő 

szolgáltatásban nagyon nagy hangsúly   

helyeződik a személyes kapcsolatra, a személyes együttlétre, a terápiás térben való együttes  

élményre, így a legfontosabb digitális ellátási formát a valós idejű online kapcsolatok kialakításá-

ra igyekeztünk helyezni. 

Alapellátásban a szakszolgálat születéstől felnőtt korig biztosít szolgáltatást a súlyos, halmozot-

tan fogyatékos gyermekek ellátásától a kiemelten tehetséges gyermekek többségi pedagógiai 

nevelését-oktatását kiegészítő szolgáltatásokig; így a különböző feladatellátási szolgáltatások-

ban a digitális munkarend bevezetése különböző kihívások elé állította a pedagógiai szakszolgá-

latokat.  

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

A korai fejlesztésben dolgozó szakembereknek élő, aktív kapcsolata van a szülőkkel, hiszen a 

fejlesztés a szülő jelenlétében történik. Az otthoni lehetőségek feltérképezése után azonnal  

megkezdődtek a fejlesztések, melyeknek nagy része valós idejű online kapcsolatban valósult 

meg. Problémát jelentett a szakfeladat ellátása során az újonnan jelentkezők terápiájának    

megkezdése, hiszen az első időkben elengedhetetlen a személyes találkozás. Ilyen esetekben a 

családnak nyújtottunk segítséget online tanácsadással.  

Konduktív pedagógiai ellátás 

A szülőkkel való telefonos kapcsolatfelvétel, és az online ellátás lehetőségének megbeszélése, 

egyeztetése után a csoportos foglalkozásokra járó gyermekekkel egyénileg foglalkoztak a      

konduktorok.  

Logopédiai ellátás 

A kollégák tapasztalatai alapján elmondható, hogy azok a családok, akik bekapcsolódtak az ak-

tív, személyes, valós idejű online ellátásba, a szülővel folytatott közvetlen kommunikáció követ-

keztében hatékonyabban működtek, a terápiák sikeresebbek, eredményesebbek voltak. Nehéz-

séget okozott a gyermekek év végi értékelése, hiszen akik csak a feladatlapok kiküldése        

kapcsán tudtak bekapcsolódni az ellátásba, azokkal nem volt személyes kapcsolatuk. 

Nevelési tanácsadás 

Pszichés ellátás: a pszichés megsegítések főleg online – valós idejű kapcsolattartás keretében – 

zajlottak. Sok esetben a járványügyi helyzet okozta stressz és szorongás miatt keresték fel      

   Forrás: pixabay 
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telefonon és e-mailben intézményünket. 

Pedagógiai-gyógypedagógiai fejlesztések: elsősorban feladatlapok rendszeres kiküldése és a 

szülőknek adott tanácsadás formájában zajlott. 

Szakértői bizottsági feladatellátás 

Szakértői bizottsági tevékenység szakfeladatban a kötelező felülvizsgálatokat végeztük           

dokumentumelemzéssel, ill. néhány esetben folytatódott a megkezdett pszichodiagnosztikai   

feltáró munka. 

Gyógytestnevelés 

A szülőkkel, tanulókkal való  kapcsolatfelvétel után a tanulók e-mailben kapták meg az aktuális 

feladatsorokat a gyógytestnevelő kollégától. 

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

A tehetségazonosítás folytatódott a szülőkkel, pedagógusokkal történt konzultáció alapján. A  

tehetséges tanulók önismereti csoportjának foglalkozásait is meg tudtuk tartani online formában. 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

A veszélyhelyzetben ennek a szakfeladatnak az igénylése elenyésző volt, hiszen a tavaszi idő-

szakban, ill. a veszélyhelyzetben a továbbtanulási dilemmák háttérbe szorultak. 

Iskola-óvodapszichológiai koordináció 

Az iskolapszichológiai koordinátor rendszeres esetmegbeszélő csoporttal, szupervízióval, egyéni 

konzultációkkal, szakmai ajánlásokkal segítette a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó 

pszichológusokat. 

Megköszönve vezetőkollégáimnak és szakszolgálatunk valamennyi szakemberének a hihetetlen 

kreatív, áldozatos és lelkes munkáját, úgy gondolom, egy hasonló szükséghelyzetben rengeteg 

tapasztalattal és digitális tudással felvértezve tudunk helytállni. Természetesen a szülők,         

pedagógusok nélkül a mi munkánk sem lehet igazán hatékony, ezért mindenkinek az együttmű-

ködésére számítunk. 

Benkő Vanda 
főigazgató 

Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Forrás: pixabay 
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A pedagógusok régóta tudják, hogy a digitális oktatásé a jövő, azonban nem sejtettük, hogy 

egy gyökeres változás ilyen váratlanul, hirtelen bekövetkezik. Március 16-tól az iskolán kívüli   

digitális oktatásra való áttérés rendkívül sok feladatot igényelt, de talán a legnagyobb nehézséget 

az jelentette, hogy több hátrányos helyzetű tanulónk otthonában nem volt megoldható az         

internetelérés, vagy a digitális eszköznek is híján voltak. Ezzel szemben, az online oktatáshoz 

megfelelő eszközháttérrel rendelkező tanulóinkkal gördülékenyebben történt meg az átállás.      

A felkészülési időszakban segítségünkre volt az idei tanévben bevezetésre került KRÉTA iskolai 

alaprendszer, mivel ennek használatához már a tanév elején fel kellett mérnünk a családok     

internethasználati lehetőségeit, rendelkeztünk egy digitális adatbankkal iskolánk minden           

intézményegységében. 
 

A tanulóink számára összeállított feladatokban a tanmenetekből kiindulva, és azt a helyzetnek 

megfelelően, rugalmasan használva, elsősorban a tanulók és szülők túlterhelésének megelőzé-

sére törekedtünk, a minőségi és mennyiségi differenciálásban figyelembe véve a gyermekek 

egyéni szükségleteit, képességeit, készségeit, életkori és személyes sajátosságait, ismereteit, 

adott esetekben egyéni érdeklődését. A legteljesebb mértékben igyekeztünk alkalmazkodni a 

megváltozott tanulási feltételekhez, és kihasználni ennek pozitívumait. Tevékenységünkkel a   

tanulók számára a tananyag változatos formában történő elsajátítását segítettük, a szülőknek 

pedig iránymutatást igyekeztünk nyújtani minden területen. A támogató pedagógusi attitűddel 

hozzájárultunk a szülők digitális kompetenciájának elmélyítéséhez. A tananyagfeldolgozásban a 

tanulóknál lévő tankönyveket, munkafüzeteket használtuk, valamint tanulást segítő internetes   

felületeket, gyakorló játékos feladatokat, tanulást támogató alkalmazásokat. Pedagógusaink  

számos tematikus feladatbankot hoztak létre és fejlesztettek tovább saját készítésű feladatokkal. 

A gyermekek motivációjának megtartásához és fokozásához törekedtünk a tananyaghoz          

alkalmazkodó, minél változatosabb anyagok összeállítására, lehetőséget biztosítva a tanulóknak 

az egyéni feladatválasztásra és az önellenőrzésre is, fejlesztve ezzel önállóságukat.  
 

Gyakorlati és kézműves tevékenységek felkínálásával biztosítottunk diákjainknak lehetőséget 

a kikapcsolódásra, a szabadidő tartalmas eltöltésére, önálló elfoglaltságban való elmélyülésre, 

ezzel segítséget adva szüleiknek is. A gyakorlati tevékenységekhez vizuális támogatást nyújtot-

tunk, a munkafolyamatokat részenként bemutatva vizuális eszközök, kisfilmek használatával – 

ugyanezt az eszközt biztosítottuk a mozgásos tevékenységekhez zenés videókkal, otthoni     

eszközök felhasználására adott ötletekkel. Igyekeztünk tanulóinkat szüleik segítségével aktívan 

bevonni az otthoni háztartási munkákba, kertgondozásba is.  
 

A különböző platformok segítségével az online megtartott tanórákon felül megvalósult a       

tanulók közösségi kapcsolattartása is. A tanórák sikerességéhez, a tananyag gyakorlásához, az 

ismeretek elsajátításához intézményünk adott területein gyógypedagógiai asszisztenseink és   

délutános nevelőink is hozzájárultak. Az órák időpontjának meghatározásában alkalmazkodtunk 

tanulócsoportjaink sajátosságaihoz: életkorhoz, szülői segítségigény mértékéhez, időbeli         

lehetőségeikhez. 

 

TÁMOGATÁS – SEGÍTSÉG – TUDÁSMEGOSZTÁS  

A digitális munkarend tapasztalatai a Pécsi Éltes EGYMI-ben 
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Munkánk sikerességében bátran támaszkodhattunk a szülők segítőkészségére, nagy      

együttműködési hajlandóságára. A folyamatos kapcsolattartás jobbára gyors információmegosz-

tást és azonnali reagálást lehetővé tévő online felületeken folyt, illetve a családok lehetőségeihez 

való igazodás szükségessé tette a telefon, e-mail, postai levél használatát is. Az egymást segítő 

munka eredményeképpen a szülőkkel erősödött, pozitívabbá vált a kapcsolatunk, a szülők      

mélyebb betekintést nyerhettek a pedagógusok munkájának tartalmába, a fejlesztő tevékenység-

be. Segítséget nyújtottunk a megváltozott körülmények közötti napi- és hetirend, otthoni életvitel 

kialakításában, betartásában, némely tanulónál az új rutinok kialakításában. Tanítványaink     

szüleitől rendszeres visszajelzést kaptunk, nemritkán szülői köszönetnyilvánításban is részünk 

volt. A legnehezebb helyzetben lévő tanulóinkra kiemelt figyelemmel, intézményünk pszichológu-

sa, valamint gyermekvédelmi felelőse által a családsegítő szolgálat bevonásával, illetve iskolai, 

valamint külső alapítványok segítségével sikerült támogatást nyújtanunk az érintett gyermekek-

nek.  

Az iskolán kívüli digitális oktatás eredményességéhez hozzájárult a kollégák szoros együttmű-

ködése: a rendszeres munkaközösségi megbeszélések, belső továbbképzések, vezetőink      

hozzáállása, biztatása, segítőkészsége is. A kollégák közötti szakmai és emberi kapcsolatok  

erősödtek az egymásnak nyújtott segítség és tudásmegosztás, együttműködés által. Kollégáink 

új szakmai platformokat hoztak létre tudástár jelleggel, külső szakmai csoportokhoz csatlakoztak 

az online térben. Digitális kompetenciák területén minden kollégánk fejlődésről számolt be. 

 

Összességében pozitív hangulatú összefogás és tenni akarás jellemezte a kialakult kapcsolati 

hálót és tanulási-tanítási folyamatot a digitális térben. Úgy érezzük azonban, hogy még mindig 

sok a tennivalónk a rendszer gördülékenyebb működtetéséhez, elsősorban a szülők tehermente-

sítése érdekében. 

    Páváné Kurnik Zsuzsanna 

         intézményvezető 

       Pécsi Éltes EGYMI 

   Forrás: pixabay 
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PROGRAMOK ONLINE 

Szakmai támogatás tanítóknak 

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási    

Központjában folytatjuk a pedagógus szakmai     

műhelyek szervezését. Augusztus végén négy 

helyszínen (Komló, Mohács, Pécs, Szigetvár)       

lezajlottak a „Kezdődik az iskola” programsorozat 

bevezető előadásai.  
 

Ezt követően ONLINE műhelyekkel, konzultációkkal 

folytatódik a sorozat, melyről hamarosan értesítést 

küldünk az iskoláknak.  

 

Néhány téma a tervezetből: 

 

 „Csak a változás állandó” - A tanév ütemezése a tanulók megismerésének tükrében 

 „Veszély vagy lehetőség"  - Módszertani, értékelési és szemléletbeli megoldások az első   

osztályban 

 „ Hagyományos vagy alternatív?” - A tanulói értékelés alternatív formái, tehetséggondozás, 

esetek elemzése 

 

 

Kollégiumi műhely kollégiumi nevelőtanárok részére 

 

Megvalósulás: digitális formában a https://meet.jit.si/  videokonferencia-program segítségével.  

A program időpontja: 2020. szeptember 29. 10 – 13 óráig. 

Témája: Kollégiumi nevelés – digitális munkarendben – jó gyakorlatok megosztása            

(előadó: Dobrás Éva kollégiumi szaktanácsadó) 

A műhelyfoglalkozásra várjuk a videokonferenciára bekapcsolódó intézmények saját, jó gyakorla-

tait, tapasztalatait, és a  problémafelvetéseket is.  

A műhelyfoglalkozáson való részvétel regisztrációhoz kötött.  

 

   Forrás: pixabay 

   Forrás: pixabay 
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Dr. Csépe Valéria előadása az ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOKON 

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja 2020. október 7-ére tervezte az Őszi 

Pedagógiai Napok szakmai rendezvénysorozat plenáris rendezvényét, melyre elfogadta felkéré-

sünket dr. Csépe Valéria professzor asszony. Az ismert járványügyi helyzet miatt ezt az előadást 

online formában hallgathatják meg. 

Az előadás címe:  

Iskola a változó világban: lehetőségek és kihívások a tanulásban és tanításban 

Az előadás időpontja: 2020. október 7. 14:30 

A program élőben a  Microsoft Teams alkalmazáson keresztül, illetve a rögzített felvétel későbbi-

ekben a honlapunkon tekinthető meg. A jelentkezéssel kapcsolatban email-ben tájékoztatást  

küldünk az intézmények számára. 
 

  

Diabétesz oktatási program a cukorbeteg gyerekekért 
  

Magyarországon csaknem 1 millió cukorbe-

teg él, köztük 45 ezer felnőtt és több mint 

4000 gyerek 1-es típusú diabéteszes. A napi 

többszöri vércukormérés, inzulinbeadás,      

a szénhidrátszegény diéta betartása nehéz-

séget okoz a kicsik számára. Ezért a környe-

zetet szükséges  felkészíteni ennek elfoga-

dására, és a betegséghez kapcsolódó       

teendőkre. Az Egy Csepp      Figyelem Ala-

pítvány 7 évvel ezelőtt indította  ingyenes 

oktatási programjait, félnapos továbbképzé-

seit és ismeretterjesztő előadásait a          

cukorbetegségről.  
 

Az alapítvány ˗ az Oktatási Hivatallal közösen ˗ egyedülálló előadássorozatot indít idén ősszel, 

melynek célja a cukorbetegség megismerése, valamint a diabétesszel élő gyerekek elfogadása, 

és segítésének lehetőségei az óvodákban és az iskolákban. A diabetológus orvos előadásából 

megtudhatják, miben különbözik a cukorbetegség egyes és kettes típusa és milyen tünetek utal-

nak rá, különös tekintettel a gyerekeknél kialakuló 1-es típusú cukorbetegségre. Az előadásból 

kiderül az is, miért volt fontos az inzulin felfedezése, kinek van rá szüksége, hogyan lehet a szer-

vezetbe juttatni (pennel, pumpával). Miért fontos a rendszeres mérés, az ellenőrzés, és hogyan 

kell ezt megtenni. Megmutatja, milyen szövődményekkel járhat a cukorbetegség, mi történik, ha 

túl magas vagy túl alacsony a vércukorszint. Az előadás gyakorlati példákkal fűszerezve érzékel-

teti, milyenek a cukorbeteg gyerek mindennapjai, és hogyan tudja segíteni őt a hétköznapokban 

a pedagógus. 

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány programját az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási 

Központja két időpontban, online előadások keretében szervezi meg:  

Az óvodai pedagógusok részére: 2020. november 4., 14.30 

Az iskolai pedagógusok részére: 2020. november 5., 14.30  
 

A programmal és a jelentkezéssel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen adunk tájékoztatást:  

06-1/374-2243 

   Forrás: pixabay 
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Előzetes terveink szerint a megyei tanévnyitó konferencia keretében szerettük volna a bázisin-

tézményi címeket átadni a sikeresen pályázó 19 baranyai köznevelési intézménynek. A kialakult 

járványhelyzet ezt sajnos nem tette lehetővé. A „Kezdődik az iskola” szakmai programsorozat 

nyitó előadásai talán méltó keretet adtak bázisintézményeink köszöntésének.  

Így Mohácson az Ifjúsági Centrumban, Pécsett a Tudásközpontban, Szigetváron pedig a Sziget-

vári Weiner Leó AMI hangversenytermében került sor a címek ünnepélyes átadására. 

 

A széleskörű együttműködés reményében biztatjuk Önöket a meghirdetendő programokon való 

részvételre. Bázisintézményeink sorában óvodát, általános iskolát, középiskolát, kollégiumot, 

alapfokú művészetoktatási intézményt, EGYMI-t, többcélú intézményt is találnak.  

Ez a sokszínűség is garancia arra, hogy az esélyteremtéstől a tehetséggondozásig; a tanár-diák, 

pedagógus-pedagógus, és a szülő-pedagógus együttműködés minden szintjén, minden intéz-

ménytípusban találhatnak megosztásra kínált jó gyakorlatokat.  

 

Bázisintézményeink jó gyakorlatainak összefoglalóját honlapunkon és jelen kiadványunk mellék-

letében is megtalálhatják.  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/bazisintezmenyek 
 
Az intézmények időszakosan kínált programjait honlapunkon tesszük közzé, illetve az intézmé-
nyek számára küldött tájékoztató levélben jelezzünk rendszeresen. 

Bázisintézményi címek átadása  

a „Kezdődik az iskola” programsorozat keretében 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/bazisintezmenyek
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A Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani              

Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást 

Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és Kollégium  

 

 

 

 

 

 

A Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és 

Kollégium intellektuális képességzavarral küzdő (tanulásban és értelmileg akadályozott), 

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai és általános iskolai nevelését-oktatását és szakmai 

képzését, kollégiumi nevelését ellátó; súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő ne

velés-oktatását végző gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény. Továbbá utazó gyógypeda-

gógiai ellátást biztosít a Mohácsi, Bólyi és Siklósi Tankerületek területén.  

Mint azt a − nagyon hosszú − nevünk is mutatja, többféle feladatot ellátó intézmény vagyunk. Az 

óvodától a középiskoláig nevelünk, oktatunk, fejlesztünk több mint 500 gyermeket. 

Nomen est omen! − tartja a régi mondás. A név kötelez! Igaz ez a köznevelési intézmények   

esetében is. Intézményünk küldetése, hogy gyógypedagógiai módszertani központként szakmai 

segítséget, támogatást nyújtsunk a sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó óvodák, általános és 

középiskolák részére.  

Az intézményünkben felhalmozódott szakmai tapasztalat, gyógypedagógiai módszertani tudás, 

innovatív nevelőtestületünk által kidolgozott „jó gyakorlatok” átadására a 2017−2020 között   

megvalósított Bázisintézményi Programjaink számtalan lehetőséget biztosítottak. Ezt a megkez-

dett tudásmegosztást szeretnénk folytatni az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2020” cím ismé-

telt elnyerésével.  

Bázisintézményi programjainkat szeretnénk a Baranya megyei intézmények mellett − az orszá-

gosan szakmai hálót alkotó − EGYMI-k számára is elérhetővé tenni. Mi is érdeklődve fordulunk − 

a Pécsi POK által kínált bázisintézményi programok mellett − az ország más területén Bázisin-

tézményként működő EGYMI-k programjai felé.  

Megosztásra felajánlott jó gyakorlataink többsége a tanulók személyiségének fejlesztéséhez, az 

egyéni bánásmód érvényesüléséhez, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy         

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók többi gyermekkel, 

tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához kínál módszertani tapasztalatokat,  

kipróbált és jól bevált módszereket. 

BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK  

Forrás: Meixner Ildikó EGYMI 

https://dictzone.com/latin-magyar-szotar/nomen%20est%20omen
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Intézményünk három éve alkalmazza a Microsoft Office 365 programot az intézményi szervezeti 

kommunikációban és az oktató-nevelő munkában. A 2019/2020-as tanév során bekapcsolódtunk 

a Microsoft Innovatív Iskolák Programjába. A tanév során „Showcase Incubator iskola” szintet 

értünk el. Az itt megszerzett tudás nagy segítséget jelentett a tantermen kívüli digitális oktatás 

során is. „Online tanári szoba” és „Online tanterem” jó gyakorlatainkat szívesen megosztjuk az 

érdeklődő intézményekkel. 

 

 
Bázisintézményi programjaink részletes ismertetését, felhívásait, meghívóját az intézmény     
honlapján és a Hivatal hírleveleiben olvashatják majd. 

Megosztani kívánt jó  
gyakorlataink 

Rövid leírás Megosztási forma 

Egyéni fejlesztési terv 
készítése 

Az egyéni fejlesztési tervek készítését az utazó 
gyógypedagógus munkaközösség által szervezett 
műhelymunkákkal segítjük. 

előadás 

műhelymunka 

„Integrációs hátizsák” 
projekt 

Az intézmények saját igényeik szerint állíthatnak 
össze programcsomagot az inkluzív oktatást támo-
gató kínálatunkból. 

előadás 

bemutató óra 

műhelymunka 

érzékenyítő tréningek 

eszközkölcsönzés 

IKT alapú pedagógiai 
módszertan az SNI ta-
nulók oktatásában 

Az IKT eszközök alkalmazásának lehetőségei a 
tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek 
képességeinek fejlesztésében, a logopédiai terápi-
ában, valamint a Meixner módszerben 

előadás 

bemutató óra 

  

Állatasszisztált terápia 
(Kutyás terápia) 

Az állatasszisztált terápia intézményünkben alkal-
mazott fajtáinak bemutatása: 

Állatasszisztált aktivitás (AAA) 

Állatasszisztált terápia (AAT) 

Állatasszisztált oktatás (AAE) 

előadás 

bemutató óra 

egyéni konzultáció 

foglalkozás tartása 

A Fejlesztő Nevelés-
Oktatást Végző Iskola 
szakmai munkájának 
helyi sajátosságai 

A súlyosan és halmozottan sérült tanulók egyéni és 
csoportos fejlesztésére kialakított keretrendszer és 
terápiás fejlesztő eljárások bemutatása 

bemutató óra 

nyílt nap 

előadás 

egyéni konzultáció 

SNI tehetséggondozás 

A tehetséges SNI tanulókkal való foglalkozás, te-
hetséggondozás támogatása. A pedagógusok 
szakmai-módszertani felkészítése az SNI tehet-
ségazonosításra, tehetség-felismerésre, tehetség-
segítésre. 

előadás 

műhelymunka 

konzultáció 

mentorálás 

Lépésről Lépésre 
Program 

A Lépésről Lépésre gyermekközpontú pedagógiai 
program alkalmazásának lehetőségei a sajátos 
nevelési igényű gyermekek oktatásában 

előadás 

bemutató óra 

műhelymunka 

Megosztani kívánt jó          
gyakorlataink 

Rövid leírás Megosztási forma 

Office 365 a Meixner 
Ildikó EGYMI-ben 

A Microsoft Office 365 iskolai felhasználását mutat-
juk be. Ezek a levelezés, naptárkezelés (Outlook), 
belső kommunikáció (Yammer), tervezés (Planner), 
csoportmunka, együttműködés (Teams). 

előadás 

workshop 
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Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakgimnáziuma,         

Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskola  
 

Mutasd meg a jógyakorlataidat és megmondom, ki vagy! – e gondolat jegyében mutatko-

zik be egyházi intézményünk, a Pécsi Református Kollégium, népszerű nevén a „Refi”. 

A kollégium mint neveléstörténeti hungarikum modernkori formájában diákotthonként közismert. 

A Kollégium eredeti formája a 16. századra nyúlik vissza, amikor a reformáció Magyarországon 

is megteremtette nevelési központjait. A protestáns kollégiumokban – Pápától  Sárospatakig,  

Pozsonytól Nagyenyedig – a kisdiákoktól a nagydiákokig több generáció nevelkedett együtt ön-

kormányzó közösségben.      A kollégiumok hálózatot alkottak (rectoria és filiák vagy parti-

kulák), amelyben a saját nevelésű diákok idővel tanárrá, lelkésszé, iskolamesterré váltak. Sok 

diák nyugati egyetemeken gyarapítva tudását tért     haza  valamelyik partikulába.  

A Pécsi Református Kollégium a Baranyai Református Egyházmegye alapításában és fenntartá-

sában több éven át alakult ki a mai többcélú köznevelési intézményként – a valamikori siklósi-

pécsi polgári lányiskola eszmei utódaként. Első egysége a Kodály Gimnázium református 

tagozata volt. Mára tíz feladatellátási helyen működő óvodát, általánosi iskolákat, alsó tagozatot, 

gimnáziumot, szakgimnáziumot, internátust, valamint alapfokú művészeti iskolát foglal magába 

pécsi székhellyel, pécsi, drávafoki, nagyharsányi és zengővárkonyi tagintézményekkel. 

Három Kiválóan Akkreditált Tehetségpontot működtetünk. 2018-tól a Református Pedagógi-

ai Intézet Kiemelt Bázisintézménye lettünk, emellett a PTE partneriskolája és                  

ECL-vizsgahely vagyunk. ECDL-vizsgaközponttal együttműködő képzést folytatunk a 

székhelyen. Tagintézményeinkben inkluzív nevelési programot és minta-tankert programokat 

folytatunk. Kollégiumunk oktatási színhelye a Károli Gáspár Református Egyetem szakirányú  

pedagógus-továbbképzésének. Azért pályáztunk az idén az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

megtisztelő címre, hogy jógyakorlatainkat kicserélhessük a régióban működő állami és egyéb 

fenntartású iskolákkal is. 

Pedagógiai Programunk középpontjában az egészleges, biblikus emberképre épülő keresztyén 

nevelés áll. Ennek jegyében a gyermekek, fiatalok nevelését testben – lélekben –             

értelemben, spirituális, szociális és környezeti kompetenciákban egyenrangú feladatunknak     

tekintjük. Célunk, hogy lehetőleg a teljes köznevelési életszakaszon átvezetve olyan felnőtteket 

neveljünk, akik öntudatos, nemzeti elkötelezettségű, keresztyén hitbeli meggyőződést valló     

emberként megtalálják a képességeiknek megfelelő életpályájukat, emellett harmonikus családi 

életet és társas kapcsolatokat képesek kialakítani. 

A 2019/2020. tanév kezdetén pécsi székhelyünkön EFOP-pályázatból, kormányzati támogatás-

sal új, XXI. századi színvonalú iskolaépületet avattunk a Kárpát-medence református iskoláinak 

közösségével. Ebben természettudományi laborral, digitális könyvtárral, szaktantermekkel és új 

sportpályákkal készítjük fel diákjainkat az eredményes továbbtanulásra. Drávafoki tagin-

tézményünkben ugyancsak pályázati projektben újítjuk fel és bővítjük tornateremmel kiegészülő 

iskolánkat. Vadász utcai óvodánkat az egyházi óvodafejlesztési program keretében újítjuk 

meg. 

Az alábbiakban a Pécsi Református Kollégium által a bázisintézményi hálózatban felajánlott 

jógyakorlatokat korosztályonként csoportosítva mutatjuk be, rövid leírással.                      
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(A pályázatunkban meglévő részletes leírást megküldjük a jógyakorlat-látogatásra jelentkezők-

nek.)  

Óvoda (3-7 év) 

a.) „Perdülő” – Népi játék, népi mondóka, néptánc hagyományőrző műhely (Pécs, Vadász utcai 

óvoda)   

Vadász utcai óvodánk pedagógiai programjában a népköltészet és a magyar szépirodalom 

gyöngyszemei által villantjuk fel magyar népi és nemzeti kultúránk kincseit. A ritmikus, vidám,  

játékos versek, népi mondókák, szólások, mesék, közmondások, nyelvtörők az anyanyelvi neve-

lés legfontosabb eszközei. A digitális eszközök korai használata (az érzelmi elhanyagolással 

együtt) egyre több gyereknél veti vissza a beszédkészség fejlődését. A jógyakorlat nyelvi kulcs-

kompetenciákat fejleszt, elmaradt beszéd- és mozgásfejlesztést pótol, emellett segítségével   

művészeti, kulturális, szociális, együttműködési kompetenciákat fejlesztünk. 

b.) Szocio-emocionális pedagógiai terápia – Varázsjátékok az óvodában” 

Az óvoda heti tevékenységrendszerébe illesztjük a gyermekek értelmi, érzelmi és szociális      

képességeinek gazdagítását a képzeletjátékok (Varázsjátékok) segítségével. 
 

Általános iskola (7–15 év) 

a.) „Legyél Te is Milliomos”! – fejlesztő értékelő rendszer (Drávafoki Csikesz Sándor Általános 

Iskola) 

Nyugat-ormánsági iskolánk pedagógusai ösztönző, fejlesztő értékelésen alapuló rendszert      

dolgoztak ki a fenti címmel. A diákok év elején egy adott tőkével (5000 ponttal) indulnak, amelyet 

elvégzett feladataikkal gyarapíthatnak. Cél, hogy tanév végére minél több pontot szerezzenek 

tanulmányi, szorgalmi, közösségi munkájukkal, művészeti és sportteljesítményeikkel. Negyed-

évente az osztályfőnökök a tanulók pontjait táblázatban összesítik. Iskolánk „milliomosait”, azaz, 

a tíz, legmagasabb pontszámot elérő diákot tanév végén tárgyjutalommal (könyvutalvány,     

színházi belépő, stb.) díjazzuk.  

A pontozási rendszer bármely iskola típusára, sajátosságaira átdolgozható. Fontos, hogy a neve-

lőtestület előre lefektetett, egységes pontrendszert alkalmazzon. Az egyéni teljesítmények      

pontozásos értékelése jól illeszthető az időszaki magatartás-szorgalom – osztályozó konferenci-

ákhoz. 

b.) Szín-Játszó-Ház – személyiség- és közösségfejlesztő színházi csoport (Nagyharsányi Általá

nos Iskola) 

Az iskolai konfliktusok bemutatását, értékelését és feloldását drámajáték segíti. Ehhez valóságos 

közösséget alakítottunk a személyiség- és közösségfejlesztő színjátszó csoporttal. A foglalkozá-

sokat a drámapedagógia és a play-back technikában jártas pedagógus és egy pszichológus 

együtt vezeti.  „Vezetni, követni, mintát adni” – elv mentén haladunk, úgy, hogy követjük a      

csoport és az egyes tagok aktuális érzelmi-lelki és fizikai állapotát, élethelyzetét. A csoportdina-

mikára építjük fel a foglalkozásokat. Ezek célja, hogy mindenki átélhesse, a folyamatoknak maga 

is aktív alakítója. A programot már a korábbi években is disszemináltuk szakmai napokon. 

c.) „Komplex-nap” – Pécs és Baranya élményalapú komplex tantárgyi feltérképezése (Pécs) 

A felső tagozatos projektnap programjai kiemelik a tanulókat a tantermi környezetből, és élmény-

alapú, az elemi tapasztalat- és tudásszerzés tanulási folyamatába  helyezik őket. A nap lényege 

részint külső helyszínre áthelyezett tanórai foglalkozás, részint az erre fókuszáló felkészülési és 

feldolgozási időszak. Projektmódszerrel és tantárgyi koncentrációra épülő eseménysorral építke-

zünk. A részprogramok közös eleme a diákok megismertetése a környezetalakító tevékenysé-
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gek, a természetközeli, alkotó életmód és munkakultúra különböző formáival, ami pályaorientáci-

óval színesíti az átadott élmény- és ismeretanyagot. 

d.) Játékos történelem tehetségműhely (Nagyharsány) 

A „Játékos történelem” szakköri foglalkozás célja a három felsős (VI-VII-VIII.) évfolyamon tanuló 

diákok tehetséggondozása. A foglalkozásokon a kerettantervben nem, vagy csak röviden leírt 

anyagrészek digitális, multimédiás feldolgozása zajlik. Kettős célunk az infokommunikációs    

eszközhasználat elsajátítása és az önálló forráshasználatra épülő, elmélyítő, gazdagító verseny-

felkészítés. A tanulói tevékenységre koncentrálunk. A témaegységeket projekt-produktumok 

(digitális játék, oktatási videó, roll-up-sorozat és társasjáték) zárják. 
 

Gimnázium (14–19 év) 
a.) Diakónia – a közösségi szolgálat kereteiben 

A gimnázium XI. évfolyamán a hit- és erkölcstan órák keretében diakóniai (szeretetszolgálati) 

programot végzünk óvodai tagintézményünkben, segítő foglalkozások keretében. Az óvodai    

segítkezés a szociabilitásra, a családi életre, a gyermekvállalásra és a gyermekgondozás felelős-

ségére érzékenyíti a gimnazistákat, miközben a Közösségi Szolgálatra előírt kötelességeiket is 

teljesítik. A közös játékok, beszélgetések, páros és csoportos munkaformák mindkét korosztályt 

fejlesztik. 

b.) BÖGRE – hitéleti klub középiskolásoknak 

A kéthavonta összeülő klubba meghívunk egy-egy vendéget, akivel egy BÖGRE tea mellett    

beszélgethetnek a diákok. Volt már sportoló, színész, tudós, pszichológus, refis tanár és egykori 

refis vendégünk is. Mindenki a saját egyéniségének megfelelően fejezheti ki az istenhitét,        

oszt meg értékes gondolatokat, érzelmeket a fiatalokkal. A hivatáskép és a családi élet szemé-

lyes bemutatása a pályaorientáció és a szociális kompetenciafejlesztés terén jelentős támponto-

kat ad nekik.  

c.) Tehetséggondozó találkozók: „Mindörökké Pécs”, „Most mutasd meg!”, „RefiReál 

A humán, idegen nyelvi és természettudományi vetélkedők keretében lehetőséget adunk         

Baranya megye hetedikes és nyolcadikos tanulóinak tanáraink és iskolánk megismerésére, egy 

ígéretes versenyélmény begyűjtésével. A legjobbak a gimnáziumi beiskolázás során többletpon-

tokra válthatják itt szerzett eredményeiket. 

 
Összintézményi „jógyakorlat”: Reformációs emlékfutás 
Az emlékfutást a történelmi esemény 500. évfordulója óta rendezzük meg októberben, a Refor-

máció havában, az iskoláink előtti útszakaszokon. A verseny távja: 1517 méter. A rajt előtt rövid 

ismertető hangzik el az ünnep eseményeiről, jelentőségéről. Ezt közös, zenés bemelegítés      

követi. A verseny évfolyamonként és nemenként zajlik.  A záró körben a szülők versenyeznek 

egymással. A versenyen a pécsi általános és középiskolások mellett a vidéki tagintézmények 

(Nagyharsány, Drávafok, Zengővárkony) és a siklósi református iskola tanulói is részt vesznek, 

így az emlékfutás a Kollégium egészét megmozgató eseménnyé válik. A győztesek díjazása 

mellett minden résztvevő jutalmat kap. 

 
   Dr. Kádár Péter 

              főigazgató 
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Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola  

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím köznevelési intézmények számára kiírt pályázati úton 

elnyerhető elismerés, melyre 2020-ban először pályázott iskolánk. A bázisintézmények vállalják, 

hogy megosztják a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhely-

munkák, bemutatóórák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus továbbképzések  

számára. 

Iskolánk széleskörű szakmai együttműködési rendszere, pedagógusaink felkészültsége, valamint 

a jó gyakorlataink bemutatása alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese „a rendkí-

vül magas színvonalú pályaművek közül a Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola intézmé-

nyét érdemesnek ítélte a cím elnyerésére”. 

 

 

 

Jó gyakorlataink: 

OK! - Okosan közlekedj! 

Az oktatási csomag lényege, hogy a rendőrök és a pedagógusok együttműködve, interaktívan, 

egymásra épülő jelleggel oktatják az általános iskolás tanulókat, továbbá célunk − a diákok    

életkori sajátosságainak figyelembe vételével − a közlekedési-balesetmegelőzési ismeretek     

átadása. A 2019-2020-as tanévben csatlakozott iskolánk a tankerületeken keresztül meghirdetett 

programhoz, melyet első osztálytól felmenő rendszerben vezet be. 

Iskolánkban hosszú évek óta színesíti a képzési kínálatot KRESZ szakkör. A szakkörön részt  

vevő tanulóink szép számban értek el jelentős sikereket a különböző versenyeken, 2019-ben a 

fiúk és a lányok kategóriájában is megyei győztesek voltak tanulóink. 

A jó gyakorlat a komplex személyiségfejlesztésen túl kiegészíti a Technika és életvitel tantárgy 

jelenleg érvényben lévő NAT közlekedési ismeretek oktatására vonatkozó előírásait, fejleszti a 

tanulók személyes és társadalmi, interperszonális kompetenciáit. 

Intézményünk vállalja, hogy bemutatóórák és szakmai megbeszélések mellett tájékoztatja és  

segíti a programot bevezetni kívánó iskolákat. 

 

Sportorientált képzés - TVT-PSN Zrt. 

Az intézmények közötti együttműködés célja a testnevelés tantárgy mozgásanyagát kiegészítve, 

a kézilabdázásra jellemző, életkori sajátosságokat figyelembe vevő sportági sajátosságok megis-

mertetése, a kézilabdázás, mint sportág népszerűsítése, az utánpótlás bázis kiépítése.  

Iskolánk 2017-ben kötött együttműködési megállapodást a PSN Zrt.-vel, melynek értelmében a 

2017/18-as tanévtől az első évfolyamtól kezdődően, felmenő rendszerben sportorientációs     

képzés indult. Ennek megfelelően a heti 5 testnevelésóra keretein belül 2 tanórán sportági edzők 

alapozó jellegű, életkori sajátosságoknak megfelelő képességfejlesztést, valamint portágspecifi-

kus ügyesség- és képességfejlesztést végeznek. A mozgástanulás és -alkalmazás kiszélesítése 
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megfelelő feltételt biztosít ahhoz, hogy a gyermekek el tudják kezdeni a rendszeres edzéstevé-

kenységet, amellyel lehetőséget biztosítunk a tehetségük kibontakoztatásához. A megállapodás 

értelmében a PSN Zrt. a szakági edzésekkel, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség korosztá-

lyos bajnokságain való részvétellel biztosítja a tanulók edzéslehetőségének és versenyeztetésé-

nek megvalósítását. 

A jó gyakorlat bemutatásával vállaljuk, hogy átadjuk szakmai tapasztalatainkat az ebben a témá-

ban érdeklődést mutató kollégáinknak, valamint bemutatóórák keretein belül megmutatjuk,      

hogyan működik a program a gyakorlatban. 

 

Digitális oktatási gyakorlat 

Iskolánkban már 1994-ben kialakításra került két, asztali számítógépekkel felszerelt szaktante-

rem, melyet a kor számítástechnikai fejlettségének és a kapcsolódó pályázati lehetőségeknek 

megfelelően igyekszünk azóta is folyamatosan frissíteni. A 2006/2007-es tanév óta ilyen orientá-

cióval minden évben nagy érdeklődés mellett tudtunk emelt óraszámú informatika osztályt indíta-

ni. Ezen képzés keretein belül alsó tagozaton heti 1, felső tagozaton heti 2 tanórában tanulhat-

nak diákjaink informatikát. A tehetséges és a felkészülést vállaló hetedikes és nyolcadikos       

tanulóinkat ECDL vizsgára készítjük. A hosszú évek szakmai munkája és eredményei egyre  

népszerűbbé tették, nem csak az ezen osztályokban tanító kollégáink körében, a digitális oktatás      

módszereit és eljárásait, ezért intézményünk oktatói jelentős számban rendelkeznek valamely, a   

digitális  oktatás területét érintő végzettséggel. 

 

A bázisintézményi megállapodás értelmében az érdeklődő kollégáink számára korszerű digitális 

oktatási módszereket, eljárásokat mutatunk be, és adjuk át a hozzá kapcsolódó tapasztalatain-

kat, ismereteinket. 

 
 

Elérhetőségeink 

Intézményünk vezetője: 
 
Vargáné Ács Andrea 

✉ 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. 
☎ 72/438-101 

  tvtpecs@gmail.com 
  
  

Bázisintézményi koordinátor: 
 
Palotay Nóra 

✉7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. 
☎72/438-101 

 yatolap@gmail.com 

 20/561 71 45 
  

Forrás: Testvérvárosok Terei Általános Iskola  facebook oldala 

mailto:yatolap@gmail.com
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VÉMÉNDI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Mottónk: „Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük, minél jobban megértjük, 

annál jobban szeretjük, s így annál hatékonyabban tudjuk nevelni.” (Nagy László) 

 

A legfontosabb tudnivalók iskolánkról: 

 Kis iskola vagyunk 115 tanulóval, közülük 36 tanuló bejáró, 15 sajátos nevelésű igényű. 

 Német nemzetiségi iskolaként heti 5 órában oktatjuk a német nyelvet. 5. osztálytól lehetőség 

van angol nyelv tanulására is. Mindkét nyelv tanítása során a kommunikációra helyezzük a 

hangsúlyt. 

 Körzeti általános iskolaként 4 faluból fogadjuk a hozzánk érkező gyerekeket. Helytörténeti 

projekteket rendezünk, mert fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek kötődjenek falujukhoz,     

büszkék legyenek rá.  

 Tanulóink 30%-a roma származású. Jó a kapcsolatunk a Cigány Nemzetiségi Önkormány-

zattal. Kiváló iskolánkban a roma integráció, számos versenyen értek el már nagyon jó   

eredményeket cigány tanulóink. Erre felfigyelt a Duna TV és 26 perces kisfilmet készített   

iskolánkról, „Véméndről szeretettel” címmel, amely jól érzékelteti iskolánk légkörét. 

 A sikeres pályaorientációt a TÁJOLÓ programmal, pályaválasztási fórummal és üzemlátoga-

tásokkal próbáljuk elősegíteni. 

 Az ÖKOISKOLA cím birtokosaként szeretnénk, ha a környezettudatosság beépülne a      

gyerekek mindennapjaiba, ezért szelektíven gyűjtjük a hulladékot, újrahasznosítjuk a rajz és 

technika órákon, túrákat és erdei iskolát szervezünk. 

 Két éve elnyertük a Boldog Iskola címet, ezért az alsós termekben beszélgetősarkot alakítot-

tunk ki, és minden reggel egy rövid beszélgetéssel kezdődik. 

 

Pedagógiai alapelveink: 

„A kevesebbet alaposabban!” elv szerint igyekszünk tanítani, ezért az alsó évfolyamokon az írás, 

az értő olvasás és a matematikai alapműveletek elsajátítását tartjuk a legfontosabb célunknak. 

Az idei tanévtől Meixner módszerrel oktatunk az első osztályban. A felsőbb évfolyamokon a mai 

munkaerőpiac elvárásainak megfelelően az alábbiakra helyezzük a hangsúlyt: a diák tudjon   

Forrás: Véméndi Általános Iskola 
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csapatban dolgozni, tudja kiemelni a lényeget az olvasott szövegből, tudjon prezentálni, rendel-

kezzen kommunikációkészséggel, rendelkezzen  probléma- és konfliktusmegoldó képességgel. 

Hisszük, hogy mindenki tehetséges valamiben. A tehetségek bemutatkozására számos lehetősé-

get adunk iskolánkban: versmondó verseny, énekverseny, Ki mit tud?,  rajzkiállítás, a zene világ-

napja. Felkészítjük tanulóinkat az iskolán kívüli versenyekre is: matematika, magyar nyelvi,      

német népdaléneklési, magyar versmondó, cigány mesemondó, német vers- és prózamondó, 

német nyelvi, atlétika versenyek. Szerintünk a tehetséggondozás a leghatékonyabb esélyterem-

tés!   

Jó gyakorlataink bemutatása  

Helytörténeti projekt  

A mi iskolánkba négy faluból járnak gyerekek, ezért 

minden évben más falu történetét dolgozzuk fel. 

Projektjeinket igyekszünk úgy szervezni, hogy    mi-

nél inkább tapasztalatszerzők és tevékenykedtetők  

legyenek, ne csak ismeretközlők. A     projektnapon 

a gyerekek ellátogatnak az adott falu tájházába, a  

temetőbe, a templomba, megismerkednek népszo-

kásokkal, megtanulnak táncokat és dalokat,     

megkóstolják a helyi ételeket. Mindannyiunknak 

öröm látni, hogy a gyerekek milyen büszkék saját 

falujukra, ezért reménykedünk, hogy talán felnőttként is itt fognak majd élni. Projektjeinket  támo-

gatják a helyi települési és nemzetiségi önkormányzatok segítőkkel és anyagi forrással is.  
 

Ki mit tud? − gálaműsor  

Már 1998 óta vannak Kit mit tud? − gálaműsoraink. Ezt a programot megelőzi 6 verseny: alsós 

népdaléneklési, felsős népdaléneklési, alsós versmondó, felsős versmondó, német prózamondó 

verseny és elődöntő. Azok a gyerekek, akik ezeken a legjobb eredményt érik el, továbbjutnak a 

gálára. A gálaműsor színes: versek, dalok, zeneszámok, táncok, színdarabok váltják egymást. A 

rendezvényt megelőző megmérettetéseket néhány éve nyitottá tettük a szülők számára. Így 

azokra a gyerekekre is büszkék lehetnek szüleik, akik nem jutnak el a Ki mit tud?-ra.  

Célunk lehetőséget adni mindenkinek, aki tehetséges, hogy megmutassa, mit tud. Véleményünk 

szerint, ha már alsóban megszokja a szereplést a kis diák, akkor utána az iskolán kívüli  verse-

nyeken sem lesz gátlásos. Aki szerepelni tud, az később a felnőtt életben is ki mer állni a munka-

társai vagy egy bizottság elé. 

 

Forrás: Véméndi Általános Iskola 

Forrás: Véméndi Általános Iskola 
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Tájoló pályaorientációs nap 

A program lényege, hogy a gyerekek konkrét szak-

mákat próbálhatnak ki az iskolában. Összesen 30 

feladatot végeznek 6 területen: turizmus- vendéglá-

tás, egészségügy, üzlet-ügyvitel, műszaki, kereske-

delem, kézművesség. Mindegyik területen van el-

méleti, gyakorlati, páros, egyéni feladat és szerep-

játék is. 

 

 

Történelem örömórák 

A gyerekek maguk készítik az eszközöket, megkóstol-

nak korabeli ételeket, felvesznek korabeli ruhákat,    

végül az óra dramatizálással zárul. Ezeket az órákat 

egy-egy téma lezárásakor tartjuk, így rendszerezik is a 

tananyagot. Célunk élményszerű oktatással a         

gyerekekhez közel hozni a történelmet. 

 

 

 

Az általunk bemutatásra kínált programok mindegyike az egymás elfogadását, a másik közösség 

kultúrájának tiszteletét és az esélyegyenlőséget hirdeti. Hosszú évek és sok lelkes pedagógus 

munkájának hozadéka az az eredmény, amelyet elértünk. Mi Véménden hiszünk abban, amit 

Böjte Csaba mond: „Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik: 

egy új Ady Endre vagy épp Blaha Lujza. Ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibon

takoztassák a személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egymásból a 

jót "kiszeretni".” 

 

Ismerkedjenek meg velünk!  

Imázsfilmünk: https://www.youtube.com/watch?v=XXNYEmAZuWk 

Véménd projekt: https://www.youtube.com/watch?v=_j3OhE8LMAY&feature=youtu.be 

Szabadon repülő madár: https://www.youtube.com/watch?v=051zyOzRYv8&feature=youtu.be 

Énekeljetek cigányok: https://youtu.be/gP7JOTc2ocU 

Forrás: Véméndi Általános Iskola 

Forrás: Véméndi Általános Iskola 

https://www.youtube.com/watch?v=XXNYEmAZuWk
https://www.youtube.com/watch?v=_j3OhE8LMAY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=051zyOzRYv8&feature=youtu.be
https://youtu.be/gP7JOTc2ocU
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2019/2020-as tanév versenydíjainak átadása 
 

A kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel az előző tanév végén nem kerülhetett sor − a koráb-

bi években megszokott − ünnepélyes díjkiosztó rendezvény megszervezésére. Emiatt augusztus 

végén pótlólag juttattuk el az érintett intézményeknek az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Okta-

tási Központja által szervezett tanulmányi versenyek 2019/2020. tanévben lezajlott megyei fordu-

lós 1−3. helyezettjeinek jutalmát.  

Az elért eredményekhez ezúton is gratulálunk, és reméljük, hogy intézményük tanulóit a követke-

ző tanévben is versenyzőink között köszönthetjük. 

TANULMÁNYI VERSENYEK 

2020/2021-es tanévre tervezett általános iskolai és középiskolai ta-

nulmányi versenyek 
 

 
 

 
Az OKTV és az OÁTV kivételével a versenyek kiírását   
a járványügyi intézkedésekre tekintettel halasztjuk. 

 

Verseny megnevezése Érintett korosztály 

„A Hétfejű Tündér”  
komplex alsó tagozatos csapatverseny 

3−4. évf. 

„Ismerem a technikai környezetemet”  
Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi dunántúli verseny 

5−6. és 7−8. évf. 

Esélyteremtő Matematikaverseny 5−6. és 7−8. évf. 

Középiskolai angol nyelvi verseny 9−10. évf. 

Középiskolai biológiaverseny 9−10. és 11−12. évf. 

Megyei angol nyelvi verseny 7−8. évf. 

Országos angol nyelvi verseny 7−8. évf. 

Országos Német Nyelvi Verseny 7−8. évf. 

Ránki György dunántúli történelemverseny 9−12. évf. 

Forrás: pixabay 
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Kiváló teljesítmények Baranyából  

Véget ért a „Trianon 100 éve” című országos és határon túli magyar nyelvű középiskolák 

diákjainak történelmi vetélkedője. 

2020. június 30-án rendezték meg Budapesten a „Trianon 100 éve" című, a magyarországi és 

határon túli magyar tanítási nyelvű középiskolák diákjai számára szervezett történelmi vetélkedő 

döntőjét, amelyben 15 tanuló mérte össze a tudását. A vetélkedőt az Oktatási Hivatal hirdette 

meg a magyarországi, továbbá a Kárpát-medence államaiban (Ukrajna, Románia, Szerbia,   

Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) működő, érettségi vizsgára felkészítő középiskolák      

9–12. évfolyamos tanulói részére. 

 
Baranya megyéből három diák is a döntőbe jutott. Ezúton is gratulálunk Soós Mártonnak, a Pécsi 

Janus Pannonius Gimnázium diákjának, aki országos hatodik helyet szerzett!  

 
Gratulálunk a döntőbe jutott Szombati Ákosnak, a Pécsi Református Kollégium Gimnáziu-

ma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Művészeti Iskolája tanulójának és Wéber 

János Theodornak, a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium tanulójának, valamint mindhá-

rom versenyző felkészítő tanárának a kiemelkedő teljesítményhez! 

 

 

 

 

Forrás: oktatas.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:  

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
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Az Oktatási Hivatal Bázisintézményei és                                                   

az intézmények jó gyakorlatai                                                 

  2020 – 2023 
  

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola 

A hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi felelősségvállalásának fontossága, az integrációjuk és 
a társadalmi mobilitásuk elősegítése a közösségi szolgálatokon keresztül  

Második esély típusú gimnáziumi program 
 

Agócsy László Alapfokú Művészeti Iskola 

A megújult Dobszay könyvek kipróbálása 

Bicinium-tricinium verseny 

Boldogságórák megtartása 

Kovács-módszer alkalmazása 

Népdalverseny megszervezése 

Szakmai napok 

Tanár-diák koncert 
 

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma 

Tehetséggondozás — Inczédy Dénes Természettudományos Laboratórium 

 

Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola 

"A múltat tiszteld a jelenben és tartsd a jövőnek!" (Vörösmarty Mihály) 

Tantárgyorientált ének-zene oktatása 
 

Dráva Kincse Óvoda és Konyha 

Tásas játék - Társasjáték! Komplex tehetséggondozó program 

TEFOM - Tehetség Foglalkozások Megosztása 
 

Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 

Saját készítésű és digitális eszközök használata a nemzetiségi nyelvoktatásban 

A tanulás támogatása virtuális tanterem és digitális jegyzetelési módszerek alkalmazásával 

A fejlesztés folyamata, a hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése 
 

Istvánffy Miklós Általános Iskola 

Inkluzív nevelés – Differenciált egyéni képességfejlesztés 

Kéttanítós óramodell szerepe, alkalmazása az inkluzív nevelésben 

Tanórába épített tehetséggondozás (tanulás tanítása) 

Tanórákba épített pihenés "relaxálással" 

Tantárgyorientált idegennyelv-oktatás (német-angol) 

MELLÉKLET 
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Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 
Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola 
és Kollégium 

A Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola szakmai munkájának helyi sajátosságai 

Állatasszisztált terápia (Kutyás terápia) 

Egyéni fejlesztési terv készítése 

IKT alapú pedagógiai módszertan 

Lépésről Lépésre Program 

Office 365 a Meixner Ildikó EGYMI-ben 

SNI tehetséggondozás 

Utazó gyógypedagógiai modell 
 

Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola 

A környezettudatos nevelésben alkalmazható ötletek, javaslatok 

A nevelőtestület felhő alapú együttműködése (Virtuális osztályterem) 
Diákok nyelvi toleranciájának fejlesztése 

Konfliktusmegelőzési és -kezelési technikák elsajátítása a drámapedagógia eszközeivel 

Tanulói együttműködésen alapuló feladatmegoldás és IKT-használat matematikaórákon 
 

Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Álta-
lános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégium 

A fonomimikai jelrendszer alkalmazása az olvasás-, írástanításban 

A nyelvi képességek fejlesztése — beszédfejlesztés az integrált oktatásban résztvevő intézmé-
nyek pedagógusainak számára 

Beszédfejlesztés a szurdopedagógiai gyakorlatban 

Érzékenyítő foglalkozás látássérülés témakörben 

Felmérőlap a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek állapotfelméréséhez 

Habilitációs foglalkozás — állatasszisztált terápiával támogatott foglalkozás 

Integrált nevelésben-oktatásban részt vevő, autizmussal élő tanulók tantárgyi ismeretelsajátí-
tásának segítése 

Jógaország meséi - Értelmileg akadályozott tanulók jógaoktatása — bevezetés 

Környezetbarát és hagyományőrző műhelymunka a "Retextil" és az "Ügyes kezek" belső tan-
műhelyekben 

Segítség, ADHD! 
 

Pécsi Hajnóczy József Kollégium 

Komplex kommunikációfejlesztés a kollégiumban 
 

Pécsi Kodály Zoltán Kollégium 

Koli-nyugi 

Öko-vetélkedők 

Tehetséggondozás a kollégiumban 
 

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája, Óvo-
dája és Alapfokú Művészeti Iskola 

"Komplex-nap" — Pécs környezetének és a tágabb régióba tartozó területeknek komplex tan-
tárgyi élményszerzéssel kiegészülő feltérképezése 

"Legyél Te is Milliomos!" — értékelő rendszer 
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"Perdülő" — Népi játék, népi mondóka, néptánc hagyományőrző műhely  

BÖGRE — hitéleti klub középiskolásoknak 

Diakónia — a közösségi szolgálat kereteiben 

Játékos történelem tehetségműhely  

Szín-Játszó-Ház — személyiség és közösségfejlesztő színházi csoport 

Szocioemocionális pedagógiai terápia — Varázsjátékok az óvodában 
 

Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola 

Digitális oktatási gyakorlat 

OK — Okosan közlekedj! – A KEVE program gyakorlati megvalósítása 

Sportorientációs képzés — TVT-PSN Zrt. 
 

Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Gim-
náziuma és Általános Iskolája 

Gamifikáció a nyelvórán 

Kreatív Partnerség Magyarország Program 

Mentoráló tevékenység támogatása 

Repülő osztály-modell 
 

Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 

A "Z-generáció" és a szolfézs 

Cifra palota zeneóvoda és zenebölcsőde 

Egy húron pendülünk 

Fújjad, fújjad muzsikásom! 

Honnan — hová?  

Kézműves és képzőművészeti játszóház, kiállítás 

Kreativitásfejlesztés dramatikus eszközökkel 

Modern énektechnikák és műfajok 

Schneider Lajos nyomában 

Schneider Művészeti Hét 

Tehetségpont 
 

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 

"Csuhé csodák" 

Néphagyományok tevékenységközpontú beépítése vegyes és homogén életszervezésű cso-
portba 
 

Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola 

A kisvárosi kultúra komolyzenei központja 

Járási népdaléneklési verseny 
 

Véméndi Általános Iskola 

Helytörténeti projekt 

Ki mit tud? — Gálaműsor 

Tájoló — pályaorientációs nap 

Történelem örömórák 


