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KÖSZÖNTŐ 

 

Tisztelt Kollégák!  Kedves Olvasók! 

 

Periodikánk téli kiadásának szerkesztésekor újra és újra abba a kérdésbe ütköztünk, hogy vajon 

hozzá lehet-e szokni ehhez a szürreális üzemmódhoz? Hozzá lehet-e szokni az emberi kapcsolatok 

digitalizálódásához? Látjuk-e a mosolyt a képernyőn keresztül vagy a maszk alatt? Tudunk-e        

mosolyogni? Hozzá lehet-e szokni az arcot és így a mimikát elfedő maszkhoz, a távolságtartáshoz, 

az óvatosságtól a rettegésig terjedő reakciókhoz? Talán nem, és talán mégis – hiszen az új helyze-

tekhez, kihívásokhoz való alkalmazkodás képessége most különösen fontos és sokszorosan        

megtérül. Elismerésünket fejezük ki a helytállásért az egészségügyben, a köznevelés intézményei-

ben dolgozóknak, a napi megélhetésünket biztosító boltok, a közlekedési vállalatok dolgozóinak és 

mindenkinek, akinek a munkája nélkül nehezebbek lennének mindennapjaink. Együttérzünk a    

veszteséget szenvedőkkel. 

Elismerésünk azoknak, akik újra átállni kényszerültek a tantermen kívüli digitális munkarendre, és 

elismerésünk azoknak is, akik általános iskolákban, óvodákban látszatra a hagyományos módon  

működnek ma is, de eközben egyszerre kell digitális és hagyományos formákban is nevelniük,      

tanítaniuk.  

Mindannyian sokat tanulunk önmagunkról, tanulunk egymásról és egymástól. Az eddigi gyakorla-

tunk átgondolására kényszerülünk, hiszen a digitális oktatás nem azt jelenti, hogy ugyanazt csináljuk, 

mint a jelenléti órán, csak kamera közbeiktatásával. Át kell gondolnunk a pedagógiai célt, az oda   

vezető utat, a lehetséges módszereket, ellenőrzési gyakorlatunkat – hogy csak néhányat említsek. 

Komfortzónánkból kibillenve, önmagunk határait tágítva, mások és önmagunk nem ismert tulajdonsá-

gait, reakcióit ízlelgetjük. Hol örömmel, hol csalódottan, mert az új helyzethez alkalmazkodni nem 

mindig és nem mindenkinek könnyű. Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja arra 

törekszik, hogy a lehető legnagyobb rugalmassággal vegyük figyelembe a pedagógus kollégák napi 

terheit, és az online térben a lehető leghatékonyabban segítsük az intézményekben folyó pedagógiai 

munkát.  

Évszakos kiadványunk aktuális számában megtalálják a már megszokott rovatokat: jogszabályvál-

tozások, bázisintézményeink bemutatása, programkínálat. Beszámolunk online műhelyeink tapaszta-

latairól és a további tervekről is.  

Két új rovatot indítunk. Az egyikben szaktanácsadói munkacsoportjainkat, tevékenységüket mutat-

juk be szakterületenként. Elsőként, a digitális kihívásokhoz is igazodva, az informatika szakterület 

mutatkozik be. Ugyancsak újító szándék vezet bennünket akkor, amikor minden kiadványunkhoz   

kiemelt témát rendelünk. Ezúttal az iskolai agresszió megelőzésére, kezelésére fókuszálunk. 

Reméljük, aktuális téli számunk is megelégedésükre szolgál, és hasznos tartalommal segítjük így 

is munkájukat. Szívesen fogadunk témajavaslatokat a további számokhoz. 

Az advent most nem csak a karácsonyi készülődésről szól. Az ünnepek közeledténél is jobban  

várjuk ennek a kényszerű bezárkózásnak a végét. Jöjjön el minél előbb! 

 

Jó egészséget, kitartást és békés adventi készülődést kívánok Mindannyiuknak! 

 

 

Ritter Betty  

főosztályvezető 
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2020. szeptember 2. napjától 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Épr.) 

 

2020.10.28-tól hatályos változások: 

 A pedagógusminősítési eljárás hatálya alá tartozik ezentúl önkéntes elhatározás alapján a 

szakképző intézmény pedagógus szakképzettséggel rendelkező oktatója, az egyházi         

szolgálati jogviszony alapján tanári munkakört ellátó személy, ha pedagógus szakképzettség-

gel rendelkezik, valamint a felsőoktatási intézményben tanári munkakörben foglalkoztatott,  

pedagógus szakképzettséggel rendelkező személy is. (1. § (2a)) 

 Az előbb felsorolt kategóriába tartozó személyek címzetes fokozatot szerezhetnek, melyre 

nem kell alkalmazni az Nkt. besorolásra és illetményre vonatkozó rendelkezéseit. A címzetes 

fokozatot köznevelési intézményben való későbbi alkalmazáskor címzetes jelző nélküli        

fokozatnak kell tekinteni. (5/A. § (1)-(3)) 

 Aki címzetes fokozatot kíván szerezni, jelentkezését beadhatja az intézményvezető közre-

működésével az Oktatási Hivatal informatikai támogató rendszerén keresztül, vagy amennyi-

ben ehhez az intézménynek nincs hozzáférése, közvetlenül az Oktatási Hivatalhoz. (5/B.§ (1)) 

 A minősítési tervbe való felvétel során figyelembe veendő szempontok meghatározásra 

kerültek. (5/B. § (2)-(3)) 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó jogszabályok: 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. 

(XI. 10.) Korm. rendelet (hatályba lépés: 2020.11.11.) 

A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések meghatározása kerültek. 

(17-19. §) 

A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet (hatályba lépés: 2020.11.15.) 

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

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

sen vehető igénybe. Az igényt lehetőség szerint elektronikus úton kell közölni a szolgálta-

tó felé. (1-3. §) 
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A pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 

(hatályba lépés: 2020.11.19.) 

 

A pedagógus továbbképzések online formában is megszervezhetők, ha a képzés jellege 

alapján így is teljesíthetőek az előírt követelmények. (1. §) 

A minősítő vizsgák és a minősítési eljárások online lebonyolításának szabályait az oktatásért 

felelős miniszter az Oktatási Hivatal honlapján teszi közzé. A minősítő vizsgák és a       

minősítési eljárások az Épr.-től eltérő részekből állnak. (2. §) 

Az emberi erőforrások miniszterének a járványhelyzettel kapcsolatos tanügyi döntései az   

oktatas.hu honlapon érhetőek el az alábbi elérési útvonalon: köznevelés – aktuális tanév 

eseményei – Covid-19 – az emberi erőforrások miniszterének a járványhelyzettel kapcso-

latos tanügyi döntései.  

Link: https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/

EMMI_tanugyi_dontesek 

 

 

A jogszabályváltozások figyelésének lezárása 2020. november 30. 

Dr. Murányi Zsófia  

Dr. Temesi Ágnes 

 

 

Forrás: pixabay 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek
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BÁNTALMAZÁS/BULLYING 

Kiadványunk téli számában három egyetemi oktató írása egy olyan témát jár körül, melynek 

létezését szinte mindenki tudja, látja, tapasztalja, de legszívesebben nem beszél róla, főként 

nem úgy, mint a saját intézményében jelen lévő, kezelt, vagy kezeletlen problémáról. Az iskolai 

agresszió, a bántalmazás fizikai és online formája jelen van az intézmények életében, a kérdés 

csupán az lehet, hogy szembenézünk-e vele, megoldást keresünk-e rá, vagy inkább szemet    

hunyunk, s ezzel magára hagyjuk az áldozatokat. A kérdés az, hogy megtanítjuk-e gyermekeink-

nek, vannak-e eszközeink arra, hogy megtanítsuk: az agresszort a passzív közönség, a       

szemlélők is bátorítják. 

Gondolhatják a kedves olvasók, hogy karácsony közeledtével talán a békességről kellene   

inkább írni. Ugyanakkor tapasztaljuk, hogy a családok egy részében még ünnepek idején is     

fokozódik az agresszió. Ha akár a családban, akár az iskolában valaki „nincs rendben”,        

könnyebben válik agresszorrá, vagy áldozattá. Figyeljünk tehát önmagunkra, környezetünkre és 

– főként pedagógusként – ne támogassuk passzivitásunkkal az agressziót.  

Az EMMI által támogatott, OH-szervezésű ENABLE és a Mentálhigiénés Alapprogram          

tréningjei ehhez segítik hozzá a pedagógusokat. 

Dr. Kulcsár Gabriella: 

Javaslatok az iskolai bántalmazás, azaz a bullying kezelésére és 
megelőzésére 
 

Nagy a kísértés, hogy ezt az írást valamely elrettentő példával kezdjem arról, milyen súlyos 

következményei lehetnek egy gyermek számára a rendszeres bántalmazásnak, megalázásnak 

vagy kiközösítésnek a kortársai részéről, de mégsem teszem. Egyrészt mindannyian tudjuk,   

sejtjük, talán magunk is átéltük gyermekként, hogy milyen károsak ezek az élmények, másrészt a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy az elrettentő példák olvasásától még sehol nem oldódott meg a 

probléma, a szorongás-szintünk viszont biztosan megnő. Fontosabbak talán azok a gyakorlati 

tanácsok, amelyekből kiderül, mit tehetünk, és mitől tartózkodjunk, ha azzal fordul hozzánk egy 

diák, hogy rendszeresen bántják a társai. Erre vállalkozik ez a cikk tömör és remélhetőleg 

emészthető formában. 

A gyakorlati tanácsok előtt azonban szükség van 

néhány elméleti kérdés rövid tisztázására. Mind a 

megelőzés, mind a kezelés szempontjából kiemelke-

dő jelentőségű, hogy az iskolai zaklatást/

bántalmazást (bullying-ot) megkülönböztessük az 

iskolai erőszak egyéb formáitól. Bullying esetén 

egyértelműen megjelenik a rendszeres szándékos 

bántalmazás a hatalmi erőfölénnyel rendelkező   

gyerek(ek) részéről a bántalmazást elszenvedő   

gyerekkel szemben. A rendszeresség és a hatalmi 

erőfölény a két kulcsszó. Utóbbi megjelenhet   

fizikai erőfölény (pl. az egyik fél sokkal erősebb vagy egy egész csoport áll szemben egy        

Forrás: pixabay 
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gyerekkel) vagy az iskolában betöltött szociális erőfölény formájában (pl. az egyik fél sokkal  

népszerűbb, sikeresebb). Cyberbullying esetén a bántalmazás online történik, de ez nem azt  

jelenti, hogy feltétlenül az iskolaidő után, hanem tanítási idő alatt is előfordulhat. 

A bullying mindig közösségi probléma, nemcsak a bántalmazóan viselkedő(k) és a bántalma-

zás elszenvedője fontos szereplő, hanem a szemlélők is. A szemlélők azok a diákok, akik a 

bullying közönségét jelentik, ugyanakkor közülük kerülhetnek ki a védelmezően viselkedő     

gyerekek is, ha elérjük, hogy a diákok felismerjék, milyen fontos szerepük lehet a bántalmazás 

leállításában.  

Apróságnak tűnő, ám annál jelentősebb kérdés, hogy a bullying szereplőivel kapcsolatban  

milyen szavakat használunk. A szóhasználatunkban érdemes ugyanis a „bántalmazó” és az 

„áldozat” címkék helyett a „bántalmazóan viselkedő diák” és a „bántalmazást átélő diák”         

kifejezéseket használni. Ennek a jelentősége az, hogy érzékeltetjük, az egyén nem egyenlő a 

viselkedésével vagy azzal, amit átélt, és nem tesszük be olyan skatulyába, amelyből nagyon  

nehéz a későbbiekben kijönnie. Félő, hogy ha a "bántalmazó" és "áldozat" címkéket használjuk, 

azzal azt kommunikáljuk, hogy ezek a szerepek megváltoztathatatlanok. Fontos, hogy a        

szavainkkal is azt üzenjük (és lehetőleg higgyünk is benne), hogy lehetséges a viselkedés-

változás.   
 

Végül beszéljünk arról, hogy az elméleti kutatások és a gyakorlati szakemberek tapasztalatai 

alapján pedagógusként hogyan reagáljunk, illetve milyen válaszokat kerüljünk el, ha egy diák 

hozzánk fordul segítségért. 

Mit ne tegyünk? 

Ne mondjuk az áldozatszerepbe került gyermeknek, hogy „ne törődj a bántalmazással”! 

Ha képes lenne rá, már megtette volna.  

Ne várjuk el tőle, hogy „szedje össze magát, ne érzékenykedjen”! A gyermek „érzékeny” 

reakciója adekvát viselkedés. Sokkal rosszabb jel, ha már egyáltalán nem reagál a rendszeres 

bántalmazásra, mert e védekezési magatartás mögött súlyos traumatizáció is megbújhat.  

Ne várjuk tőle, hogy a helyzetet egyedül oldja meg! A bullying nem a gyermekkor      

természetes része, amivel mindenkinek meg kellene tudnia küzdeni. Ha segítünk egy            

gyereknek, egész életét jobb irányba fordíthatjuk. 

Ne hibáztassuk azért, mert bántalmazzák! Ne mondjuk neki, hogy ha változtatna a visel-

kedésén, vagy ha más lenne, a többiek nem bántanák! A bántalmazás valódi oka soha nem a 

másik gyerek viselkedése vagy tulajdonsága! A bántalmazás soha nem megfelelő válasz, 

és soha nem indokolt. Speciális eset, ha a bántalmazott gyermek maga is bántalmazó módon 

viselkedik. Legyünk tisztában vele, hogy ezek a gyerekek a legveszélyeztetettebbek a hosszú 

távú negatív következmények szempontjából. Ilyenkor se hibáztassunk, hanem állítsuk le a  

bántalmazást mindkét oldalon, és utána tárjuk fel a helyzetet mélységében, hogy lássuk, hogyan 

segíthetnénk a gyerekeknek. 

Ne ültessük le a bántalmazott gyereket a bántalmazójával együtt a probléma megbeszé-

lésére, hanem külön hallgassuk meg a gyerekeket! Ha egyszerre hallgatjuk meg őket, a 

bántalmazóan viselkedő gyermek hatalmi erőfölénye miatt nem fogunk tudni valódi beszélgetést 

folytatni. A közös leültetés csakis akkor történhet meg a későbbiekben, ha a bántalmazott    

gyermek is nyitott rá, és megtörtént a belátás a bántalmazó gyermek részéről. 
 

Mit tegyünk? 

Tegyük egyértelművé a bántalmazást átélt diák számára, hogy jól tette, hogy szólt, nem 

ő a hibás azért, ami történik, nem hagyjuk egyedül, és fontos nekünk a biztonsága, a jólléte.   

Beszéljük meg vele, hogy milyen lépéseket teszünk azért, hogy a bántalmazás leálljon. Köves-

sük nyomon a későbbiekben is, hogy mi történik vele, rendbejött-e a helyzete. 
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Dolgozzunk ki forgatókönyvet a tantestületben arra, hogy bullying helyzet felmerülés 

ekor milyen eljárásrendet alkalmazunk! Ez biztonságérzetet ad a gyerekeknek és a felnőtteknek 

is, mivel kiszámíthatóbbá és átláthatóbbá válik, hogy mik a következményei annak, ha bántalma-

zás történik. Ezt az eljárásrendet osszuk meg a szülőkkel és a gyerekekkel is! Az eljárásrend 

fontos része az utánkövetés, enélkül a helyzet általában nem javul. 

Ennek az eljárásrendnek megfelelően szólítsuk fel a bántalmazó módon viselkedő gyereket a 

viselkedése abbahagyására! Ne szólítsuk fel automatikus, felületes bocsánatkérésre,     

mielőtt megtörténne részéről a belátás. A bántalmazóan viselkedő diákkal meg kell értetni a saját 

felelősségét, segíteni kell empátiás készségének fejlesztésében, olyan célok kitűzésében,    

amelyek a jelenlegi attitűdjének megváltoztatására irányulnak. Közösen alakítsunk ki egy tervet, 

hogy hogyan tehetné jóvá a történteket a másik diák felé. Ehhez resztoratív módszereket is     

alkalmazhatunk, de kizárólag az érintettek beleegyezésével.  

 

Iskolai szinten szintén sokat tehetünk a bullying helyzetek megelőzése és kezelése      

érdekében. A pozitív változások előfeltétele a bullying-helyzet és az általános iskolai klíma   

felmérése, a diagnosztika. Ennek segítségével lehet átlátni a probléma súlyát, és évről   

évre követni a változásokat. A bullying csökkenéséhez jelentősen hozzájárulhat, ha a diagnoszti-

ka során az iskola azt is felméri, hogy mely helyszíneken a legjellemzőbb a megjelenése          

(pl. mosdók), és ott fokozott felügyeletet vezet be. 

Érdemes megfontolni, hogy az iskola egy teamet állítson fel a bullying helyzetek kezelésére, 

így e nehéz feladattal járó felelősség is megoszlik, és a fentebb említett eljárásrend gyakorlati 

kivitelezése is egyszerűbb.  

Szintén elemi jelentőségű a diákok bevonása a megelőző programokba, mivel ők természetes 

szereplői annak a közegnek, melyet a felnőttek csak kívülről látnak, ezért mindig érdemes    

meghallgatni a véleményüket, megfontolni az ötleteiket és felhasználni aktivitásukat. Ráadásul a 

kutatások azt mutatják, hogy a kortársaktól jövő kezdeményezéseket fogadják el a legszíveseb-

ben a diákok. 

Végül a legfontosabb, hogy bármilyen eszközöket és módszereket vet be az iskola, akkor tud 

valódi változást elérni, ha kitartóan és hosszú távon alkalmazza azokat, mert az attitűdök és a 

klíma tartós megváltozásához évekre van szükség.  

A fent említett lépések megtételében segítenek a hazánkban is működő antibullying programok. 

E rövid cikkben két programot emelek ki. Az ENABLE program (European Network Against Bully-

ing in Learning and Leisure Environments) magyar adaptációját Jármi Éva és Várnai Dóra végez-

ték. Az ingyenes képzéseket a Pedagógiai Oktatási Központok szervezik. Elsősorban felső      

tagozatosoknak és középiskolásoknak ajánlott. A program segít a társas-érzelmi készségek    

fejlesztésében, a szemléletformálásban, az osztályközösségek állapotának felmérésében, a 

bullying helyzetek megelőzésében és kezelésében. (https://tovabbkepzes.sulinet.hu/) A Békés 

Iskolák program magyar adaptációját Horgász Csaba, Sándor Éva és Adler Kata végezték. 

A program segít a szemléletformálásban, közösségfejlesztésben, a diagnosztikában és az iskolai 

bántalmazáskezelési eljárásrend kialakításában. (info@bekesiskolak.hu).  

Bármilyen megoldást is követünk, a legfontosabb, hogy ne felejtsük el, a bullying közös-

ségi probléma, amely ellen közösen érdemes fellépni, de soha nem elrettentéssel, hanem 

a pozitív normák erősítésével. 

A szerző: 

Dr. Kulcsár Gabriella 

kutató és tréner 

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Fő kutatási terület: iskolai bántalmazás, gyermekkori traumák, kriminálpszichológia 

https://tovabbkepzes.sulinet.hu/
mailto:info@bekesiskolak.hu
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Dr. Korinek Beáta Zsófia:  

A működő gyermekvédelem 

Közös megoldáskeresés az iskolai/közösségi bántalmazásra 
 

A családnak, mint a társadalmi sejtrendszer legkisebb csoportjának alapvető feladatai közé tarto-

zik, hogy védjen, neveljen és szocializáljon.  

Az iskolának és minden más, a gyermekvédelmi rendszerbe tartozó egyéb intézménynek − a csa-

ládnál nagyobb, gyermekekkel foglalkozó közösségnek − az oktatáson túl ugyanúgy alapvető felada-

ta, hogy a gyermeket védje, szocializációs útjában segítse és nevelje. Ha a családban diszfunkcioná-

lis működést, akár bántalmazást, akár elhanyagolást, vagy bármi ártó folyamatot él meg a gyermek, 

annak következményei, vagy épp tünetei megjelennek a gyermekkel együtt az iskolában is.  

Gyurkó Szilvia gyermekjogi aktivista szavaival: „A gyermek problémái nem feltétlenül az iskolában 

kezdődnek, de készülnünk kell rá, hogy az otthoni nehézségeket be fogja pakolni a táskájába és ott 

lerakja.”  

Előfordulhat, hogy az intézmény/iskola működésében is ugyanúgy zavarok mutatkoznak, mert 

nincs kiforrott, hatékony működési rend, panaszút, jelzési protokoll, együttműködés, de van túlterhelt-

ség, egyet nem értés, nem konkretizált feladatkörök. Vagyis egy gyermek, aki nem érezheti magát 

sem otthon, sem a nagyobb közösségében igazán biztonságban,1 az a gyermek bezár, és más 

egyéb módokon igyekszik kifejezni érzéseit, ami egyre messzebb sodorja a valódi segítségtől. A so-

rozatos magára maradásból megtanulja, hogy tehetetlen, nincs megoldás, csak elszenvedi, ha bánt-

ják. A nála gyengébbek felett pedig előfordulhat, hogy gyakorolni fogja a tanult, bántalmazó zsarno-

koskodást.  

Minden gyermek személyiségében a jövő felnőtt társadalma rejlik, a kezeletlen traumák következ-

ménye sok esetben testileg és/vagy lelkileg is nehézségekkel küzdő felnőtt lesz. A diszfunkciós folya-

matok akár több generációra és széles spektrumban kihathatnak. 

Rendkívül magas az ún. látencia (a rejtve maradás) a gyermekbántalmazás bármely formája ese-

tén, de kifejezetten a legmagasabb a gyermekek elleni szexuális visszaélések terén. Egyes felméré-

sek szerint minden száz megtörtént esetből csupán tízre derül fény, mindössze egyben indul eljárás.2  

 

A megoldáskeresés kulcsszavai: képessé tétel és szubszidiaritás 
 

Empowerment3 - képessé tétel 

A gyermek éretlenségéből, tapasztalatlanságából fakadóan első információit saját magáról kezdet-

ben a környezetében lévő, neki fontos személyektől − elsősorban szülőktől, családtagoktól, vele fog-

lalkozó pedagógusoktól − azok tekintetéből, reakcióiból, beszédéből, szavaiból gyűjti. Így kaphat   

képet, visszaigazolást arról, hogy ő a világ és így maga számára szerethető-e, hogy rendben van-e. 

Minden emberekkel, oktatással foglalkozó szakmának feladata az ún. empowerment, azaz a      

képessé tétel. Gyermekek esetében, az oktatási intézményekre ez hatványozottan igaz, itt a felnőtté 

válás akadályainak sikeres megküzdéséhez kapnak muníciót, ahogy a családban is, azért, hogy    

önmagukat képesek legyenek majd önállóan működtetni, méghozzá sikerrel.  

Ha egy gyerek biztonságban érzi magát abban a környezetben, ahol a napjait tölti, akkor ott       

könnyebben megy az önelfogadás, a tanulás és a fejlődés is. Ha tiszta kereteket, kiszámíthatóságot,  

figyelmet kap, illetve empatikus hozzáállást, partnerként kezelést tapasztal maga körül, nagy valószí-

nűséggel ezt érzi majd maga számára is követendőnek. 

 

 1 A biztonságérzet hiánya az iskola felnőttjeit ugyanúgy érinthetik, ha nincsenek konkrét eszközeik a rendszer működtetéséhez. 
  2 http://gyermekbantalmazas.hu/celcsoportok/szuloknek/item/dr-gyurko-szilvia-baj-hogy-a-gyerekekkel-nem-beszelgetuenk-a-
szexrl-es-a-testuekrl?category_id=4 
  3 A képessé tétel úgy is definiálható, mint azok az eszközök, módszerek, melyek segítségével az egyének, a csoportok és/vagy 
a közösségek átveszik az irányítást saját életük felett, elérik saját céljaikat, ezáltal válnak képessé önmaguk és mások életkörül-
ményeinek javítása érdekében munkálkodni. (Adams, Robert) 
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 Szubszidiaritás elve 

Amely feladatot egy személy vagy közösség konkrét érintettség okán helyi szinten meg tud oldani, 

arról nem szabad magasabb szinten (esetleg az érintettek kihagyásával) dönteni. Ami ebben az eset-

ben a résztvevők, azaz az iskolai közösség (tanár/ az iskola más polgára, diák-szülő) alkotó együtt-

működését, partnerségi viszonyát, illetve az elvárt szabályrendszer megalkotását és működtetését 

jelenti, a helyi sajátosságok figyelembevételével. 

 

Pannonhalma,4 mélyrepülésből sikertörténet 

2014-ben a Pannonhalmi Bencés Gimnázium egykori diákjai évtizedes hallgatás után törték meg a 

csendet és beszéltek a nyilvánosságnak az őket ért abúzusról. Az intézmény vezetése szerencsére 

felismerte a probléma súlyát, és komolyan vette a beszámolókat. Ennek hatására külsős, gyermekvé-

delemmel foglalkozó szervezeteket kértek fel egy átfogó gyermekvédelmi program kidolgozására és 

elindítására. Kiépítése több éves, sok lépcsős folyamat volt, de mára jól működő programmá fejlő-

dött. Megújult az iskola, mindenki számára világos, egyértelmű védelmi hálót valósítottak meg. Az 

első és legfontosabb irány a közösségben gondolkodás és a közösségi felelősségvállalás voltak. Egy 

olyan iskolai légkör megalkotása volt a víziójuk, melyben a gyerekek valóban úgy érezhetik magukat, 

mint a második otthonukban, mely a hely, ahol biztonságos és jó lenni. Egyik kulcsmondatuk: „Olyan 

intézmény, ahol szabad hibázni és az nem a történet vége”. Létrehoztak egy szakmai, 3 főből álló 

úgynevezett „Védelmi Csoportot”, melyet egy független szakember vezet, akinek bárki, biztonsággal 

jelezhet, ha segítségre van szüksége. „Correctio fraterna”, azaz testvéri jobbítás, vagyis mindenki 

feladata előmozdítani a helyzet javulását. Megtanították, hogy a krízis jó, mert fejlődést hoz, kezelé-

sükre vannak eszközeik. Olyan csoportos feldolgozási módszerekkel dolgoznak, mint a mediáció és 

a facilitáció. A ”Nem okozok sérülést!” az iskola teljes közössége számára kötelezően elsajátítandó 

alapelv. 

 

A megoldáskeresés 

Az iskolában előforduló erőszak a teljes közösséget érinti. Miközben tudjuk, hogy a közösségben a 

legsérülékenyebbek a gyerekek, ugyanúgy kárvallottjai egy ilyen sajnálatos folyamatnak a tanárok, a 

szülők, vagy más felnőttek is. Az eltussolás nem lehet problémamegoldás.5 

Hogyan tud egy intézmény belső környezete úgy átalakulni, hogy eltűnjön a rossz csend?6 Ehhez  

felvállalt, időben és őszintén kimondott szavak kellenek, melyek az átlátható működéshez és a fele-

lősségvállaláshoz vezetnek. Mit ad egy intézménynek a működő, új rend? Biztonságot, kiszámítható-

ságot, új erőforrásokat. Éppen ennek eléréséhez rendszerszintű, tudatos és előre átgondolt vála-

szokra van szükség. Olyanokra, melyek egy adott iskola egyedi szükségleteire szabottak. A működő 

gyermekvédelem felnőttvédelem is, más szóval közösségi védelem is. A biztonságot az adja, hogy      

működtetése által az intézmény biztonságban tudja tartani a gyermeket, a tanárt és a szülőt is. A   

folyamat kihagyhatatlan része a tudatos tanítás, mégpedig a jogoknak és kötelezettségeknek a kitar-

tó tanítása.7 Erre azért van szükség, mert általuk megérti a gyermek, egyértelművé válik számára, 

hogy mik is pontosan ezek, és hogy másokat épp ugyanígy megilletnek. Egy új program kiépítésének 

fázisai: (1.) Külső segítő felkérése, (2.) „átvilágítás”, (3.) a már működő módszerek kiszűrése, végül 

(4.) a program kidolgozása. Az iskolától független szakember képes elfogulatlanul ránézni, feltárni és 

iránymutatást adni a kiépítéssel kapcsolatos teendőkről, segít a szemléletformálásban is. 

 

 
4 Korinek Beáta: A rossz csend vége. Részletes beszámoló a Pannonhalmán megrendezett, "A csendtől a szóig" című nemzetkö-
zi gyermekjogi szimpóziumról. In: Családi Jog,18. évf., 1. sz. (2020. április) p. 51-56. 
5 A bystander effektus nagyon gyakori jelenség, és egyúttal eszköze, kiszolgálója a tartósan fennálló bántalmazásnak, amikor 
senki nem vállalja a segítő szerepét, mindenki a másiktól várja, hogy megoldja a helyzetet, ő maga csak néző marad és hallgat. 
6 https://app.ex.co/stories/hintalovonalapitvany10/mennyire-biztons-gos-gyereknek-lenni-a-te-szervezetedn-l- 

7 A kulcsmondatok, melyeket a gyerekeknek tudniuk kell: Figyelj a rossz érzésekre! 
Merj kilépni a kényelmetlen helyzetből!  
Ne őrizz rossz titkot! Addig menj, amíg valaki meg nem hallgat!  

https://app.ex.co/stories/hintalovonalapitvany10/mennyire-biztons-gos-gyereknek-lenni-a-te-szervezetedn-l-
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Az átvilágítással a jó és hibás működési stratégiákon túl a személyi viszonyokra is rátekinthetnek, 

ugyanígy a rendszerszemléletre, érdekvédelem működésére is, illetve kiderülhet, ha esetleg a közös-

ségi élet szabályozásával foglalkozó anyagok, mint például a házirend, nem kellően transzparensek, 

vagyis nem mindenki számára elérhetőek. Az átvilágítást követően érdemes az új gyermekvédelmi 

stratégiát a már eddig is jól működő belső gyakorlatokra elkezdeni kiépíteni. Hosszútávon az egyedi 

sajátosságok megőrzése a jól működés záloga lehet. A külső szem könnyebben képes észlelni a  

hibás mechanizmusokat, melyek a közösség érdekeivel ellentétesek. Ha ezeket is sikerül kiküszöböl-

ni, ténylegesen elkezdődhet az intézmény számára leginkább megfelelő irányelvek megtalálása. Az 

új programot minden korosztály számára tanítani kell, mely tudás valódi beépülése akár két-három év 

is lehet. 

 

Lehetséges módszerek 

Az intézményekben megjelenő, és egyre több problémát okozó erőszak nagy kihívások elé állítja a 

pedagógusokat, az egész közösséget. Az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvend a 

resztoratív szemlélet gyakorlati alkalmazása az iskolai erőszak leküzdésében is. Ez a módszer az 

iskolai életben azt az újdonságot nyújtja, hogy normasértés esetén a következményekről, a büntetés-

ről az érintettek, főként a felnőttek, nem a gyerek feje fölött döntenek, nem felülről próbálják meg   

rákényszeríteni a szabályokat, hanem a diákokat bevonva, közösen oldják meg a felmerülő problé-

mákat. Eközben az érintettek egyaránt magas szintű kontrollban, komoly érzelmi támogatásban    

részesülnek. 

Az úgynevezett resztoratív, másnéven helyreállító szemléletű eljárások azok a módszerek, melyek 

segítik az egyént visszavezetni a közösségbe, a közösség pedig visszanyerheti általuk összetartó és 

gondoskodó erejét. Ilyen közösségi modell például a facilitáció vagy közösségi mediáció is, melyet 

már Magyarországon is számos esetben sikerrel alkalmaztak iskolai konfliktusok kezelésénél. A tech-

nika segítségével a társas együttélés szabályainak megtartása mellett őszintén kifejezheti az egyén 

érzéseit és meglátásait. Ezekből az egyéni gondolatokból születhet meg a mindenki által elfogadha-

tó, közös megoldás.8 

 

A pedagógus egy olyan különleges varázsló, akinek száz keze, száz füle és száz szíve van, de  

olykor a varázslóknak is segítség kell ahhoz, hogy egyszerre jól működhessen ez a sok kéz, fül és 

szív! 

A szerző: 

Dr. Korinek Beáta Zsófia egyetemi tanársegéd  

PTE-ÁJK Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociálisjogi Csoport 

Mediátor, facilitátor, párkapcsolati coach 

Fő kutatási terület: gyermekbántalmazás, családi erőszak, gyermekvédelmi önkéntes képzés a       

felsőoktatásban 

 

8 https://www.youtube.com/watch?v=aLPHFNgxE98 
Forrás: pixabay 

https://www.youtube.com/watch?v=aLPHFNgxE98
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Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin:  

Lehet másképp? 
 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központjának felkérésére, 2019. októberében, az 

Őszi Pedagógiai Napok keretében ismertettem a megjelent pedagógusoknak az iskolai konfliktusok       

kezelésének jogi hátterét. 

Az előadásomat egy megtörtént esettel indítottam: Egy szürke februári hétfő reggel tehetséggon-

dozás keretében alsós korú gyermekek a helyi városi uszodában gyülekeznek úszásoktatásra.       

Átöltözést követően megkezdődik a vizes oktatás. Az óra végeztével fiúk és lányok külön öltözőben, 

felügyelet nélkül   öltöznek. A rövidebb hajú fiúknak kevesebb időt vesz igénybe a készülődés.        

Ők már rég felöltöztek, míg a legtöbb lány a haját szárítja. A gyerekeket sem szaktanár, sem kísérő-

tanár nem felügyeli. A fiúk unatkoznak, ezért kitalálnak egy játékot. Akasszunk sálat Peti nyakába és 

lovacskázzunk! Petit térdre kényszerítik és befogják lovacskának. Peti, indulj! A fiúk a Peti nyakára 

tekert sál két végét a kezükben tartják. Felszólításra indítják. A sál egyre szorosabban tekeredik Peti 

nyaka körül. Felügyelő továbbra sem látja a gyerekeket. Lassan készülődnek a lányok is, alakul a 

gyűrű a játék körül. Petit szorítja a sál, ezt látják a többiek is. A játék átalakul, és az ötletgazda fiúk 

már egymást buzdítják. Szorítsd erősebben a sálat! A többiek némán nézik a játékot, nem mer senki 

sem közbeavatkozni. Nem történt tragédia. Peti, akit érzelmileg és lelkileg is sakkban tartanak az      

osztálytársai, nem meri elmondani a történetét sem otthon, sem az iskolában.  

 

Hogyan kezelte az iskola az esetet? 

Már egy hónap is eltelt az eset után. Peti, akit osztálytárai mindig árulkodással vádoltak, nem szól 

senkinek, de este nem mer egyedül elaludni. Édesanyjának feltűnik a szorongása. Az esti altatás   

során érdeklődik a szorongás okáról. Kiderül az uszodai történet.  

Másnap édesanyja jelzi Peti osztályfőnökének az esetet. Arra kéri, hogy kérdezzen utána az eset-

nek. Így tudomást szerez a „játékról” a szaktanár és az iskola igazgatója is. Mivel ők is tudják, hogy 

az iskolai időre az intézmény felelős a gyermekért, örülnek, hogy az esetnek nem lett súlyosabb     

kimenetele. A szaktanár a gyerekek kikérdezését követően kiosztja a szaktanári figyelmeztetőket.   

Az iskolaigazgató közösen leülteti az érintetteket, és lehetőséget biztosít a történtek megmagyarázá-

sára. A fiúkat azzal bocsátja útnak, hogy amit tettek, az nem helyes. Reméli, hogy legközelebb ilyen 

nem fordul elő. 

Mi történt ezután? A fiúk megfenyegették Petit, hogy kicsinálják… 

 

Lehetett volna másképp? 

A válasz: igen. Az iskolai konfliktuskezelés jogszabályban nevesített formái a fegyelmi eljárás, a 

fegyelmező intézkedés, a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás és az oktatásügyi közvetítői 

eljárás. Fegyelmi eljárás megindítására abban az esetben kerül sor, amennyiben a tanuló a tanulói 

jogviszonnyal összefüggő kötelességeit megszegi. A köznevelési intézmények a tanulói jogviszonnyal 

összefüggő kötelességek körét a házirendjükben szabályozzák. Amennyiben a tanuló cselekménye 

nem éri el a fegyelmi eljárás megindításához szükséges szintet, a köznevelési intézmény fegyelmező 

intézkedést hoz. A fenti történetben azok a fiúk, akik lovacskázásra kényszerítették Petit, megvalósí-

tották magatartásukkal a házirendben foglaltak megsértését. Nem került sor az eset kivizsgálására 

sem fegyelmi eljárás, sem fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás keretében. 

 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 53-54. szakaszai 

által biztosított alternatív vitarendezési lehetőség az iskolában, amelynek részletes szabályait a neve-

lési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Célja a köteles-

ségszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, és a kötelességszegéssel gyanúsított 

és a sérelmet elszenvedő között a sérelem orvoslása érdekében megállapodás létrehozása.  
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Abban az esetben kerülhet sor fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lefolytatására, ha ahhoz 

mindkét érintett fél hozzájárul. Amennyiben az eljárás megállapodással zárul, nem kerül sor a fegyel-

mi eljárás lefolytatására. Előnye, hogy nem a normaszegő megbüntetése kerül fókuszba, hanem a 

normaszegéshez elvezető körülmények megismerése. Ezek birtokában nemcsak a sérelmet szenve-

dő fél, hanem a normaszegő tanuló is segíthető. 

 

Az iskolai konfliktuskezelés másik, jogszabályban biztosított útja az oktatásügyi közvetítés. Akkor 

vehető igénybe, ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagó-

giai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme    

érdekében indokolt. Tehát nem feltétele a normaszegés. Oktatásügyi közvetítőként a konfliktussal 

érintett nevelési-oktatási intézmény által foglalkoztatott személy nem járhat el. Közvetítőnek kérhető 

fel az ifjúságvédelem és családjog területén működő szolgálat kereteiben dolgozó személy. Az okta-

tásügyi közvetítést vállaló közvetítők névsorát az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék 

(http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/116903?redirect=/

orszagos-gyermekvedelmi-szakertoi-nevjegyzek) és az Igazságügyi Minisztérium Közvetítői Névjegy-

zéke (https://inyr.im.gov.hu/) tartalmazza. A szolgáltatás sajnos nem ingyenes, arra a szakértői      

díjazásra vonatkozó, illetve a közvetítői névjegyzékben szereplő személyekkel kötött külön megálla-

podás szabályai irányadók. 

 

Peti esetében indokolt lett volna azokat az okokat oktatásügyi közvetítői eljárás keretében feltár-

ni, amelyek az osztályközösségen belüli marginalizálódásához vezettek. Segítve ezzel Petit a válto-

zásban, megértetve vele, hogy mi az oka a kirekesztésének. A lovacskázás ötletét kitaláló fiúk csele-

kedete fölött nyilvánvalóan nem lehet szemet hunyni. De fontos információ lehet a konfliktus kezelés-

ében, hogy mi volt a fiúk magatartása mögött meghúzódó indok. Milyen előzményei voltak a cseleke-

detnek Peti és a fiúk személye, családi körülményei alapján? Lényeges szempont lett volna, hogy 

sem Peti, sem pedig a fiúk ne érezzék egyedül magukat ebben a helyzetben. Ezért az oktatásügyi 

közvetítői megbeszélés során arra kell törekedni, hogy támogató személyek is jelen legyenek a meg-

beszélésen. A támogató személyek lehetnek osztálytársak, pedagógusok, de akár edzők is. Nem a 

megbüntetésen van a hangsúly, hanem a mindenki számára elfogadható légkör megteremtésén. 

Ezért indokolt esetben az osztályközösséget is be kell vonni a közvetítői eljárásba. Hiszen az iskolai 

konfliktus mindig egy közösséget érint. 

 

Vannak már hazánkban is jó, előremutató példák. Erre példa a „Szemtől szembe” modell adaptá-

lása. A módszer szélesebb körben való átvétele a fiatalok számára nemcsak az iskola falain belül, 

hanem azon kívül is segítséget nyújthat konfliktusaik kezelésére.  

A szerző: 

Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin (facilitátor, mediátor) 

PTE-ÁJK Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport 

Kutatási terület: gyermekvédelmi hatósági intézkedések    

 

 

Forrás: pixabay 

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/116903?redirect=/orszagos-gyermekvedelmi-szakertoi-nevjegyzek
http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/116903?redirect=/orszagos-gyermekvedelmi-szakertoi-nevjegyzek
https://inyr.im.gov.hu/
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SZAKTANÁCSADÓINK 

Új rovatunkban szakterületenként bemutatkoznak szaktanácsadói munkacsoportjaink és 

szaktanácsadó kollégáink. Ők azok a mesterpedagógusok, akik az Oktatási Hivatal munkatársai-

ként szakmai támogató tevékenységet végeznek tantárgygondozóként és/vagy tématerületi 

szaktanácsadóként. Egyéni látogatásokat, műhelyfoglalkozásokat, továbbképzéseket tartanak 

tantárgyi, intézményfejlesztési, konfliktuskezelési, SNI, HH/HHH és még számos területen. Az 

egyéni látogatások és a pedagógusműhelyek is a módszertani továbblépést, a szakmai diskur-

zus, a megújulás lehetőségét hordozzák.  

A szaktanácsadói támogatást (a többi pedagógiai-szakmai szolgáltatással együtt) a decem-

berben nyitva álló online igényfelmérő felületen kérhetik az intézményvezetők. A naptári év folya-

mán keletkező igényeket e-mailben is fogadjuk a szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu címen. 

Soproni Gábor: Segítség! Megint elakadtam! Ezt tudnom kellene? 

Napi kihívások az IKT világában 
 

Az informatikára mindig úgy gondoltam, mint egy eszközre, melyet haszonnal lehet alkalmaz-

ni. Tudom, hogy önálló tudományág, de számomra sokrétű alkalmazhatósága az érdekes.      

Huszonnégy éve dolgozom informatikatanárként. Amikor kollégák hozzám fordulva megkérdezik 

egy-egy felmerülő probléma kapcsán, hogy megoldható-e, az esetek többségében IGEN-nel   

tudok válaszolni.  

Tisztában vagyok ugyanakkor azzal is, hogy a kollégáknak nem ez a tapasztalata. Amikor a 

napi munka során a rendszergazda vagy éppen számítástechnika szakos kolléga „zsigerből”  

elutasít, kellemetlenül érzi magát az ember, önmagát vádolva: „Ezt sem tudtam…” 

De mi is az az IKT-vel kapcsolatos tudás, illetve ismeretegyüttes, amellyel egy bármely (nem 

informatika szakos) tanárnak rendelkeznie kellene ahhoz, hogy tanári tevékenységét megfelelő-

en ellássa? A pedagógusokkal kapcsolatos elvárások között ugyanis az utóbbi évtizedben egyre 

határozottabban fogalmazódik meg az IKT-eszközök ismeretével és használatával kapcsolatos 

képességegyüttes. 

Először is: egy pedagógustól elvárják, hogy ismerje az oktatásban használt informatikai eszkö-

zöket és ezek főbb alkalmazási területeit, valamint megfelelő módon kezelni is tudja ezeket. 

Ugyanígy a szakterületén bevált szoftvereket is képes legyen beépíteni a tanítási-tanulási folya-

matba. Továbbá mindezen tudás birtokában, azaz IKT-eszközökkel megsegítve, képesnek kell 

lennie tanóráinak megtervezésére, végrehajtására, valamint a diákok értékelésére is.  

Ebben a sokrétű feladatkörben való kényelmes és biztonságos eligazodáshoz kínál segítséget 

a POK, melynek keretében lehetőség nyílik olyan képzéseken való részvételre, ahol különböző 

témákban nemcsak informatika szakos kollégáktól, hanem az alkalmazásokat tanórai keretek 

közt felhasználó szaktanácsadóktól is lehet módszertani ötleteket meríteni, illetve megtanulni 

egy-egy gyakorlatban már jól bevált alkalmazás használatát. 

A POK a kollégák IKT-vel kapcsolatos egyéni támogatásában is segítséget kínál. Amennyiben 

valakinek erre lenne szüksége, akkor tantárgygondozó látogatást is választhat. Ennek során egy 

komplex elemzési folyamaton keresztül nyílik lehetőség erősségeink és fejlesztendő területeink 

felfedezésére. 

mailto:szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu
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Arra biztatom a kollégákat, hogy éljenek bátran a tantárgygondozói látogatással is, hiszen: 

„A szaktanácsadó nem támaszt feltételeket, követeléseket, hanem támogatást nyújt. Az empá-
tiás megértés, melynek magas szintű közvetítése azt jelzi a pedagógusnak, hogy a szaktanács-
adó érti, figyel rá, meghallja egyéni igényeit, „jelen van”, és átérzi mondanivalója lényegét. Az új 
típusú szaktanácsadás alapja a személyközpontú tanácsadói szemlélet, melynek legfontosabb 
jellemzőiként a fejlesztők a folyamatosságot, a személyre szabottságot és az egyenrangúságot 
nevezték meg.” 

1 

Negyedszázados pedagógusi munkám során a sikeres tanórák, versenyek, szabadidős prog-

ramok szervezése és végrehajtása mellett a legszebb élményeim a kollégáimmal végzett koope-

ratív tevékenységekhez kötődnek, amikor egy-egy feladat megoldásához közösen adtuk          

tudásunkat. 

Már 1999-ben (de rég volt!) űrlapokat, teszteket készítettem magyarórára vagy éppen informa-

tikai hátteret biztosítottam a németórán. Több projekthez, szakmai munkához nyújtottam segítsé-

get oktatómunkám során. Ezen feladatkörök elvégzéséhez elengedhetetlen volt a más szakos 

kollégákkal való együttműködés. 

Az elmúlt hetekben alkalmam volt több személyes konzultáció során hallani azt az igényt, 

hogy szükség lenne egy olyan fórumra, ahol a tanárok (akár informatikatanárok is) feltehetnék 

IKT-vel kapcsolatos kérdéseiket, és választ is kaphatnának rá. 

Léteznek különböző fórumok, Facebook-csoportok, és az interneten minden megtalálható.  

Valóban rengeteg programot ajánlanak az egyes feladatok megoldására mindenütt. Azonban  

éppen a számtalan lehetőség az, ami nehézzé teszi az eligazodást. A szaktanácsadók ezekben 

az esetekben is szívesen veszik a megkeresést, konzultációs lehetőséget biztosítanak az érdek-

lődők számára. 

 

Akikhez fordulhatnak / fordulhattok: 

Fodor Emese mesterpedagógus, matematika-kémia-informatika szakos általános iskolai  

tanár vagyok, 26 éves szakmai tapasztalattal szaktanácsadó matematika tantárgygondozói  

szakterületen. Munkahelyem: Kenderföld-Somági Általános Iskola, Komló. 

Az informatikai rendszerek tudatos használata elengedhetetlen a pedagógus munkájának      

minden területén. Adminisztrációs feladatoknál, hivatalos leveleknél, statisztikai adatszolgáltatá-

Forrás: pixabay 

1 A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai  
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soknál, beszámolók készítésénél, portfólió készítésnél is fontos, hogy időhatékonyan tudjunk 

színvonalas elektronikus dokumentumokat készíteni.  

Napjainkban gyorsan bővül az oktatásban alkalmazható informatikai programok tárháza. Hosszú 

időt vesz igénybe a pedagógustól, hogy ezek működését tanulmányozza, a saját szakterületére 

illessze.  

A szaktanácsadói látogatások, online műhelyek remek lehetőséget kínálnak mind az adminisztrá-

ciós feladatok, mind az oktatási feladatok ellátását könnyítő programok használatának megisme-

résére.  

Jutasi Szilvia mesterpedagógus, informatika-matematika szakos tanár vagyok. 26 éve taní-

tok; általános iskolában, középiskolában, felnőttoktatásban, szakmai továbbképzéseken. 14. éve 

a Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskolában matematikát és informatikát; a kezdetektől, immár 6 

éve dolgozom informatika szaktanácsadóként is az Oktatási Hivatal megbízásából.  

Rengeteg oktatási intézménybe eljutottam, segíthettem, beszélgethettem kollégákkal, igazgatók-

kal. Mind egyéni, mind kiscsoportos és akár tantestületi tájékoztatókat, műhelyeket tartottam,  

illetve tantárgygondozó látogatásokkal támogattam az informatika szakos tanárokat. A gyakorlati, 

használható tudás megszerzését kimondottan fontosnak tartom, s IKT területen is igyekszem  

ebben segíteni folyamatosan. 

Iskolai Erasmus pályázataink kapcsán más országok oktatási rendszerét is jobban megismerhet-

tem, továbbképzéseken részt vehettem, továbbképzéseket tarthattam, van lehetőségem szinte 

minden európai országból pedagógusokkal konzultálni.  

Biztatok mindenkit, hogy keressen minket, informatika szaktanácsadókat bátran, neki/neked/

nektek is fogunk tudni újat mutatni, segíteni abban, amiben szükséges. Csakúgy, mint a diákok-

nál, nálunk, pedagógusoknál sincs rossz kérdés, buta kérdés, merjünk bátran kérdezni! 

Kulcsárné Hajmási Ilona mesterpedagógus vagyok. 31. éve dolgozom a Pécsi Apáczai 

Csere János Gimnázium, Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola 2. Sz. Általános Iskolájában.   

Matematika, technika informatika szakos vagyok, matematikát és technikát tanítok.  

Minden órámon interaktív táblát használok, rengeteg e-tananyaggal. A matematikát már nem  

tudom elképzelni Geogebra, Euklides, Interaktív „Apáczais” tananyagok nélkül, de az interaktív 

tábla matematikai eszközrendszere is tanítványaim kedvence. A gyerekek érdeklődése szerin-

tem ma már csak így tartható fenn. 

Az EDIA rendszer minden elemét használjuk iskolámban, a központi felvételi jelentkezési lapjait 

informatikán töltjük ki. Nincs olyan informatikai téma, amely megvalósításához ne lenne nem   

informatikai anyagom, ötletem is. Ezeket bármikor szívesen megosztom az érdeklődőkkel. 

Soproni Gábor mesterpedagógus, matematika-testnevelés-informatika szakos általános és 

középiskolai tanár vagyok, 24 éves szakmai tapasztalattal, szaktanácsadó informatika tantárgy-

gondozói szakterületen. Jelenlegi munkahelyem a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma. 

Úgy vélem, nekünk, pedagógusoknak nem az újabb és újabb technológiai újításoknak kell meg-

felelnünk, hanem egy olyan biztos és jól alkalmazható tudástárral kell rendelkeznünk, amelyet 

mindig biztonsággal mozgathatunk a tanítási-tanulási folyamat során diákjaink effektív oktatásá-

hoz. Ugyanakkor saját magunknak is így felelhetünk meg mindennapi tevékenységünk során 

anélkül, hogy mindig mások segítségére lennénk utalva, amikor kihívásokkal szembesülünk az 

IKT világában. 
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Online pedagógusműhelyek 
 

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai szerte az országban 2015 óta koordinálják 

a szaktanácsadók munkáját. A mesterpedagógusok sok ezer alkalommal nyújtottak segítséget a 

pedagógusoknak az öt év alatt, emellett nevelőtestületek és kisebb-nagyobb csoportok számára 

tartottak szakmai műhelyeket, tréningeket. 

 

2020 tavaszától a COVID járvány új helyzetet teremtett a hazai közoktatásban. A pedagógu-

sok a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva elsajátították az online platformok használa-

tának alapjait, így új kommunikációs csatorna jött létre nemcsak a tanárok és a diákok, hanem az 

intézmények és a szakmai szolgáltatók között is. 

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a 2020/2021-es tanévtől a megye 

szaktanácsadóinak közreműködésével szervez online műhelyeket, ennek keretében októbertől 

decemberig közel 70 online programra került sor. Tíz témakörben ajánlottunk műhelyeket: intéz-

ményfejlesztés, módszertan, konfliktuskezelés, IKT alkalmazása, tehetséggondozás, SNI, idegen 

nyelv (angol, német), fizika, kollégiumi nevelés, sport, ének-zene. 

 

Az online műhely során a szaktanácsadó a legtöbb esetben prezentációval készül, melyet 

képernyőmegosztással bemutat, majd ezt követően − vagy akár közben − interaktív tapasztalat-

csere is zajlik. A résztvevők kis létszáma (1-10 fő) lehetőséget ad arra is, hogy a személyes élet-

helyzetből adódó kérdéseket is feltegyék a kollégák, és arra válaszként különböző alternatívákat 

kapjanak. 

 

A kezdeményezés egyik fontos hozadéka, hogy a szaktanácsadóink nagyon sok témában   

dolgoztak ki tájékoztató és módszertani anyagokat, melyek online formában megoszthatók.  

Szintén fontos eredmény, hogy közel 100 pedagógus vett részt a műhelyeken, melynek során 

pedagógiai és módszertani ismereteit tudta bővíteni, illetve egyéni támogatást is kaphatott a 

munkájához. További előnyös oldala az online műhelyeknek, hogy a résztvevőktől nem kíván 

utazást. 

 

Az első sorozat után a következő évben a legnépszerűbb témákat, programokat folytatjuk, és a 

tapasztalatok alapján új programokat is felveszünk a kínálatunkba. Ez a szolgáltatásunk a többi 

megye tevékenységével párhuzamosan halad, ezért a következő lépés azoknak a programoknak 

az összegyűjtése lehet, melyek vélhetően országos érdeklődésre is számot tartanak. Szívesen 

fogadjuk a kollégák további témajavaslatait is. 

 

Forrás: pixabay 
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Pályaorientációs online tájékoztató és képzés  
 

 „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készsége-

ket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és 

fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kifejlesztett, pályaorientációt segítő eszköz használatát 

támogató, online tájékoztató napot rendezett az Oktatási Hivatal a Pécsi Pedagógiai Oktatási 

Központ közreműködésével 2020. október 12-én.  

 

Az Oktatási Hivatal a fent nevezett projekt keretében felhasználóbarát, hiteles, komplex pálya-

választási eszközrendszert fejlesztett, melyhez érzékenyítő-szemléletformáló és módszertani  

pedagógus-továbbképzéseket szerveztünk tanároknak és tanulóknak. A tanulók, de gyakran 

még a pedagógusok is viszonylag hiányos ismerettel rendelkeznek az egyes szakmacsoportok-

hoz szükséges kompetenciákról.  

 

A mérőeszköz mellé társított tájékoztató − pedagógiai eszköztárral − az egyéni továbbtanulási 

utak támogatására készíti fel a pedagógus kollégákat. A tanároknak felkínált eszközök már az 

általános iskola felső tagozatán segíthetik a tanulók énképének és életpályával kapcsolatos     

attitűdjeinek formálódását. Ez kiemelten fontos a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók eseté-

ben, ugyanis a vonzó, világos jövőkép az, ami az iskolában tarthatja őket. 

 

A tájékoztató egy napon, különböző időpontokban zajlott, programja és beosztása célcsopor-

tok szerint valósult meg: intézményvezetők részére, pedagógusok részére, diákönkormányzati 

vezetők (tanulók) részére. 

A megyéből 43 köznevelési intézményből 103-an vettek részt a rendezvényen. 

 

A tanév első félévében a projekt keretében két online képzést is szerveztünk a pályaorientáció 

témájához kapcsolódóan. A képzésen a megye iskoláiból több mint 30 fő vett részt, akik az elmé-

leti bevezető után saját intézményükben, a gyakorlatban is kipróbálták a pályaorientációt segítő 

mérőeszközt. 

 

Bízunk abban, hogy minden résztvevő hasznos információkkal gazdagodott, és a mérőeszköz 

hatékonyan segíti majd a tanulókat a pályaválasztásban.  

 

A pályaorintációs mérőeszközről az alábbi linkre kattintva olvashatnak bővebben: 

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

Forrás: pixabay 



18 

A FELSŐFOKÚ FELVÉTELI  ELJÁRÁS PONTSZÁMÍTÁSA 
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A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet                  
pontszámításra vonatkozó részeit újságunk 1. számú mellékletében találja, melyben    

bővebben tájékozódhat a pontszámítás részleteitől. 

 A diplomantul.hu weboldalon tala lhato  pa lyaorienta cio t ta mogato  modul te nyadatokkal va laszol a pa lyava -
laszta s elo tt a llo  fiatalok legfontosabb ke rde seire: mit tudnak kezdeni a diploma jukkal (milyen munka t   

tudnak ve gezni), va rhato an lesz-e a lla suk, mennyi ido  alatt helyezkedhetnek el, mennyit kereshetnek egy 
adott ke pze si teru let vagy szak ve gzettjeike nt, hogyan ne zhet ki a karrierpa lya juk diploma ske nt?  

https://www.diplomantul.hu/dpr-aae-palyaorientaciot-tamogato-modul 
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Dr. Gerner Zsuzsanna:  
A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A FELSŐOKTATÁS ÉS A KÖZNEVELÉS KÖZÖS 
EGYÜTTHATÓJA 

A fejlett, tudásalapú társadalmakban a tudás a gazdaság motorja, így a munkaerőpiac oldaláról     

fogalmazódik meg annak kompetenciákban történő meghatározása az oktatás felé. Ugyancsak a 

munkaerő-piaci környezethez, annak gyors változásaihoz igazodik az egész életen át tartó tanulás 

paradigmája. Ez a kompetenciaalapú, kimeneti szemléletű, tanulási eredményekben gondolkodó   

oktatási paradigma, mely Európa nyugati felében az elmúlt évtizedekben meghatározóvá vált, került 

a tanárképzést 2010 óta érintő reformintézkedések középpontjába Magyarországon is. Az alapvető 

cél a pedagógusképzés szerkezeti és tartalmi átalakítása a képzés színvonalának, az oktatás haté-

konyságának emelése érdekében, valamint a pedagógushivatás társadalmi megbecsültségének   

növelése, kiváló tanáregyéniségek kiművelése. 

A McKinsey tanácsadó cég sokszor idézett 2007-es jelentése szerint egy oktatási rendszer minősége 

nem tudja túlszárnyalni a tanárainak minőségét. A világon legeredményesebben működő iskolai 

rendszerek sikerének titka a tanulmány szerint abban rejlik, hogy egyrészt a megfelelő emberek vál-

nak tanárrá, másrészt hatékony oktatókká képezik őket, hisz az eredményes tanulás elképzelhetetlen 

jó tanítás nélkül, és harmadsorban, hogy a rendszer a lehető legjobb oktatást biztosítja minden tanu-

ló számára, mert a kiváló teljesítményhez minden gyermek sikere szükséges1.  

A pedagógusképzés a világon a felvilágosodás korától intézményesült, holott az iskola, mint oktató-

nevelő intézmény, több évezredes múltra tekint vissza. A 18-19. század pedagógusképző paradigmái 

más-más szellemi irányzatot követve egyfelől egy neohumanista szellemiségű tudós-tanárt, másfelől 

egy filantrópista beállítottságú nevelőt favorizáltak2. Ez a kettősség máig megmaradt a pedagógus-

képzők oldalán, sőt a pedagógusképzés megújításának igénye is általában az elméleti és gyakorlati 

képzés összehangolásának hiányára vezethető vissza. A tartalomközpontú képzés, azaz a szakmai-

diszciplináris tudás magas szintű kiművelése és a tárgyi tudás átadásának képessége komplementer 

halmazok, melyek összekapcsolásában kiemelt szerep juthat a felsőoktatás és a köznevelés együtt-

működésének.  

Fontos felismerés, hogy a tanárképzés elemei csakis együttesen fejleszthetők: a szakterületek, a 

szaktudományok magas szintű ismerete mellett fontos a szakterületi tudás átadásához szükséges, 

ahhoz szervesen kapcsolódó pedagógiai-pszichológiai ismeretek, készségek, képességek, attitűd 

kialakítása a tanárjelöltekben. Indokoltnak látszik a gyakorlat-orientált felkészítés erősítése, az egyes 

gyakorlati formák funkciójának pontosabb meghatározása, időbeli átrendezése a képzés során, vala-

mint a szakmódszertani felkészítés szerepének növelése a tanárképzésen belül. Ezzel összhangban 

javítani kell a pedagógusképzés felsőoktatási intézményi, személyi és tárgyi feltételeit, valamint a 

gyakorlatok teljesítésének feltételeit a köznevelésben, például a mentorok órakedvezményének bizto-

sításával.  

A pedagógusképzés alapfunkciója a köznevelés személyi feltételeinek biztosítása, amelyben a min-

denkori megrendelő a köznevelés, a maga oktatási-nevelési, szakképzési céljaival és intézményrend-

szerével. A pedagógusképzés célja az arra alkalmas jelöltek felkészítése a különböző tudású, képes-

ségű, más-más motivációval rendelkező és eltérő szociális hátterű gyerekek együttes oktatására.  

A felsőoktatási statisztikák szerint a pedagóguspálya presztízse a 2013-ban újból bevezetett osztat-

lan tanárképzéssel javult, ugyanakkor egyértelműen látszik, hogy a tanár- és pedagógusképzés to-

vábbra sem elég vonzó a fiatalok számára. A köznevelésben várható nyugdíjazásokhoz képest keve-

sen, és sajnos általában nem is a legjobb eredménnyel érettségizők választják ezt a képzési területet.  

1Barber, M – Mourshed, M (2007): How the world’s best-performing school systems come out on top. McKinsey & Company, Lon-
don. http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Worlds_School_ Systems_Final.pdf Magyar nyelven: http://
mek.oszk.hu/09500/09575/09575.pdf 
2Pukánszky Béla (2010): Paradigmák a magyar pedagógusképzés történetében. In: Fenyő Imre és Rébay Magdolna (szerk., 

2010): Felszántatlan területeken. Debrecen: Csokonai Kiadó, 11–24.  
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Az Európai Bizottság nemrégiben közzétette az Oktatási és Képzési Figyelő idei kiadását, amely az 

oktatás és a képzés alakulását elemezi az EU egészében és az uniós tagállamokban. A tanulmány 

számba veszi az európai oktatási rendszerek előtt álló fő kihívásokat, és olyan szakpolitikai alternatí-

vákat mutat be, amelyek alkalmazásával ezek a rendszerek megfelelőbb választ tudnak adni a társa-

dalmi és munkaerőpiaci kihívásokra3. A Magyarországról szóló jelentés a tanárutánpótlással kapcso-

latban ezt írja: „Idősödik a pedagógusállomány. 2017-ben a tanárok 41%-a 50 éves vagy annál     

idősebb volt, és csak 6%-uk volt 30 év alatti. A tanári alapképzés nem képes kielégíteni a tanárok 

iránti keresletet: a képzésre jelentkezők száma ugyan nőtt az elmúlt években, de magas a kimaradók 

aránya és a diplomát szerzőknek kevesebb, mint fele helyezkedik el a szakmájában. A hiány a hátrá-

nyos helyzetű területeken, a természettudományos tantárgyak és az idegen nyelvek esetében,      

valamint a szakoktatásban és -képzésben a legjelentősebb.”4  

 

Meggyőződésem, hogy a középiskolások jelentkezését a pedagógusképzésekre elsősorban saját 

tanáraik motiválhatják; direkt módon, információk átadásával, vagy indirekt módon, egyszerűen     

pozitív példát állítva. A képzések szószólói lehetnek azok a tanárjelölt hallgatók is, akik a jelenlegi 

rendszerben összesen 10 hónapot töltenek valamely köznevelési intézményben az egyéni összefüg-

gő szakmai gyakorlatukat teljesítve.  

 

A pedagógusképzés nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú, még akkor is, ha a jelentő-

sége, a pedagógusképzők és tanítványaik társadalmi megbecsültsége ezzel nincs paritásban. Nem 

túlzás azt állítani, hogy egy ország gazdasági felemelkedése függ a pedagógusképzés minőségétől.  

A tanárképzés Magyarországon ebben az évezredben a harmadik reformját éli. Ez nyilván összefügg 

azzal, hogy az oktatási-képzési igények folyamatosan változnak, hiszen az oktatás egy összetett, 

többváltozós folyamat, egy olyan komplex rendszer, melyben a fejlesztések nem lineárisak, és 

amelynek négy meghatározó tényezője, a pedagógus, a diák, a módszer és a tananyag egyenként is 

folyamatosan változik.  

A jó tanárképzés feltétele a tanárképzők közös identitása: a tanárképzés három szereplője, a peda-

gógia-pszichológiai felkészítés oktatói, a szakterületi-diszciplináris tudás és a szakmódszertan     

képzői, valamint a köznevelésben dolgozó vezető- és mentortanárok együttese alkotja a tanárképző-

ket, akik a nemzetközi oktatáspolitika látókörébe a 2010-es évvel kerültek be, kiemelt figyelmet ettől 

kezdve kaptak mind az Európai Bizottság, mind az OECD részéről. A kiemelt figyelem oka az a 

kulcsszerep, melyet e csoport betölt az oktatás egészének működésében. Ha ugyanis a tanárok    

minősége meghatározó az oktatási rendszer minőségére, akkor a tanárokat képzők minősége hatvá-

nyozottan fontos, hisz az ő tevékenységük eredményessége meghatározó a tanárok minősége      

vonatkozásában. A hagyma-modell szerint minden mindennel összefügg, azaz a jó pedagógusképző 

a jó tanár, a jó tanár pedig a jó diák záloga.  

3 Az eredmények elérhetők itt: https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en 
4 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/63aabc75-2496-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/
source-171316678 

Forrás: pte.hu és pixabay 

https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
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A köznevelés igénye és elvárásai alapján ma a gyakorlatias bölcsességek és a tudományosan meg-

alapozott szakmai reflexiók szinteket jelenthetnek a tanári életpálya-modellben, olyan kompetenciá-

kat, melyek egymásra épülve, komplementer módon alkotják a tanári professziót. A motiváció kettős: 

egyrészt a tudás átadásának, másrészt a gyermeknevelésnek az igénye, a cél és az eszköz egysé-

ge, amennyiben a tanárképzés célja az ismeretek hatékony átadásának biztosítása, az eszköz pedig 

maga a tanári mesterség. Ezért kulcsfontosságú a graduális és posztgraduális képzésben is a hallga-

tók kompetenciáinak folyamatos fejlesztése, a minőségbiztosítás. Fontos a kutatási eredmények   

alkalmazása, a pedagógusok nagyobb önállóságra való ösztönzése, a képzés és a fejlesztés       

egysége. 

A tanárképzés most zajló átalakítását célzó újabb elképzelések egy része is a szaktárgyi és a tanári 

felkészítés eredményesebb összehangolását helyezi előtérbe. Általános vélekedés a vezető- és 

mentortanárok oldaláról, hogy  

az osztatlan tanárképzésben annak bevezetése óta – a felsőoktatás átalakítása következtében – 

a szaktudományos képzés erősödött meg a gyakorlati pedagógiai munkára való felkészítést 

rovására;  

a szakmódszertani felkészítés minősége, mennyisége és megbecsültsége a jelenlegi képzésben 

nem teszi lehetővé a szaktárgyi, diszciplináris tudás iskolai kontextusban történő érdemi értel-

mezését;  

a megnövelt képzési idő ellenére sem sikerült a képzés teljes spektrumába integrálni a pályaszo-

cializációt támogató gyakorlati képzési formákat;  

a gyakorlatvezető mentori létszám és finanszírozási körülmények miatt szervezési nehézségekbe 

ütközik a minőségi gyakorlat megvalósítása a képzés során.5   

A jelzett problémák áthidalása céljából – várhatóan a 2022-től induló képzésekben – a felsőoktatási 

képzés teljes vertikumában bővül a gyakorlatok aránya; az egyes gyakorlatok tudatos, egymásra 

épülő funkciókkal felruházott rendszerét kell kiépíteni a képzési és kimeneti követelmények megfelelő 

módosítását követően intézményi szinten is. A gyakorlatok integrálásának eszköze az egyéni össze-

függő iskolai gyakorlat időtartamának csökkentése a jelenlegi 10 hónapról 5 hónapra. Ez lehetővé 

teszi újabb gyakorlati formák bevezetését a képzés korai szakaszában, a csoportos/szaktárgyi tanítá-

si gyakorlat átalakítását és a szakmódszertani képzés erősítését. 

 

A tanárképzés rendszeréről és a PTE képzési kínálatáról a 2. számú mellékletben részletes informá-

ciókat olvashatnak. 

 

A cikk szerzője: 
 

Dr. Gerner Zsuzsanna 
főigazgató 

Pécsi Tudományegyetem 
Tanárképző Központ  

5EMMI-munkaanyag 2019. január  

Forrás: pixabay 
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Agócsy László Alapfokú Művészeti Iskola bemutatkozása 
 

Az Agócsy László Alapfokú Művészeti Iskola 1995-ben Dobos Lászlóné Ilka néni ötlete alapján ala-

kult meg azzal a céllal, hogy a zenetanulás lehetőségét az általános és középiskolán túl az egyete-

mistáknak és a felnőtteknek is biztosítsa, korosztálytól függetlenül. Iskolánk alapelgondolását jól   

tükrözi, hogy a zeneovis korosztálytól kezdve a középiskoláson át a felnőtt, sőt nyugdíjas korosztályig 

bezárólag egyaránt vannak növendékeink. Iskolánk összesen 6 telephellyel rendelkezik. Pécsett a 

Jurisics úti Általános Iskolában, az Illyés Gyula Általános Iskolában és a Cserepka János Általános 

Iskola, Középiskola és Sportiskolában, vidéken pedig Kővágószőlősön, Berkesden és Pellérden is 

megtalálhatóak vagyunk. A zeneiskola tanárai szakmailag és emberileg is felkészültek a különböző 

képességekkel és háttérrel rendelkező növendékek nevelésére, tanítására.  

Növendékeink rendszeresen és sikeresen szerepelnek megyei hangszeres találkozókon és elméle-

ti, népdaléneklési, zenetörténeti országos vetélkedőkön. A tanítványok számára folyamatos fellépési 

lehetőségeket biztosítunk tanszaki és növendékhangversenyeinken, illetve egyéb, külső szervezetek 

által támogatott programokon. Rendszeres fellépői vagyunk a Pécsi Advent programsorozatnak és a 

Tanuló Fesztiválnak. Évek óta adunk műsort a Támasz Alapítvány rendezvényein, valamint kiállítás-

megnyitókon a Civil Közösségek Házában. Iskolánk névadójának zenei öröksége előtt tisztelegve 

szervezzük meg saját találkozóinkat is, a Megyei Népdaléneklési Versenyt és a Megyei Bicínium – 

Tricínium Éneklési Versenyt. Az Agócsy László Zeneiskola növendékei közé tartoznak az Arany    

János Tehetséggondozó Programban résztvevő, zenét tanulni vágyó gimnazisták is. 

2020. február 26-án, Agócsy László születésnapján ünnepeltük az intézmény 25 éves fennállását 

egy nagyszabású tanár-diák koncert keretében a Kodály Központ Kocsis Zoltán termében. A hang-

versenyre meghívást kaptak a szerb partneriskola, az apatini Stevan Hristic Zeneiskola tanárai is. A 

másik partnerintézményünkkel, a Horvátországban található pélmonostori Umjetnička škola           

Művészeti Iskolával pedig közös eTwinning projektben vettünk részt a „XX. századi magyar és horvát    

zeneszerzők műveinek feldolgozása” címmel. Az intézményünk által meghirdetett eTwinning projek-

tünk pedig a következő címet kapta: „Beethoven - Bartók, Kodály művészetének hatása, kulturális 

értéke a helyi és a nemzetközi zenei életben, az alapfokú oktatásban”. 

2018-ban intézményünk a Kiválóra Akkreditált Tehetségpont, 2020-ban pedig az Oktatási Hivatal  

Bázisintézménye címet szerezte meg. 

 

BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK  

Forrás: Agócsy László Alapfokú Művészeti Iskola  



24 

Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani         

Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást 

Végző  Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
 

„Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen – azzá neveljük, amivé válni képes – annak 

érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek.” 
1 

 

 

Iskolánk, a Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 

Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium, 

röviden a Pécsi Éltes EGYMI. Elődje, az értelmi fogyatékos tanulók számára létrehozott Pécsi 

Állami Gyógypedagógiai Iskola 1947. szeptember 1-jén kezdte meg működését. Az alapítás óta 

eltelt több mint hetven év alatt iskolánk feladatkörei bővültek, és ennek megfelelően újabb és 

újabb intézményegységek alakultak. Iskolánk jelentős szakmai tapasztalattal és kiterjedt kapcso-

latrendszerrel rendelkezik, intézményünkre jellemző az új dolgok iránti fogékonyság, innovatív 

szemlélet, a magas színvonalú szakmai munka. 

A Pécsi Éltes EGYMI bemenet-szabályozott intézmény: tanulóink a Baranya Megyei Pedagó-

giai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága, illetve speciális sérülési formák esetén (látás-, 

hallás-, mozgássérülés) a sérülésspecifikus országos szakértői bizottságok által kiadott szakvé-

leménnyel, iskolakijelölő határozattal vehetők fel. Többcélú intézményként széleskörű ellátást 

nyújtunk a Pécsett és környékén élő SNI gyermekeknek, tanulóknak. Különböző tagozatainkon 

háromtól huszonhárom éves korig biztosítunk gyógypedagógiai nevelést-oktatást a gyermekek 

és fiatalok számára. Óvodai csoportjainkban a sajátos nevelési igényű kisgyermekek nevelése 

történik. A tanköteles korú tanulók általános iskolai nevelése-oktatása a tanulásban akadályozot-

tak (enyhe fokban értelmi sérült tanulók) általános iskolájában, az értelmileg akadályozottak 

(középfokban értelmi sérült tanulók) általános iskolájában, autizmus spektrumzavarban az autiz-

mussal élő tanulók általános iskolájában folyik, a súlyosan – halmozottan fogyatékos tanulók tan-

kötelezettségüket a fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolában teljesíthetik. Készségfejlesztő   

iskolánkban 9. osztályfoktól kezdődően látjuk el az értelmileg akadályozott fiatalok nevelését,  

oktatását, életre való felkészítését. Iskolánkban kollégiumi ellátásban részesülnek a vidéki lakhe-

lyű, illetve veszélyeztetett helyzetben lévő tanulóink. Az intézményünkben működő Utazó  

Gyógypedagógiai Hálózat a többségi intézményekben integráltan nevelt sajátos nevelési igényű 

tanulók habilitációs/rehabilitációs célú gyógypedagógiai nevelését-oktatását-fejlesztését látja el.   

Az idei tanév októberi statisztikai adatai szerint összességében 977 gyermeket/tanulót látunk 

el. Ez a szám folyamatosan emelkedik. 

1 
Az intézmény Pedagógiai Programjából 

Forrás: Pécsi Éltes EGYMI 
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Jó gyakorlataink 

 

1) Habilitációs foglalkozás-állatasszisztált terápiával támogatott foglalkozás – Műhelymunka, 

bemutató foglalkozás, EGYMI intézménytípus TANAK alsó és felső tagozatán tanuló diákok 

komplex személyiségfejlesztése, a közlekedésbiztonság fejlesztése. A kutyákkal tartott színes, 

játékos, fejlesztő feladatokba ágyazott tanulás során a gyerekek megismerkednek a közúti táblák 

jelentésével, a járművek fajtáival, a különleges járművek jelzéseivel, hívószámával. Az állatasz-

szisztált tevékenységgel egybekötött közlekedési program tanulása hosszabb távon megteremti 

az önálló közlekedés lehetőségét, ami fontos feladat az SNI-s gyerekek társadalmi integrációjá-

nak érdekében.  

 

2) Felmérőlap a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek állapotfelméréséhez - Előadás, 

műhelymunka, Fejlesztő Nevelést Oktatást Végző Iskolában tanuló, súlyosan halmozottan fogya-

tékos gyermekek képességeinek, fejlettségi szintjének feltárása. Az egyéni fejlesztési programok 

csak akkor lehetnek hatékonyak, ha elkészítésüket megelőzi egy részletes, a különböző terüle-

tekre kiterjedő felmérés. A felmérőlap összeállítását kiemelkedően fontosnak és hiánypótlónak 

tartjuk azoknál a súlyosan és halmozottan sérült gyermekeknél, akik mozgásukban, beszédük-

ben és kognitív területen is a legsúlyosabban akadályozottak.  

 

3) Beszédfejlesztés a szurdopedagógiai gyakorlatban – Előadás és műhelymunka integrált és 

szegregált intézményben tanuló hallássérült gyermekekkel foglalkozó pedagógusok, gyógypeda-

gógusok, pedagógiai munkát segítők számára. Alapvető ismeretek átadása a hallássérült gyer-

mek integrálásának, megértésének, hatékony csoportos fejlesztésének érdekében: hallássérü-

lés, hallásjavító eszközök, beszédfejlesztési módszerek és eszközök bemutatása, alkalmazása. 

Integratív szemlélet és a beleérzés képességének fejlesztése. Alapvető szurdopedagógiai isme-

retek elsajátítása. Játékok beszédtudatos alkalmazásának erősítése. 

 

4) Környezetbarát és hagyományőrző műhelymunka – a „Retextil” és az „Ügyes kezek” belső 

tanműhelyekben – Bemutató foglalkozás és/vagy műhelymunka EGYMI intézménytípusban tanu-

ló középsúlyos értelmi fogyatékkal élő (szakiskolás korú) fiatalokkal. Elsősorban a manuális 

készségfejlesztés, a kreatív képességek fejlesztése, a magyar népi hagyományaink ápolása a 

népi kismesterségekkel való ismerkedésen és gyakorlati munkavégzésen keresztül, melynek ön-

bizalom-erősítő és személyiségfejlesztő hatása az alkotás közben kiváltódó munkaöröm és siker-

élmény által érvényesül. 

Forrás: Pécsi Éltes EGYMI 
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5) Segítség, ADHD! – Műhelymunka és szakmai tanácsadás integrációban tanuló adhd-s 

gyermekekkel foglalkozó pedagógusok, gyógypedagógusok, pedagógiai munkát segítők számá-

ra. A program keretében egy átfogó segítő rendszer felvázolása, a rendszer és az abban     

használható eszközök gyakorlatorientált bemutatása történik az integráltan tanuló adhd-s    

gyermekekkel foglalkozó pedagógus kollégák számára.  

 

6) A fonomimikai jelrendszer alkalmazása az olvasás-, írástanításban – Előadás, workshop 

alapfokú oktatási intézmények alsó tagozatos tanítói, gyógypedagógusok számára, az olvasási 

nehézség, olvasás-, írászavar kialakulásának megelőzése érdekében. A fonomimikai módszer a 

motoros csatorna bekapcsolásával megkönnyíti a tanulók számára a betű elsajátítását, rögzülé-

sét, előhívását. Támaszt nyújt a nyelvi, helyesírási feladatokhoz. A kézjel beemelésével fejlődik 

a fonológiai tudatosság, a betűdifferenciálás, csökken a homogén gátlás kialakulásának          

veszélye.  

 

7) Integrált nevelésben-oktatásban részt vevő, autizmussal élő tanulók tantárgyi ismeretelsa-

játításának segítése – Műhelymunka általános iskolai pedagógusok, pedagógiai munkát segítő 

pedagógiai-, gyógypedagógiai asszisztensek számára. Pedagógusok eszköz- és módszertárá-

nak bővítése annak érdekében, hogy hatékonyabban tudják segíteni az integráltan oktatott,    

autizmussal élő tanulók tantárgyi ismeretelsajátítását. Az autizmussal élő tanulók átlagostól    

eltérő, sajátos jellemzőinek tükrében tanórai megsegítésük lehetőségeinek feltérképezése, a 

részt vevő pedagógusok aktív közreműködésével.  

Forrás: Pécsi Éltes EGYMI 
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Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 
 
 

Intézményünk hat feladatellátási hellyel rendelkezik, 450 gyermek ellátását biztosítjuk, az óvo-

dai nevelés feladata mellett bölcsődei  ellátást is végzünk. Pályázatokban, innovatív törekvések-

ben élen járunk, a nevelőtestület elkötelezett és nyitott az újszerű, korszerű óvodapedagógiai 

módszerek alkalmazására. 

 

Intézményünk, a Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde pedagógiai programjában kiemelt 

feladatként jelenik meg a  néphagyományok megismerése, átélése. 

Zöld Óvoda és Madárbarát Óvoda cím tulajdonosai vagyunk.  A Nemzeti Tehetségsegítő 

Tanács által akkreditált kiváló tehetségpont minősítést kaptunk 2019. 03. 23-i dátummal. 

Minősített jó gyakorlatainkat szeretnénk megosztani azokkal a kollégákkal, akik a bázisintézmé-

nyi programjainkon részt vesznek. Rendelkezünk kidolgozott, kiváló minősítést kapott két         

„Jó gyakorlattal”, amelyek a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szolgálatában állnak. Jó       

gyakorlataink több mint tíz éve működő, folyamatosan továbbfejlesztett jó gyakorlat, melyek    

alkalmazkodnak az állandó változásokhoz és kihívásokhoz. 

 

Egyik jó gyakorlatunk megnevezése: 

„Néphagyományok tevékenységközpontú beépítése vegyes és homogén életszervezésű 

csoportba”. 

Jó gyakorlatunk célja:  

 az óvodás gyermekek ismerjék meg hagyományainkat, azokról hiteles mintát kapjanak; 

 a gyermekeknek cselekvő, tevékeny részvétellel minél több alkalmuk legyen nemzeti értéke-

ink és a néphagyományaink élményszerű megismerésére. 

Komplex, rendszerszemléletű saját fejlesztésű program, amely az óvodai tevékenységformákat, 

képességfejlesztési lehetőségeket kibővíti a néphagyományokhoz, népszokásokhoz kapcsolódó 

konkrét tevékenységekkel egész naptári évre. 

 

Másik jó gyakorlatunk megnevezése:  

„Csuhé csodák”. 

Komplex, rendszerszemléletű saját fejlesztésű 

program, amely az óvodai tevékenységformákat, 

képességfejlesztési lehetőségeket kibővíti a nép-

hagyományokhoz, népszokásokhoz kapcsolódó 

konkrét tárgyalkotó tevékenységekkel. 

A kukoricacsuhé felhasználásának eredménye: 

 Ismerkedés a tárgyalkotó népművészettel 

 Játékkészítés természetes anyagból, különbö-

ző népi technikák alkalmazásával. 

 Tárgykészítés természetes anyagból. 

 Kukoricacsuhé színezésének lehetőségei a fel-

használás során. 

 Hagyományokra épülő játék az így elkészített tárgyakkal. 

 

 

 

Forrás: Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és 
Bölcsőde 
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Tehetséggondozó programunkat követendő mintának ajánljuk mint az óvodai tevékeny-

ségek változatos lehetőségének tárházát. Tehetségműhelyek működnek intézményünkben.        

A tehetséggondozás területei óvodánkban a kézműves tevékenységek, rajzolás, mintázás, és 

néptánc. Óvodánk olyan tehetséggondozó programot működtet, amelynek célja, hogy esélyt    

adjon a gyermekekben rejlő tehetség kibontakoztatásának és elősegítse azt. Jó gyakorlatunk 

megvalósítása újszerű módszertani megközelítéssel, a projekt módszer alkalmazásával, projekt-

napok, témahetek keretében történik. Kiemelt figyelmet fordítunk a játékra, azon belül is a      

szabad játék fejlesztési lehetőségeire. 

 

A játékhoz játékeszközre van szükség. Bármi, ami a gyermek  

kezébe kerül, játékeszközzé válik. A játékeszközök motiválják,  

ösztönözik, gazdagítják a gyermekek elképzeléseit, segítik elgon-

dolásaik, kreatív ötleteik megvalósítását. A gyermeki fantázia      

kibontakozását leginkább a különböző anyagféleségek, a – bármi 

lehet belőle anyagok – segítik. A gyermekek maguk is kitalálhatnak     

játékszereket, valamiből, valamit. Van, hogy az ötletet épp a gyer-

mekek adják. A buzdító ösztönzés hatására hamarosan önállóan is 

képesek alkotni. És micsoda örömet jelent a saját maguk által     

készített játékeszköz, amellyel sokkal nagyobb öröm játszani, és az 

értéke is sokkal nagyobb. Formálódik esztétikai érzékük, hétközna-

pi anyagokból, termésekből „művészi” alkotások, tárgyak, eszközök 

készülnek, mely a rácsodálkozás, a „semmiből” alkotás élményé-

hez juttatja a gyermeket. E tevékenység fejleszti az önismeretet, 

önértékelést, aktivitásra serkent. Kiemelkedő a lélektani és társa-

dalmi szerepének a fontossága. 

 

A saját maguk által készített játékeszközök maradandó élményt nyújtanak a gyermekek      

számára, ezáltal nő a gyermekek motiválhatósága. A gyermekek szókincse is bővül a régies kife-

jezésekkel, használati eszközök, tárgyak megnevezésével. 

Fejlődik a gyermekek csoporttudata, a kapcsolatteremtésre és a másokkal való együttműkö-

désre való készsége. Kultúraátadásunkban alapvetőnek tartjuk a nemzeti hagyományok átélését, 

átörökítését. Ezt legtermészetesebb módon szolgálják a gyermekek életkorához közel álló népi 

játékok és játékeszközök. A nagy indulati töltések átélése, és ezek szociálisan elfogadható      

levezetési módja jelentős hatást gyakorol a személyiség egészére. Ezért fontosnak tartjuk felidé-

zésüket, alkalmazásukat a szabad játékban.  

 

A tehetség gondozása a teljes pedagógiai folyamatunk része. Az esélyek biztosítására és a 

gyermekek iránti kitüntetett figyelemre nagy hangsúlyt fektetünk nevelő munkánk során. 

A tehetség rendkívül sokrétű, így fejlesztése változatos programokat igényel, melyek kínálata   

biztosított óvodánkban. Az élménypedagógia eszközeivel és módszereivel tesszük változatossá 

a gyermekek napi tevékenységeit. Programelemeinket a gyermek mindenekfelett álló érdekéhez 

és szükségleteihez igazítottan, a különböző fejlettségi szinteket figyelembe véve dolgoztuk ki. 

Ennek érdekében egy-egy témához kapcsolódóan az élménypedagógia hatásaira építve többféle 

párhuzamos tevékenységet ajánlunk fel a gyermekeknek.  

 

 

 

Forrás: Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 
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Bázisintézményeink tervezett programjairól újságunk 3. számú mellékletében 

olvashatnak bővebben. 

 

Óvodánkban 10 éve Vizuális és tehetséggondozó munkaközösség működik, melynek kiemelt 

feladata az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának gazdagítása, változatos vizuális és  

népi kismesterségek technikáinak elsajátítása, mely segíti a tehetséggondozás minél magasabb 

szintű megvalósulását intézményünkben. A térségben − több mint tíz éve − a tudásmegosztás 

szerepét felvállaltuk, mely kiteljesedett a bázisintézményi feladatokban. 

 

Fő célunknak tekintjük az együttnevelést végző óvodapedagógusok mindennapi gyakorlatba 

építhető, integrációt segítő módszertani tárházának bővítését. Fontosnak tartjuk, hogy a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermeket nevelő-oktató pedagógusok motiválttá váljanak pedagógiai munká-

juk hatékonyabbá tételére, és tudatosan bővítsék a differenciálást segítő korszerű tanulási   

technikák dimenzióit. Fontos, hogy mindez tudatosan jelenjen meg az intézményi dokumentáció-

ban, a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően. A hospitálási lehetőséget egy előre    

összeállított szempontsor segíti, mely alátámasztja a megfigyelt tevékenység tudatos elemzését. 

A hospitáláson számos hasznos ismeretet, gyakorlatot figyelhetnek meg az óvodapedagógusok. 

Rendszerezett ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek hátrányos helyzetű óvodás    

gyermekek differenciált fejlesztéséről, megtapasztalhatják a tananyag és a gyakorlati megvalósí-

tás koherenciáját. A jó gyakorlatunk szakmailag és módszertanilag is bemutatja az inkluzív     

nevelés megvalósulását. Az óvodapedagógusok példát láthatnak az életkori és képességszint 

szerinti differenciálásra, a hátránykompenzációra, a tehetséggondozásra, a sajátos nevelési  

igényű gyermekek nevelésének gyakorlati megvalósítására. Lehetőséget nyújtunk a korszerű 

pedagógiai módszerek alkalmazási területeinek bővítésére. Szeretettel várunk minden érdeklő-

dőt a programjainkra, és egyéb szakmai megkeresésre is támogatást nyújtunk. 
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Zölden minden szebb!! 

 

„Nem lehet a gyerekeket túl korán bevonni a természetvédelembe.”          

     /Kath Stathers/ 

 

Tíz éve ismerkedtem meg a Zöld óvoda fogalmával és annak tartalmával. 

2012. január 1-jén hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye, amely minden állampolgár szá-

mára a legmagasabb szinten teszi kötelezővé a természeti erőforrásoknak, a biológiai sokféle-

ségnek, nemzetünk kulturális értékeinek, közös örökségeinek védelmét. 

 

A Zöld Óvodák ennek a fenti gondolatnak tesznek eleget. 

Fontos célkitűzése a gyermekek környezettudatos magatartásá-

nak formálása, az egészséges életmód kialakítása, a népszoká-

sok, néphagyományok ápolása, a fenntarthatóságra nevelés. 

Mi, Zöld Óvodák úgy gondoljuk, hogy ezt nem lehet elég korán 

elkezdeni, és bízunk abban, hogy a gyerekeken keresztül a 

családok hozzáállását, szemléletét is formálni tudjuk. Hisszük, 

hogy azok a gyermekek, akik ezt a szemléletet már kis koruk-

ban megismerik, felnőttkorukban is e szerint fognak élni. 

 

Az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériu-

ma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 

Könyvtár hirdeti meg a nyílt pályázatot az óvodák számára a 

„Zöld Óvoda”, „Címmegtartó Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld  

Óvoda" cím elnyerésére. 

 

Hogyan válhat egy óvoda „zölddé”? 

 

A legfontosabb az óvoda dolgozóinak elkötelezettsége. Hiszen ez folyamatos munkát jelent, 

melyben mindenkire szükség van. Fontos megismerni az alábbi hivatkozáson elérhető kritérium-

rendszert. Itt rögtön látható, mi az, amit már teszünk, és mi az, ami vállalható. Ez inspiráló hatású 

a nevelőtestületre. 

http://zoldovoda.hu/uploads/articles/460/1-Kriteriumrendszer.pdf 

Ezután mérlegeljük, végigvesszük az önértékelési szempontsort, és értékeljük az eddig vég-

zett tevékenységeinket a zöld tartalmak alapján. 

http://zoldovoda.hu/uploads/articles/460/3-Onertekelesi-szempontsor-2020.doc 

 

Az alábbi helyeken található dokumentumok fontos részei a pályázatnak, hiszen az érintettek 

ezekben nyilatkoznak, hogy támogatják zöld törekvéseinket: 

http://zoldovoda.hu/uploads/articles/460/4-Fenntartoi-nyilatkozat.doc 

http://zoldovoda.hu/uploads/articles/460/5-Nevelotestuleti-nyilatkozat.doc 

 

Forrás: Kertvárosi Óvoda Bimbó Utcai Tagóvodája   

http://zoldovoda.hu/uploads/articles/460/1-Kriteriumrendszer.pdf
http://zoldovoda.hu/uploads/articles/460/3-Onertekelesi-szempontsor-2020.doc
http://zoldovoda.hu/uploads/articles/460/4-Fenntartoi-nyilatkozat.doc
http://zoldovoda.hu/uploads/articles/460/5-Nevelotestuleti-nyilatkozat.doc
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A támogató nyilatkozathoz érdemes olyan partnert keresni, akivel régebb óta vagyunk kapcso-

latban, és le tudja írni, röviden bemutatni ez irányú eddigi tevékenységeinket. 

http://zoldovoda.hu/uploads/articles/460/6-Tamogato-nyilatkozat.doc 

http://zoldovoda.hu/uploads/articles/460/10-Adatkezelesi-nyilatkozat-vegl.docx 

 

Jelenleg a pályázatot a felhívás mellékleteként csatolt    

formanyomtatványok kitöltésével, elektronikus adathordozón, 

lehetőleg CD-re írt teljes pályázati dokumentációnak a      

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére postai 

úton  történő megküldésével lehet benyújtani.  

Az elmúlt években májusban jelent meg az új kiírás, így 2021 

tavaszán is számíthatunk némi módosításra. A pályázatokat 

a kiírás napjától általában szeptember 5-ig lehet benyújtani, 

az eredmény decemberben derül ki.  

  

Ha segítségre van szükség a pályázat elkészítésével         

kapcsolatban, akkor Zöld-Híd Alapítványnál Borsós Zsófia 

szakmai vezetőt, környezeti nevelőt keressétek. Szívesen 

segít, ha kell, kimegy, és térítésmentesen bemutatja a pályá-

zati lehetőséget nevelési értekezleten is. 

 

 

 

Hajrá!! Zöldüljetek minél többen!! 

        

 Somogyiné Hang Tünde 

       Szaktanácsadó 

       Zöld Óvoda koordinátor 

       Tagóvoda-vezető  

Forrás: Kertvárosi Óvoda Bimbó Utcai Tagóvodája   

Forrás: www.zoldovoda.hu 

http://zoldovoda.hu/uploads/articles/460/6-Tamogato-nyilatkozat.doc
http://zoldovoda.hu/uploads/articles/460/10-Adatkezelesi-nyilatkozat-vegl.docx
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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
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

423/2012. (XII.29.) Kormányrendelet 

Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre tör-
ténő jelentkezés esetén  

 

14. § (1) Felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a 15-24. §-ban foglalt rendelkezéseket e §-ban    
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.   

(2)  A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét az alábbiak szerint kiszámí-
tott felvételi pontszámmal kell értékelni: 

a) a középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (a továbbiakban: tanulmányi pontok) kétszerezésével, 

b) a tanulmányi pontok és az érettségi eredmények alapján kapott pontok (a továbbiakban: érettségi pontok) össze-
adásával, vagy 

c) az érettségi pontok kétszerezésével, 

mindhárom esetben az esetleg szerzett emelt szintű érettségi eredményért vagy a felsőoktatási felvételi szakmai 
vizsgáért járó többletpontok (a továbbiakban: érettségi többletpontok) és egyéb többletpontok hozzászámításá-
val. *  

(3) A (2) bekezdés szerinti három számítási módszer közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára a leg-
előnyösebb. 

(4) A felsőoktatási szakképzésre jelentkezők érettségi pontját - ha a felsőoktatási intézmény a 6. § (1) bekezdése 
alapján másként nem rendelkezik - az érettségi bizonyítványában, illetve a tanúsítványaiban szereplő érettségi   
vizsgatárgyak közül a két legjobbnak a százalékos eredménye alapján kell megállapítani. 

(5)  Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az érettségi többletpontokkal együtt, de a 
más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri, vagy meghaladja a 240 pontot. 

 

15. § (1) Alapképzésre és osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén e rendeletben meghatározott eltéréssel a 
jelentkező teljesítményét felvételi összpontszámmal kell értékelni, amelyet az alábbiak szerint kell számítani: *  

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy 

b) az érettségi pontok kétszerezésével, 

mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti két számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb. 

(3) A felvételi eljárásban a jelentkező összesen 

a) a középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgákon elért százalékos eredményei átlaga alapján legfeljebb 200 
tanulmányi pontot; 

b) a jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 érettségi pontot; 

c)  az emelt szinten teljesített érettségi vizsgákért, vagy a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgákért legfeljebb 100 
érettségi többletpontot; 

d)  a felsőoktatási szakképzés befejezését igazoló oklevél megszerzését követően, azonos képzési terület szakjára 
történő jelentkezés esetén 

da)  jeles záróvizsga eredmény alapján 32 többletpontot, 

db) jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpontot, 
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dc) közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpontot; 

e) az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a 24. §-ban meghatározott többletpontokat; 

f) egyéb, a 20-21. §-ban meghatározott többletpontokat 

szerezhet. 

(4) A (3) bekezdés c)-f) pontja alapján adható többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet. A jelentkező abban 
az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt 
meghaladná. 

(5)  Ha egy jelentkező több olyan szakra, képzésre, intézménybe jelentkezik, ahol azonosak a szóbeli alkalmassági 
vizsga követelményei, vagy ahol ugyanazon érettségi tárgyhoz felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tesz, a szóbeli 
alkalmassági vizsgát vagy felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírá-
lási sorrendben előbb jelzett intézményben, szakon kell letenni. Ezekben az esetekben a vizsga eredményét a többi 
intézményben, szakon is el kell fogadni. 

(6)  

15/A. §  (1) Középfokú szakképzettséget tanúsító oklevéllel rendelkező jelentkező felvételi összpontszámát a     
szakképzettsége szakirányának megfelelő továbbtanulás esetén a 15. §-tól eltérően - a jelentkező számára előnyö-
sebb módon - az alábbiak szerint kell számítani: 

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, 

b) az érettségi pontok kétszerezésével vagy 

c) kizárólag a szakmai vizsga eredménye után járó pont 

és mindhárom esetben a 20-21. §-ban és a 24. §-ban meghatározott többletpontok hozzászámításával. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti értékelés esetén a jelentkező 

a) a 16. § szerinti középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 tanulmányi pon-
tot szerezhet, és 

b) legfeljebb 200 érettségi pontot szerezhet, amelyből 

ba) a jelentkezés feltételéül meghatározott egy érettségi vizsgatárgynak a 17. § szerint számított eredménye legfel-
jebb 100 érettségi pontot jelent, és 

bb) a szakmai vizsga eredménye a szakmai vizsgán kapott százalékos eredménnyel megegyező pontot jelent. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti értékelés esetén a felvételi eljárásban a jelentkező legfeljebb 200 érettségi 
pontot szerezhet, amelyet a (2) bekezdés b) pontja szerint kiszámított pontszám kétszereseként kell meghatározni. 

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti értékelés esetén, ha a szakmai vizsga minősítése legalább közepes, a jelentke-
ző a szakmai vizsga eredménye után legfeljebb 400 pontot szerezhet, amelyet a szakmai vizsgán kapott százalékos 
eredmény négyszereseként kell meghatározni. 

(5) Azoknak a szakképzettségeknek és ahhoz kapcsolódóan azoknak a szakoknak a körét, amelyek a tekintetében az 
e § szerinti pontszámítást alkalmazni kell, - a szakképzésért felelős miniszter egyetértésével - az oktatásért felelős 
miniszter határozatban állapítja meg, és az általa vezetett minisztérium honlapján és a Tájékoztatóban teszi közzé. 

(6) Ha a szakmai vizsga eredményének százalékos értéke nem állapítható meg, a szakmai vizsga eredménye után 

a) 100 pontot kell figyelembe venni, ha a szakmai vizsga eredménye jeles, 

b) 80 pontot kell figyelembe venni, ha a szakmai vizsga eredménye jó, 

c) 60 pontot kell figyelembe venni, ha a szakmai vizsga eredménye közepes, 

d) 50 pontot kell figyelembe venni, ha a szakmai vizsga eredménye elégséges. 

(7) E §-t kell alkalmazni az 1993 után szerzett, a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék 
alapján 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést szerzett jelentkező szakképesítésének megfelelő szakirányú 
továbbtanulása esetén is. 

15/B. §  A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket - ha felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre vagy osz-
tatlan képzésre jelentkeznek - a felsőoktatási intézmények a Tájékoztatóban közzétett módon a felsőfokú végzett-
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séget tanúsító oklevél alapján, az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben 
az esetben az oklevélért adható pontot az oklevél minősítése szerint a 14. § (5) bekezdésében, illetve a 23. § (1) 
bekezdésében megállapított ponthatár és 400 pont között arányosan kell megállapítani. Az így kapott pontszámhoz 
a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében hozzá kell adni a 20-21. §-ban és a 24. § (1) bekez-
désében meghatározott többletpontokat. A jelentkezési kérelem csak akkor minősül a 11. § (2) bekezdés b)-d) és g) 
pontja szerint hiányosnak, ha a jelentkező az érettségi bizonyítványa és a középiskolai bizonyítványa alapján is kéri 
a pontszámítás elvégzését. 

 

16. § (1) A tanulmányi pontokat a jelentkező 9-12. (nyelvi előkészítő esetén 9-13.) évfolyamos középiskolai osztály-
zataiból és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak 
százalékos eredményeiből a következő módon kell kiszámolni: *  

a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott ide-
gen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi osztályzatainak, valamint egy legalább két 
évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább 
egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi osztályzatainak - a (2) és (3) bekez-
désekre figyelemmel megállapított - összegét kettővel meg kell szorozni; 

b)  az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érett-
ségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni. 

(2)  Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi nyelv és irodalomból osztályzatként évente a megfelelő nyelv 
és irodalom tantárgyak osztályzatainak számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni. 

(3)  Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgy a biológia, a fizika, a ké-
mia, a földrajz (a földünk és környezetünk), a természetismeret és a természettudomány tantárgyak. 

(4) Amennyiben a középiskola pedagógiai programjában a (3) bekezdésben megnevezett tantárgy közül nincs kettő, 
amelyet a tanulóknak legalább egy tanéven keresztül, vagy nincs egy, amelyet a tanulóknak legalább két tanéven 
keresztül tanulniuk kell, a középiskolának a Hivatalnál kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy a pedagógiai 
programjában és helyi tantervében szereplő tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szerepe-
lő eredményei közül melyek azok, amelyek az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudomá-
nyos tantárgyakból elért eredményeknek minősülnek. 

(5) A középiskola - pedagógiai programját és helyi tantervét tartalmazó - kérelmére a Hivatal elnöke azt vizsgálja, 
hogy a pedagógiai programban és a helyi tantervben szereplő tantárgyak közül melyek azok, amelyek a Nemzeti 
alaptanterv szerinti az „Ember a természetben” és a „Földünk és környezetünk” műveltségi területek fejlesztési 
feladatainak teljesítését szolgálják. A Hivatal elnöke határozatában megjelöli a középiskola pedagógiai programjá-
ban és helyi tantervében szereplő azon tárgyakat, amelyeknek a középiskola által kiállított bizonyítványokban     
szereplő eredményei az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgyakból 
elért eredménynek minősülnek. A határozat a középiskola által az adott naptári évben kiállított bizonyítványokban 
szereplő tantárgyak eredményeire vonatkozik.  

(6)  Amennyiben a jelentkező érettségi bizonyítványában az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vizsgatár-
gyakból ötnél kevesebb vizsgatárgyból szerzett osztályzatot, akkor az átlag megállapításakor csak ezeket kell       
figyelembe venni. 

(7) Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányokat követően 
jelentkezik felsőoktatási intézménybe és ezért az (1)-(6) bekezdésben meghatározott módon pontszáma nem álla-
pítható meg, a Hivatal dönt a tanulmányok során szerzett osztályzatok tanulmányi pontként történő figyelembevé-
teléről. 

 

17. § (1)  Az érettségi pontokat a képzési területre vagy szakra vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsga-
tárgy, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi 
vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámolni, ebben figyelembe kell venni a jelentkezés meghatározott feltétele-
ként teljesített emelt szintű érettségi vizsga eredményét. 

(2) Az érettségi pontok száma - a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt - egyenlő az érettségi 
vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. 
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(3) Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményét az érettségi bizonyítvány, illetve a tanúsítványok alapján kell 
figyelembe venni. 

(4) Ha ugyanabból a tárgyból a jelentkező több, különböző eredménnyel is rendelkezik, a számára legelőnyösebb 
eredményt kell figyelembe venni az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. 

(5) A nem a többszintű érettségi vizsgarendszerben tett érettségi vizsgatárgyaknak a felvételi eljárás időpontjában 
hatályos érettségi vizsgatárgyakkal való megfeleltetését a jelentkező által a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg 
előterjesztett kérelmére az érettségi vizsga letételének időpontjában hatályos és a felvételi jelentkezés időpontjá-
ban hatályos vizsgakövetelmények szakmai tartalmának összevetése alapján a Hivatal állapítja meg. A Hivatal köte-
les a tantárgyi megfeleltetésre, amennyiben a vizsgakövetelményeknek legalább 75 százaléka megegyezik, illetve az 
elutasításra, amennyiben az egyezés nem éri el az 50 százalékot. A megfeleltetett érettségi vizsgatárgyak jegyzékét 
a Hivatal a felvételi eljárás honlapján közzéteszi. 

(6) Azon érettségi vizsgaeredmény alapján, amelynél ezt jogszabály kizárja, érettségi pont nem számítható. 

(7) A nyelvvizsga-bizonyítvány alapján megállapított érettségi eredmény nem vehető figyelembe abban az esetben, 
ha az emelt szintű érettségi az adott nyelvből jelentkezési feltétel. 

(8)  A jelentkező a központi felvételi eljárásban a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi 
érettségi vizsgakövetelmény feltételét - a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett - leg-
alább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból *  

a) a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, 

b) valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiá-
ban teljesített érettségi vizsgaeredménnyel 

c) nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy 

d) az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 
322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel 

rendelkezik. 

(9) Nem számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből, amennyiben a vizsgázó a   
gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolta, és az érettségi bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi 
vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése alapján ennek 
megfelelően záradékkal látták el. 

17/A. §  (1) A központi felsőoktatási felvételi eljárásban részt vevő jelentkező az érettségi bizonyítványa és a felső-
fokú oklevele által tanúsított végzettségi szint elismerésére vonatkozó, továbbtanulási célból indított, a külföldi bi-
zonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény II. fejezete szerinti eljárásra az a felsőoktatási 
intézmény rendelkezik hatáskörrel, amelyiket a jelentkező a jelentkezési kérelmében az első sorban jelölt meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásra irányuló kérelmet a jelentkező a Hivatalhoz a jelentkezési kérelmével együtt 
nyújtja be. A Hivatal a kérelmet a hatáskörrel rendelkező felsőoktatási intézménynek szakvéleménye ismertetésé-
vel továbbítja. 

(3)  Az (1) bekezdés szerinti felsőoktatási intézmény által érettségi bizonyítványként elismert bizonyítványban     
szereplő vizsgatárgyat a Hivatal emelt szintűnek ismeri el, ha tartalmi vizsgakövetelményei legalább 75 százalékban 
tartalmazzák a magyar vizsgatárgy emelt szintű tartalmi követelményeit. Az emelt szinten való elismerés további 
feltétele, hogy a vizsgarendszerben a vizsgakérdéseket a vizsgáztató, vizsgára felkészítő intézménytől függetlenül 
határozzák meg, valamint, hogy a vizsgateljesítményeket a vizsgáztató, vizsgára felkészítő intézménytől független 
személyek, szervezetek bírálják el és értékeljék. 

(4)  A Hivatal az emelt szintűnek el nem ismert, azonos megnevezésű külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi   
vizsgatárgyat automatikusan középszintű érettségi vizsgatárgynak számítja. Eltérő megnevezésű vizsgatárgy esetén 
a Hivatal a jelentkező kérelmére megvizsgálja a külföldi vagy külföldi rendszerű vizsgatárgy és a magyar rendszerű 
vizsgatárgy egyezőségét, és ha az egyezőség a tartalmi elemek legalább 50%-ára fennáll, akkor az középszinten   
teljesített vizsgatárgyként beszámítható. Automatikus a pontszámítás, amennyiben egy adott ország vagy középis-
kola érettségi vizsgatárgya egy korábbi eljárásban már elismerésre került. 

(5)  A Hivatal a Tájékoztatóban teszi közzé a (3) bekezdés alapján kérelemre, illetve hivatalból indított eljárásai    
során már emelt szintűnek elismert külföldi, vagy külföldi rendszerű érettségi vizsgatárgyakat, amelyek emelt szintű 
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érettségi vizsgatárgyként való elismerése a felsőoktatási intézmény által az (1) bekezdés szerinti eljárásban érettsé-
gi végzettségnek elismert érettségi bizonyítvány esetén automatikus. 

 

18. § (1) Az alapképzés és az osztatlan képzés felvételi eljárása során az 1. mellékletben meghatározottak szerint a 
felsőoktatási intézmény szabályzatában normatív módon meghatározva 

a) egészségügyi vizsgálat, 

b) pályaalkalmassági vizsgálat, 

c) gyakorlati vizsga, 

d) a nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsga, 

e) szóbeli alkalmassági vizsga,  

f)  felsőoktatási felvételi szakmai vizsga 

szervezhető. 

(1a) Amennyiben az (1) bekezdés a)-c) pont szerinti vizsgálat, illetve vizsga követelményei egy vagy több szakon 
egységesek, az (1) bekezdéstől eltérően a felsőoktatási intézmény szabályzata helyett a Tájékoztatóban a szak(ok)ra 
vonatkozóan meghatározott követelmények az irányadóak. 

(2)  Az (1) bekezdés a), b), d), e) és f) pontja alapján végzett vizsgálat, illetve vizsga értékelése „megfelelt” vagy 
„nem felelt meg” minősítés lehet. A „nem felelt meg” minősítés esetén - az f) pont kivételével - a jelentkező össz-
pontszáma nulla. 

(3)  A sporttudomány, művészet és művészetközvetítés képzési terület képzéseire, valamint a testnevelés és sport 
műveltségterülethez tartozó, valamint a művészeti egyszakos, illetve kétszakos osztatlan tanárképzésre történő 
jelentkezés esetében, ahol gyakorlati vizsga van, a 14-17/A. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy az e képzésekre jelentkezők esetében a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell 
megállapítani. Ebben az esetben a felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsga pontszámának - amelynek maximális 
értéke 200 pont - megkettőzésével, többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni. A kétszakos osztatlan   
tanárképzésben a művészeti jellegű szakon a gyakorlati vizsgán 100 pont, a közismereti tanárszakon az érettségi 
vizsgatárgy százalékos eredménye alapján ugyancsak 100 pont szerezhető. A jelentkező összpontszámát ebben az 
esetben is - az érettségi többletpontokat ide nem értve - többletpontok nélkül kell megállapítani. 

(4)  Amennyiben a jelentkező több osztatlan tanárszakra és több intézménybe jelentkezik, a kötelező pályaalkal-
massági vizsgálaton abban az intézményben kell részt vennie, amelyik a 13. § (1) bekezdésében meghatározott   
időpontban az elbírálási sorrendjében a legkisebb sorszámmal szerepel. 

 

19. § (1) Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentke-
ző az emelt szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményű érettségi vizsgáért érettségi többletpontra         
jogosult. 

(2)  Ha a jelentkező az (1) bekezdés vagy a 17. § (8) bekezdése alapján jogosult az érettségi többletpontra, emelt 
szintű érettségi vizsgatárgyanként 50 érettségi többletpontra jogosult. 

 

20. § (1) A jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizs-
gáért nyelvenként 

a) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy *  

b) felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra *  

jogosult. 

(2) A jelentkező az (1) bekezdés alapján legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a többletpontokra több  
különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, vagy ha a különböző nyelvvizsgák alapján  
elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 

(3) Államilag elismert középfokú (B2) írásbeli vagy szóbeli típusú, illetve felsőfokú (C1) írásbeli vagy szóbeli típusú, 
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vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult 28, illetve 40 többletpontra, ha a sajátos nevelési 
igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex típusú nyelvvizsgát letenni. 

(4) A magyarországi nemzetiségi középiskolában nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv- és irodalomból tett érett-
ségi vizsgával rendelkező akkor jogosult 20 többletpontra, ha az érettségi vizsgával azonos nemzetiségi pedagógus 
szakra jelentkezik. 

(5)  Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga 
alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot 
biztosító jogcímen kapja meg. 

 

21. § (1) A jelentkező a következő jogcímeken, a 6. § (1) bekezdés b) pontja és a 6. § (2) bekezdés e) pontja szerint a 
felvételi eljárás során *  

a) az adott sportág országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek 
Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján - a 22. § (1) bekezdésében foglaltakat 
kivéve - 

aa) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 

ab) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, 

ac) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel esetén 50 többletpontra, 

b) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott 
sportág országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 
Sportszövetségének igazolása alapján 

ba) világbajnokságon, 

bb) Európa-bajnokságon 

elért legalább 3. helyezésért 30 többletpontra, 

c) az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által 
elismert sportágban 

ca) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, 

cb) az Universiadén, 

cc) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, 

cd) az Ifjúsági Olimpián 

elért legalább 3. helyezésért 20 többletpontra, 

d)  az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által 
elismert sportágban az országos sportági szakszövetség által - a szakszövetségnek a jelentkezési határidő napján 
hatályos versenyszabályzatában meghatározottak szerint, a Magyar Olimpiai Bizottság által igazoltan - szervezett 
országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 15 többletpontra, 

e) a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Ma-
gyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 
3. helyezésért 10 többletpontra 

f)  a középiskolai művészeti szakképzésben szervezett Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni ver-
senyzőként elért 1-3. helyezésért 20 többletpontra; 

g) tárgyanként legfeljebb egy, a ga)-gb) alpont szerinti tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha a jelent-
kező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a felsőoktatási intézmények a 16. § (1) 
bekezdése alapján érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak, 

ga)  az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak 
versenyén vagy az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén vagy az Ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgyak versenyén elért 1-10. helyezésért 100, 11-20. helyezésért 50, 21-30. helyezésért 25 többlet-
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pontra, 

gb) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasok-
nak 30, az első díjasoknak 20 többletpontra; 

h) az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 többletpontra; 

i) egyéb, a g) pont alá nem tartozó tantárgyból Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredményért, ha 
olyan tárgyból érte el, amelynek elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek, az 1-10 helyezés 
esetén 20 többletpontra; 

j)  

k)  országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól   
felmentést kapott jelentkező szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpontra 

jogosult. 

(2) Az (1) bekezdés b)-e) pont alapján a többletpontot csak abban az esetben kaphatja meg a jelentkező, ha az arra 
jogosító eredményt legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. 

(3) Az (1) bekezdés ga) alpontja alkalmazása során a döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt - a verseny 
szervezőjének igazolása alapján - a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell tekinteni. 

(4)  Az (1) bekezdés alkalmazása során jogcímenként legfeljebb egy-egy többletpontra jogosító eredmény alapján 
jogosult többletpontra a jelentkező. Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott jogcímek közül csak a pontszá-
mítás szempontjából legkedvezőbb jogcím után kaphat többletpontot a jelentkező. 

 

22. § (1) A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 
által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-6. helyezést elért jelentkezők 
felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen - amennyiben megfelel-
nek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, valamint elérik a 14. § (5) bekezdésében, illetve 23. §-ban megha-
tározott pontszámot - 500 pont. 

(2)  Az államtudományi képzési terület nem önköltséges alapképzési szakjaira jelentkezők közül maximális         
pontszámmal (500 pont) sportösztöndíjasként kell figyelembe venni azokat, akik teljesítik a felsőoktatási intézmény 
által a Tájékoztatóban meghatározott további felvételi, valamint sportteljesítménnyel kapcsolatos követelménye-
ket. A sportösztöndíjasként figyelembe vett hallgatók létszáma nem haladhatja meg az államtudományi képzési 
területre az adott évben felvehető hallgatói létszámkeretet megállapító kormányhatározatban nem önköltséges 
finanszírozási formára megadott felvehető hallgatói létszám 5%-át. 

(3)  A rendészeti ágazat szakembereinek felkészítése érdekében, továbbá a honvédtiszti életpályára történő felké-
szítés, valamint a honvédelmi terület civil szakembereinek felkészítése érdekében meghirdetett alapképzési szakok-
ra jelentkezőknek a 22. § (2) bekezdésében meghatározottak mellett a közigazgatási, rendészeti, katonai és       
nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztá-
sával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös         
feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és 
tanulmányainak részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott különös felvételi feltételeknek is 
meg kell felelnie. 

 

23. § (1)  Alapképzésre, osztatlan képzésre - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - csak az a jelentkező vehető fel, 
akinek a 19. §, 20. § és a 21. § (1) bekezdés j) pontja szerint járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható 
többletpontok nélkül számított pontszáma eléri vagy meghaladja a 280 pontot. 

(2)  A levelező munkarendben közszolgálati ösztöndíjas képzésként meghirdetett közigazgatás-szervező alapképzési 
szakra - a Tájékoztatóban meghatározott létszámban - az a Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó szemé-
lyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pont-
jában meghatározott képzésről kiállított bizonyítvánnyal rendelkező jelentkező vehető fel, aki teljesíti a felsőoktatá-
si intézmény által meghatározott felvételi követelményt. Az ilyen jelentkezőt a többletpontok nélkül szerezhető 
maximális pontszámmal kell figyelembe venni. 
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(3)  Alapképzésre, osztatlan képzésre - az (1) bekezdésben foglaltak mellett, a (4) bekezdésben szabályozott kivétel-
lel - az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget     
tanúsító oklevéllel rendelkezik. 

(4)  A (3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a jelentkező olyan képzésre jelentkezik, amely képzés esetén a felvételi 
összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell megállapítani. 

(5)  Emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának minősül a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási 
képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyez-
ményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanú-
sító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványban szereplő, az 
adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga. 

8. Esélyegyenlőség biztosítása 

 

24. § (1)  Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az a jelentkező, aki a Tájékoztató megjelenése és a 12. § (4) be-
kezdésében foglalt határidő közötti időszak során 

a)  a hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra; 

b) a fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra; 

c)  gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást 
segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, és ezt ezen időszakban 
kiállított igazolással bizonyítja, minden jelentkezési helyén 40 többletpontra 

jogosult. 

(2) A jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) a 12. § (4) bekezdésében meghatározott határ-
időig kell igazolni. 

(3) A felvételi eljárás lebonyolítása során a Hivatal és a felsőoktatási intézmények kötelesek biztosítani a fogyaté-
kossággal élő jelentkező számára a felvételi eljárásban való részvétel feltételeit. 

(4) A fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint amelyek 
a közoktatásról illetve a köznevelésről szóló jogszabályok alapján megillették. 

(5) Amennyiben a felsőoktatási intézmény a felvétel feltételéül egészségügyi, pályaalkalmassági, szakmai alkalmas-
sági követelményt határoz meg, a fogyatékossággal élő jelentkezőt a felsőoktatási intézmény szabályzata szerint 
illethetik meg kedvezmények illetve felmentések. 

(6) A (3)-(5) bekezdés alapján nyújtott kedvezménynek vagy mentesítésnek a fogyatékosság jellegéhez kell igazod-
nia, és nem vezethet a felvételhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli teljes felmentéshez. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A tanárképzés jelenlegi rendszere  

 

Magyarországon a tanárképzés jogi kereteit a 2011. évi CCIV. törvény6 a nemzeti felsőoktatásról, a 

283/2012. (X.4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanársza-

kok jegyzékéről7 és a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és 

az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről8 adják. A felsőoktatási törvény 2020. júli-

us 31-től hatályos rendelkezése szerint „tanárképzés osztatlan képzésben – a Kormány által megha-

tározott esetben osztott mesterképzésként – szervezhető. A képzés időtartama osztatlan képzésben 

legalább tíz, legfeljebb tizenkét félév. A tanárképzésben – a képzési és kimeneti követelményekben 

meghatározottak szerint – kettő félév szakmai gyakorlatot a képzés elejétől, a képzés egészébe    

illeszkedve, iskolai környezetben, valamint egyéni összefüggő iskolai gyakorlat formájában kell       

teljesíteni. A tanárképzés során mesterfokozat szerezhető.”9  

A tanárképzés rendszere közismereti, szakmai és hitéleti tanárszakokat különböztet meg. A közisme-

reti tanárszakok, melyek az iskolai nevelés-oktatás szakaszában, a szakrendszerű oktatásban tanári 

munkakör betöltésére készítik fel a hallgatót, egymással és hittanár-nevelőtanár tanárszakkal     

szakpárban vehetők fel a felsőoktatási felvételi eljárásban. Két szakirány egyidejű képzésével végez-

hetők el a zeneművészet szakmai területen egyes zenetanár és zeneművésztanár szakok is, a     

képzési idő itt is minimum 10 félév, a képzés általában nappali munkarendben zajlik.10 Ugyanakkor 

más szakmai tanárszakok, így pl. a műszaki, neveléstudományi, gyógypedagógiai, valamint a         

zene-, tánc- és képzőművészeti szakmai területekre épülő tanárképzések is csak a szakterület     

szerinti nem tanári mesterszakra épülően végezhetők el egy második mesterszakon folyó, tanári 

szakképzettség megszerzésére irányuló, egyszakos képzésben.  

 

 

 

A 2021-es normál felvételi eljárásban induló tanárképzések szerkezete  

6https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv 
7https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200283.kor 
8https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300008.emm 
9V.ö. Nftv. 102. § (2) bekezdés e) pont 
10A közismereti és a szakmai művészeti tanárszakok (szakirányok) párosítási feltételeit a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 1. sz. 
melléklete tartalmazza. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200283.kor  
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A szakmai tanárszakok többsége, így pl. a mérnöktanár, a közgazdásztanár szakok és azok szakirá-

nyai, vagy az egészségügyi tanárszak a szakképzésben folyó szakmai oktatásra készít fel, míg     

művészeti tanárszakok a művészeti területen alapfokú művészeti iskolában, művészeti szakközépis-

kolában, szakiskolában a művészeti tantárgyaknak megfelelő tanári munkakör betöltésére. A        

közismereti tanárszakok a köznevelés műveltségi területeihez kapcsolódnak. 

Az utóbbi években folyamatosan bővült azon tanárszakok palettája, melyek az adott diszciplína   

mesterképzésével párhuzamosan is elvégezhetők. A művészeti képzési területen 2016 óta, a     

szakmai tanárszakokon 2018 óta, a közismereti tanárképzésben pedig az felsőoktatási törvény  

2020. július 31. óta hatályos rendelkezése értelmében végezhető el a tanári felkészítés a nem tanári 

mesterképzési szakkal párhuzamosan is.  

A közismereti tanárszakokon továbbra is lehetőség van a nem tanári osztatlan szakot követően a ta-

nárszak felvételére, vagy általános iskolai tanári szakképzettséget követően ugyanazon a szakterüle-

ten a középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére, vagy – az 1993. évi felsőoktatási törvény 

szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári szakképzettsé-

get követően – újabb tanári szakképzettség megszerzésére, továbbá tanító szakképzettség birtoká-

ban tanári szakképzettség megszerzésére is. Ezek az ún. rövid ciklusú képzések előképzettségtől 

függően 2-4-5 félév alatt teljesíthetők.  

A választható szakokról és szakpárokról és a felvételi követelményekről itt tájékozódhat bővebben: 

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/tanarkepzes_valaszto 

A Pécsi Tudományegyetem pedagógusképzési kínálata 

 

A Pécsi Tudományegyetem a jogelődök hagyományaihoz híven elkötelezett a minőségi pedagógus-

képzés és pedagógusutánpótlás biztosítása mellett. Osztatlan kétszakos és rövid ciklusú egyszakos 

tanárképzés jelenleg az Egyetem négy Karán folyik; közismereti tanárképzés a Bölcsészet- és      

Társadalomtudományi Karon (BTK), a Természettudományi Karon (TTK) és a Művészeti Karon (MK), 

szakmai tanárképzés az Egészségtudományi Karon (ETK), művésztanárképzés pedig a Művészeti 

Karon.  

A PTE osztatlan, nappali munkarendű tanárképzésében számos BTK-TTK szakpár létezik, de az MK 

is rendelkezik a BTK-val, illetve a TTK-val közös képzésekkel, és a PTE közismereti tanárképzést 

folytató Karai a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolával (PPHF) közösen is hirdetnek kétszakos   

képzéseket.  

 

A szakpáros osztatlan képzésekről és a közismereti tanárszakok rövid ciklusú képzéseiről további 

információk találhatók itt:  

https://btk.pte.hu/hu/felvetelizoknek/szakvalaszto/osztatlan-tanarkepzes-o 

https://btk.pte.hu/hu/kepzeseink/rovid-ciklusu-egyszakos-tanari-mesterszak 

http://www.ttk.pte.hu/hallgatok/tanarkepzes 

 

A szakmai, művészeti egyszakos tanárképzésről további információk olvashatók itt:  

https://www.art.pte.hu/zenemuveszeti_intezet/tanterv 

https://www.art.pte.hu/kepzomuveszeti_intezet/szakok_kepzesek/kepzomuvesz_tanar 

https://www.art.pte.hu/media_es_alkalmazottmuveszeti_intezet/design_es_vizualismuveszet_tanar 

http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/eutanar_msc.html 

 

A pedagógusképzési területhez tartozó alsófokú pedagógusképzés az ETK-n és a KPVK-n végezhe-

tő el: csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak (BA) az ETK szombathelyi és a KPVK szekszárdi 

telephelyén, óvodapedagógus BA és tanító BA a KPVK szekszárdi és pécsi telephelyén szerepel a 

képzési kínálatban. Ezekről az alábbi linkeken érhető el bővebb tájékoztatás:  

http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/csecsemo_bsc.html 

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/tanarkepzes_valaszto
https://btk.pte.hu/hu/felvetelizoknek/szakvalaszto/osztatlan-tanarkepzes-o
https://btk.pte.hu/hu/kepzeseink/rovid-ciklusu-egyszakos-tanari-mesterszak
http://www.ttk.pte.hu/hallgatok/tanarkepzes
https://www.art.pte.hu/zenemuveszeti_intezet/tanterv
https://www.art.pte.hu/kepzomuveszeti_intezet/szakok_kepzesek/kepzomuvesz_tanar
https://www.art.pte.hu/media_es_alkalmazottmuveszeti_intezet/design_es_vizualismuveszet_tanar
http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/eutanar_msc.html
http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/csecsemo_bsc.html
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https://kpvk.pte.hu/hu/kepzeseink/kepzes/csecsemo_es_kisgyermeknevelo_alapszak 

https://kpvk.pte.hu/hu/kepzeseink/kepzes/ovodapedagogus_alapszak 

https://kpvk.pte.hu/hu/kepzeseink/kepzes/

ovodapedagogus_alapszak_nemzetisegi_ovodapedagogus_nemet 

https://kpvk.pte.hu/hu/kepzeseink/kepzes/tanito_alapszak 

https://kpvk.pte.hu/hu/kepzeseink/kepzes/tanito_alapszak_nemzetisegi_tanito_nemet 

 
Az ugyancsak a pedagógusképzési területhez tartozó gyógypedagógia alapképzési szak jelenleg a 
KPVK szekszárdi telephelyén érhető el nappali és levelező munkarendben egyaránt. A gyógypeda-
gógia BA-ról továbbiak a Kar honlapján olvashatók: 

https://kpvk.pte.hu/hu/kepzeseink/kepzes/gyogypedagogia_alapszak. 

   

 
 

Alsófokú pedagógusképzés 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő 6 félév 
KPVK 
ETK 

nappali/levelező 
BA 

Gyógypedagógus 8 félév 

KPVK 

Óvodapedagógus 6 félév 

Nemzetiségi német óvodapedagógus 6 félév 

Tanító 8 félév 

Nemzetiségi német tanító 8 félév 

Szakmai tanárképzés 

Egészségügyi tanár 4 félév ETK nappali/levelező 
MA Pedagógiatanár 4 félév BTK 

Művésztanár-képzés 

Zenetanár (hangszeres) 10 félév 

MK nappali O/MA 

Ének-zene+kóruskarnagy művésztanár; 
ének-zene+zeneismeret tanár 

12 félév 

Zeneművész-tanár (BA+MA után) 2 félév 

Design- és vizuálisművészet-tanár 2 félév 

Képzőművész-tanár 2 félév 

Közismereti tanárképzés 

Kétszakos, általános és/vagy középiskolai tanár 

10 félév BTK 
TTK 
MK 
PPHF 

nappali O 11 félév 

12 félév 

Középiskolai tanár (szakterületi diszciplináris 
végzettséggel) 

2 félév 

BTK 
TTK 

levelező MA 
Középiskolai tanár (szintemelő, főiskolai vég-
zettséggel) 

2 félév 

Újabb tanári szakképzettség tanároknak 4 félév 

Általános iskolai tanár (tanítói oklevéllel) 4/5 félév 

https://kpvk.pte.hu/hu/kepzeseink/kepzes/csecsemo_es_kisgyermeknevelo_alapszak
https://kpvk.pte.hu/hu/kepzeseink/kepzes/ovodapedagogus_alapszak
https://kpvk.pte.hu/hu/kepzeseink/kepzes/ovodapedagogus_alapszak_nemzetisegi_ovodapedagogus_nemet
https://kpvk.pte.hu/hu/kepzeseink/kepzes/ovodapedagogus_alapszak_nemzetisegi_ovodapedagogus_nemet
https://kpvk.pte.hu/hu/kepzeseink/kepzes/tanito_alapszak
https://kpvk.pte.hu/hu/kepzeseink/kepzes/tanito_alapszak_nemzetisegi_tanito_nemet
https://kpvk.pte.hu/hu/kepzeseink/kepzes/gyogypedagogia_alapszak
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A PTE 2021-es normál felvételi eljárásban meghirdetett  

alap- és mesterszakjai a pedagógusképzési területen 

 

A Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakot 2009 óta hirdeti meg a PTE a BTK       

oktatásszervezésében. A szakirányú továbbképzés kötelező ismeretköreiért felelős szervezeti      

egység a BTK Neveléstudományi Intézete, a választható ismeretkörök – amennyiben a graduális 

képzésben szerzett szaktanári tudás fejlesztését célozzák – a BTK és a TTK graduális képzést végző 

szaktanszékeihez kötődnek. A továbbképzésen jelenleg 9 szaktanári ismereteket megújító speciális 

ismeretkör mellett gyakorlatvezető mentori speciális ismeretkörök is választhatók 2016-tól a KPVK-n 

óvodapedagógusok és tanítók számára. További, a BTK-n választható speciális ismeretkörök a    

preventív pedagógia és pszichológia, a könyvtár-pedagógia, a tehetséggondozó, valamint a mérés-

értékelés „szakirányok”.11  

A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés mellett a BTK további 120 kredites, azaz 4 félév 

alatt elvégezhető képzéseket kínál közoktatási vezetők, tantervfejlesztők, vizsgaelnöki feladatokat 

ellátók, szaktárgyukat német nyelven oktatók számára, valamint roma társadalomismereti   

tartalommal is. 

11
http://btk.pte.hu/pedszakvizsga 

Szakirányú továbbképzések 

1. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 

1.1. Választható speciális ismeretkörök 

Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia  

 Könyvtár-pedagógia  

Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés  

 Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban: 

 Biológia 

Földrajz 

Kémia 

Magyar 

Matematika 

Német nemzetiségi 

Német nyelv és irodalom 

Testnevelés 

 Történelem  

 Gyakorlatvezető óvodapedagógus (Szekszárdi képzési hely) 

 Gyakorlatvezető tanító (Szekszárdi képzési hely) 

 Mérési-értékelési feladatok 

2. Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

3. Közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak és pedagógus szakvizsga 

4. Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 

5. Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak és pedagógus szakvizsga 

6. Szaktárgyak oktatása német / német nemzetiségi nyelven szakirányú továbbképzési szak 

7. Zenei mentor- és gyakorlatvezető tanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési 

szak 

http://btk.pte.hu/szaktoktnemet
http://btk.pte.hu/pedszakvizsga
https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/pedszakvizsga/preventiv_pepszi_szv_2018.docx
https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/pedszakvizsga/uj_btk_program-_tehetsfejl.doc
http://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/SZAKIR/foldrajz-javitott_tanterv.doc
http://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/SZAKIR/ped_2009_kemia.pdf
http://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/SZAKIR/ped_2009_magyar1.pdf
http://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/SZAKIR/matematika_tanterv2015uj.pdf
http://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/SZAKIR/ped_2009_nemet_nemzetisegi.pdf
http://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/SZAKIR/ped_2009_nemet_nyelv_es_irodalom.pdf
http://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/SZAKIR/testneveles_mv_haloterv_2015.pdf
https://btk.pte.hu/gyakvezment
https://btk.pte.hu/kozoktpedszak
https://btk.pte.hu/vizsgaeln
https://btk.pte.hu/romatarsismSZT
https://btk.pte.hu/szaktoktnemet
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A PTE szakirányú továbbképzései a pedagógusképzési területen 

 

A PTE pedagógusképzéseibe bekapcsolódó partnerintézmények hálózata szempontjából kiemelke-

dően fontos a gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább-

képzési szak, melynek szakindítási anyagát 2018-ban a Tanárképző Központ kezdeményezésére 

dolgozta ki a BTK Neveléstudományi Intézete.12  

Ugyancsak a tanárképzéshez kapcsolódó gyakorlatok megvalósítása szempontjából fontos a Művé-

szeti Kar zenei mentor- és gyakorlatvezető tanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú to-

vábbképzési szakja, mely a 2019/20-as tanévben újra indult és a zeneművész-tanárok képzésének 

személyi feltételeit hivatott biztosítani.  

Az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolában 2006. szeptember 1-én  indult meg 

a képzés két programmal: az oktatástörténeti és a nevelésszociológia program jelentik az iskola    

működésének alapját, utóbbihoz romológia specializáció tartozik. Ez a Dunántúl egyetlen olyan dok-

tori iskolája, amelyben neveléstudományból fokozatot lehet szerezni, így a képzés iránt jelentős igény 

mutatkozik. Ugyanakkor az OTNDI az ország egyetlen olyan doktori iskolája is, amely a romológia 

mesterszakra épülő specializációt kínál, s ezzel „politikai – oktatáspolitikai, művelődéspolitikai és   

tágabban társadalompolitikai – szempontból is úttörő és fontos szerepet vállal a cigány/roma tudomá-

nyosság elősegítésében.”13 

 

A PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola 2001-ben alakult. Három doktori programja közül az 1995 óta 

működő Alkalmazott Nyelvészeti Program, és a 2006-ban indított Doctoral Programme in English 

Applied Linguistics and TEFL/TESOL (Angol alkalmazott nyelvészet és angol mint idegen/második 

nyelv tanítás és tanulás) elnevezésű program keretében ugyancsak születnek olyan tudományos  

művek, melyek középpontjában nyelvpedagógiai kutatások állnak.14   

 

A PTE képzéskeresőjében többféle szűrés közül választhatnak, hogy megtalálják a számukra       

legmegfelelőbb képzést. A KERES gomb megnyomásával az összes képzésünket megtekinthetik, a 

keresési mezők kitöltésével pedig szűkíthetik az érdeklődési kört. 

A pedagógusképzési területen továbbtanulni szándékozó érettségizők, egyetemi hallgatók és peda-

gógus kollegák számára egyaránt javasoljuk a képzéskereső felület (https://felveteli.pte.hu/kepzesek) 

használatát, azon belül a PTE pedagógusképzéseinek a keresését az alábbi egyszerű módon: 

Az előképzettségnek megfelelő képzési szint -  Osztatlan / Alapképzés BA/BsC / Mesterképzés/MA/

Msc / Szakirányú továbbképzés megjelölése után a Képzésterület mezőben válasszák ki a Pedagó-

gusképzés területet, majd klikkeljenek a KERES mezőre.  

 

Ösztöndíjak a pedagógusjelölteknek 

 

Fontos tudni és közvetíteni, hogy a pedagógusképzés a kiemelten fejlesztendő területek közé tartozik 

a felsőoktatásban, ezért a pedagógusképzésbe felvettek zöme állami ösztöndíjas képzésbe jár.15 Ez 

azt jelenti, hogy a képzést az állam finanszírozza összesen maximum 12 féléven keresztül, de a    

jelenleg még meglévő hatéves képzések esetén, illetve a mesterszakkal párhuzamosan, vagy az MA 

után felvett tanári felkészítésben a képzési időn túl további két félévig vehető igénybe az állami      

támogatás.  

Az állam a képzési ösztöndíj folyósításán túl az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot is támogatja 

2018 óta: a tanárképzésben alapvetően egyéves összefüggő gyakorlaton lévő magyar állami        

ösztöndíjas nappali tagozatos hallgatók részére megélhetési támogatást biztosít a képzés utolsó két 

félévében, összesen 10 hónap időtartamra. A támogatás mértéke a mindenkori minimálbér 65%-a.  

A pedagógusjelöltek egy évről-évre bővülő köre az állami ösztöndíjon túl pályázhat a Klebelsberg 

12A képzés a 2018/19-es tanévben indult először, és a TK pályázati támogatás felhasználásával 53 mentortanárt iskolázott be a 
képzésbe.   
13http://nevtudphd.pte.hu/  
14https://nydi.btk.pte.hu/doktori_iskola 
15A pedagógusképzésbe felvettek száma 2020-ban 6426 fő volt, közülük 5929 (= 92,3%) állami ösztöndíjas képzésbe jár.  

https://felveteli.pte.hu/kepzesek
http://nevtudphd.pte.hu/
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Képzési Ösztöndíjra, melynek célja a tanári, gyógypedagógusi, vagy tanítói pályát választó hallgatók 

motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően 

részükre álláshely biztosítása. Az ösztöndíj megállapítása az ösztöndíjas jogviszony első félévében a 

program értékelési szempontjai alapján differenciáltan 125.000 és 375.000 forint/félév/fő közötti ösz-

szegben történik. A hallgató vállalja, hogy az osztatlan tanárképzésben, vagy gyógypedagógia, ill. 

tanító alapképzési szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és a végzettségének, szakkép-

zettségének megfelelő főállású, pedagógusfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart 

fenn az ösztöndíj-folyósítás időtartamának megfelelő időtartamig.  

2019-től áll a Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíj azon óvópedagógusok, tanítók és taná-

rok rendelkezésére, akik valamely magyarországi kisebbség nyelvét választják a felsőoktatásban. A 

PTE-n a horvát, a német (nemzetiségi német speciális tartalommal is) és – Magyarországon egyedül-

álló módon – a romani, ill. a beás nyelv választható a tanárképzésben (BTK), a német az óvodapeda-

gógus- és tanítóképzésben (KPVK) is. Az ösztöndíjas támogatás célja, hogy a képzést biztosító    

felsőoktatási intézmény nappali és levelező hallgatóit támogassa, biztosítva ezzel a megfelelően  

képzett, szakmailag elhivatott nemzetiségi pedagógus-utánpótlást a kisebbségek köznevelési    

intézményeiben. Az ösztöndíj egyszerre 10 hónapos időtartamra nyújt tanulmányi átlagtól függő-

en havi 15.000 és 75.000 forint közötti juttatást. A támogatás a képzés időtartama alatt akár 

többször is újra megpályázható. A hallgató vállalja, hogy végzettséget szerez, és az oklevél meg-

szerzését követően a szakképzettségének megfelelően nemzetiségi pedagógus főállású közal-

kalmazotti jog- vagy munkaviszonyt létesít, illetve tart fenn legalább az ösztöndíj folyósítási     

idejének megfelelő időtartamban.  

A PTE-n elnyerhető további ösztöndíjak közül kiemelnék egyet: A Pécsi Egyházmegye Püspöki 

Hivatala pályázatot hirdet a PTE óvópedagógus, tanító és tanár szakos hallgatói számára. Célja 

azon hallgatók támogatása, akik végzettségüket megszerezve az Egyházmegye által fenntartott 

intézményben kívánnak elhelyezkedni. A támogatás összege 45.000 forint havonta.   

Az nyilvánvaló, hogy a tanárutánpótlás megfelelő szintű biztosítása esélytelen a társadalmi     

közeg alapvető megváltoztatása nélkül, ahogyan az is, hogy kiemelt társadalmi, erkölcsi, jogi és 

anyagi elismerést garantáló feltételek mellett fontos volna a tanárképzést ismét az elitképzés 

szintjére emelni. A fentiekben említett ösztöndíjak népszerűsítése és a folyósítással kapcsolatos 

előkészítés a PTE-n a Tanárképző Központ feladata és felelőssége.   
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Bázisintézményi programnaptár 

 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

2020. december  

Időpont 
Intézmény adatai Program 

Kit várnak? 
Intézménynév Címe Jellege 

2020. 12. 
hónapban 
bármikor 

Meixner Ildikó Egységes 
Gyógypedagógiai Mód-

szertani Intézmény, Óvo-
da, Általános Iskola, Fej-
lesztő Nevelés-Oktatást 
Végző Iskola, Készségfej-
lesztő Iskola, Szakiskola 

és Kollégium 

A Fejlesztő Nevelés-Oktatást 
Végző Iskola szakmai munkájá-

nak helyi sajátosságai 

személyes és/vagy 
online egyéni kon-
zultáció, műhely-

foglalkozás, előadás 

pedagógusok, peda-
gógus teamek, mun-
kaközösségek, tan-

testületek 

2020. 12. 02. 
Gandhi Gimnázium, Kollé-

gium és AMI 

Gandhi Gimnázium szakmai    
napja.  

Saját készítésű és digitális eszkö-
zök használata a nemzetiségi 

nyelvtanulásban. Bemutatóóra és 

hospitálás, megbe-
szélés 

gimnáziumi nyelvta-
nárok, általános isko-

lai nyelvtanárok 

2020. 12. 10. 

A Tan Kapuja Budhhista 
Gimnázium és Általános 
iskola Alsószentmártoni 

Telephelye 

A "második esély" gimnáziumi 
programelemek bemutatása. 

Kulcskompetenciák fejlesztése a 
különböző tanórákon 

előadás és hospitá-
lás: 11 óra; 

videós tanóra meg-
tekintése, reflexiók: 

13 óra 

hátrányos helyzetű 
fiatalokkal foglalkozó 
pedagógusok, segítő 

szakemberek 

2020.12.10 
Istvánffy Miklós Általános 

Iskola 

Meghívó online tanórára 
Matematikai készségek-

képességfejlesztés szorobánnal 
(3. évfolyam) 

 bemutatóóra 
általános iskolai pe-

dagógusok 

2021. január 
Időpont 

Intézmény adatai Program 
Kit várnak? 

Intézménynév Címe Jellege 

2021. 01. 
hónapban 
bármikor 

Meixner Ildikó Egységes 
Gyógypedagógiai Mód-

szertani Intézmény, Óvo-
da, Általános Iskola, Fej-
lesztő Nevelés-Oktatást 
Végző Iskola, Készségfej-
lesztő Iskola, Szakiskola 

és Kollégium 

IKT alapú pedagógiai módszertan 

személyes és/vagy 
online egyéni kon-
zultáció, műhely-

foglalkozás, előadás 

pedagógusok, peda-
gógus teamek, mun-
kaközösségek, tan-

testületek 

2021. 01. 06.  
8.55−9.40 

Véméndi Általános Iskola Római örömóra − 5. osztály 
dramatizálás a tan-

órán 
tanárok 

2021. 01. hó Schneider Lajos AMI GordonKamara pályázati projekt szakmai nap 

alap- és középfokú 
művészeti iskolában 
dolgozó vonós taná-

rok 
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Időpont 
Intézmény adatai Program 

Kit várnak? 
Intézménynév Címe Jellege 

2021. 01. hó 
Istvánffy Miklós Általános 

Iskola 

Hospitálási tréning. Előadás. Az 
Istvánffy Miklós Általános Iskola 
pedagógiai programjának sajá-
tosságai: "Érzelmek iskolája" −  

Tanórákra épített pihenés 
"relaxálással". Bemutatóórák: 
Inkluzív nevelés − differenciált 

egyéni képességfejlesztés. A te-
hetséggondozás gyakorlata a ta-
nulás-tanítási folyamatban. Tan-

tárgyorientált idegennyelv-
oktatás (német, angol). SNI integ-
ráció − kéttanáros modell alkal-
mazása a gyakorlatban, a gyógy-

pedagógus szerepe 

előadás, bemutató-
óra, konzultáció 

általános iskolai pe-
dagógusok 

2021. 01. hó 
PTE GYÁIG Deák Ferenc 

Gimnáziuma és Általános 
Iskolája 

Nyelvi projektek a tanórán és 
azon kívül 

műhelymunka 
érdeklődő pedagógu-

sok 

2021. 01. hó 
PTE GYÁIG Deák Ferenc 

Gimnáziuma és Általános 
Iskolája 

Matematikai Tudásközpont műhelymunka 
érdeklődő pedagógu-

sok 

2021. február  
Időpont 

Intézmény adatai Program 
Kit várnak? 

Intézménynév Címe Jellege 

2021. 02. 
hónapban 
bármikor 

Meixner Ildikó Egységes 
Gyógypedagógiai Mód-

szertani Intézmény, Óvo-
da, Általános Iskola, Fej-
lesztő Nevelés-Oktatást 
Végző Iskola, Készségfej-
lesztő Iskola, Szakiskola 

és Kollégium 

SNI tehetséggondozás 

személyes és/vagy 
online egyéni kon-
zultáció, műhely-

foglalkozás, előadás 

pedagógusok, peda-
gógus teamek, mun-
kaközösségek, tan-

testületek 

2021. 02. 
10−17.  

Dráva Kincse Óvoda és 
Konyha 

Mesélős-nyelvi társas- és digitális 
játékok (Robot egér, Quiver, 

Jigsawplanet, IQ Kaland, word-
wall) Az algoritmikus gondolko-

dás fejlesztése 

bemutatófoglalko-
zás 

óvodapedagógusok, 
tanítók, tehetséggon-

dozó szakemberek, 
szakértők, szakta-

nácsadók 

2021. 02. 16. 
Pécsi Kodály Zoltán Kollé-

gium 
"Koli-nyugi" interaktív előadás és 

játékos foglalkozás 
műhelymunka 

kollégiumi nevelőta-
nárok 

2021. 02. 17. 
Dél-Zselic Tinódi Lantos 

Sebestyén Általános Isko-
la 

Térségi népdaléneklési verseny verseny 
előadók, éneket taní-
tó pedagógusok, ér-

deklődők 

2021. 02. 22. 
Szentlőrinci Kistérségi 

Óvoda és Bölcsőde 

Szakmai nap. Tehetségműhely 
működésének gyakorlati megva-

lósulása 
műhelymunka óvodapedagógusok 

2021. 02. 26. 
Agócsy László Alapfokú 

Művészeti Iskola 
Megyei Bicinium-Tricinium ver-

seny 
műhelyfoglalkozás 

zeneiiskolai szolfézs-
tanárok 

2021. 02. hó 
Pécsi Árpád Fejedelem 

Gimnázium és Általános 
Iskola 

"Beszéljük meg!" Konfliktusok 
megoldása hatékony kommuni-
kációval, drámapedagógiai mód-

szerekkel 

műhelyfoglalkozás 
gyerekekkel 
(felvételről) 

5−12. évfolyamon 
tanító osztályfőnö-
kök, magyar szakos 

pedagógusok 
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Időpont 
Intézmény adatai Program 

Kit várnak? 
Intézménynév Címe Jellege 

2021. 02. hó 
Istvánffy Miklós Általános 

Iskola 

Hospitációs tréning. Előadás. Be-
mutatóórák: Inkluzív nevelés − 

differenciált egyéni képességfej-
lesztés. A tehetséggondozás gya-
korlata a tanulás-tanítás folyama-
tában. Tantárgyorientált idegen-
nyelv-oktatás (német, angol). SNI 
integráció kéttanáros modell al-
kalmazásában − a gyógypedagó-
gus szerepe az egyéni fejlesztés-

ben 

előadás, bemutató-
óra, konzultáció 

általános iskolai pe-
dagógusok 

2021. 02. hó 
PTE GYÁIG Deák Ferenc 

Gimnáziuma és Általános 
Iskolája 

Bolyai természettudományi csa-
patverseny 

tanulmányi verseny 
a versenyre nevező 

tanulók és felkészítő 
tanáraik 

2021. 02. hó 
PTE GYÁIG Deák Ferenc 

Gimnáziuma és Általános 
Iskolája 

Zrínyi Ilona matematikaverseny tanulmányi verseny 

megyei általános és 
középiskolák ver-

senyre nevező tanu-
lói, felkészítő tanára-

2021. 02. hó 
PTE GYÁIG Deák Ferenc 

Gimnáziuma és Általános 
Iskolája 

Nyitott műhely. Könyvtárpedagó-
giai foglalkozás 

hospitálás, műhely-
munka 

érdeklődő pedagógu-
sok 

2021. március  
Időpont 

Intézmény adatai Program 
Kit várnak? 

Intézménynév Címe Jellege 

2021. 03. 
hónapban 
bármikor 

Meixner Ildikó Egységes 
Gyógypedagógiai Mód-

szertani Intézmény, Óvo-
da, Általános Iskola, Fej-
lesztő Nevelés-Oktatást 
Végző Iskola, Készségfej-
lesztő Iskola, Szakiskola 

és Kollégium 

Állatasszisztált terápia (kutyás 
terápia) 

személyes és/vagy 
online egyéni kon-
zultáció, műhely-

foglalkozás, előadás 

pedagógusok, peda-
gógus teamek, mun-
kaközösségek, tan-

testületek 

2021. 03. 08. 

Pécsi Református Kollégi-
um Gimnáziuma, Szak-
gimnáziuma, Általános 

Iskolája, Óvodája és Alap-
fokú Művészeti Iskolája 

PRK középiskolai bázisintézményi 
szakmai nap; Diakóniai szakmai 
nap: Hányféleképpen lehet sze-
retni? - Diákjaink önismereti fej-
lesztése a tapasztalati tanuláson 

keresztül 

    

2021. 03. 12. 
Pécsi Testvérvárosok Te-

rei Általános Iskola 
Digitális oktatás a mindennapok-

ban 
bemutatóóra, meg-

beszélés 

felső tagozaton ter-
mészettudományos 

tárgyakat oktató kol-
légák 

2021. 03. 16.  
10 óra 

Pécsi Kodály Zoltán Kollé-
gium 

Tehetségműhely-work-shop, be-
mutatófoglalkozás 

műhelyfoglalkozás 
kollégiumi nevelőta-

nárok 

2021. 03. 24.  
8.55−9.40 

Véméndi Általános Iskola Középkor örömóra − 5. osztály dramatizált tanóra tanárok 

2021. 03. 24. 
Szentlőrinci Kistérségi 

Óvoda és Bölcsőde 

Szakmai nap. A népi motívumvi-
lág átörökítése, átélése az óvodai 

gyakorlatban 

műhelymunka, elő-
adás,  bemutató, 

hospitálás 
óvodapedagósusok 
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Időpont 
Intézmény adatai Program 

Kit várnak? 
Intézménynév Címe Jellege 

2021. 03. 25. 

Pécsi Református Kollégi-
um Gimnáziuma, Szak-
gimnáziuma, Általános 

Iskolája, Óvodája és Alap-
fokú Művészeti Iskolája 

 PRK Óvoda Pécs  − Bázisintézmé-
nyi szakmai nap  −  Víz világnapi 
játékok, kísérletek a többszörös 
intelligenciához kapcsolódóan 

    

2021. 03. 30. 

A Tan Kapuja Budhhista 
Gimnázium és Általános 
iskola Alsószentmártoni 

Telephelye 

A "második esély" gimnáziumi 
programelemek bemutatása. IKT 
eszközök használata a tanórákon 

előadás és hospitá-
lás: 11 óra; 

videós tanóra meg-
tekintése, reflexiók: 

13 óra 

hátrányos helyzetú 
fiatalokkal foglalkozó 
pedagógusok, segítő 

szakembeek 

2021. 03. 31. 

A Tan Kapuja Budhhista 
Gimnázium és Általános 
iskola Alsószentmártoni 

Telephelye 

A "második esély" gimnáziumi 
programelemek bemutatása, 

kiemelten a mentorrendszerünk 
bemutatása. A társas és szociális 
kompetenciák fejlesztésének le-

hetőségei 

előadás és videós 
mentori óra megte-

kintése, 
reflexiók : 13 óra 

hátrányos helyzetű 
fiatalokkal foglalkozó 
pedagógusok, segítő 

szakemberek 

2021. 03. hó 

Pécsi Éltes Mátyás Egysé-
ges Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, 

Fejlesztő Nevelés-
Oktatást Végző Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégium 

Habilitációs foglalkozások − álla-
tasszisztált terápiával támogatott 

foglalkozások  

műhelymunka, be-
mutatófoglalkozás 

tanulásban akadályo-
zott tanulókkal fog-

lalkozó pedagógusok, 
gyógypedagógusok, 
pedagógiai munkát 
segítő pedagógiai-

gyógypedagógiai asz-
szisztensek 

2021. 03. hó 
Pécsi Árpád Fejedelem 

Gimnázium és Általános 
Iskola 

A funkcionális szemlélet lehető-
ségei az anyanyelvoktatásban − 

gyakorlati megközelítés 

előadás és műhely-
munka 

elsősorban magyar 
szakos tanárok, taní-
tók és minden más 

érdeklődő 

2021. 03. hó 
Istvánffy Miklós Általános 

Iskola 

Óvoda-iskola átmenet. Bemuta-
tóórák: Inkluzív nevelés − dife-
renciált egyéni képességfejlesz-
tés. A tehetséggondozás gyakor-
lata a tanulás-tanítás folyamatá-
ban. Tantárgyorientált idegen-

nyelv-oktatás (német, angol). SNI 
integráció − kéttanáros modell 
alkalmazása a gyakorlatban, a 
gyógypedagógus szerepe az 

egyéni fejlesztésben  

előadás, bemutató-
óra, konzultáció 

általános iskolai pe-
dagógusok, óvódások 

2021. 03. hó 
PTE GYÁIG Deák Ferenc 

Gimnáziuma és Általános 
Iskolája 

Részvétel a Tavaszi Pedagógiai 
Napok rendezvényein. Szakmai 

napok 

plenáris előadás, 
konzultáció, mű-

helymunka 
  

2021. 03. hó 
PTE GYÁIG Deák Ferenc 

Gimnáziuma és Általános 
Iskolája 

Mentálhigiénés Team - Az iskola 
segítő háttere 

kerekasztal-
beszélgetés 

érdeklődő pedagógu-
sok 

2021. 03. hó 
PTE GYÁIG Deák Ferenc 

Gimnáziuma és Általános 
Iskolája 

Sziget-kaland − olvasmányfeldol-
gozás 2. osztályban 

nyílt tanóra, meg-
beszélés 

érdeklődő pedagógu-
sok (tanítók) 

A program- és időpont-változtatás jogát a bázisintézmények fenntartják! 


