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Visszatekintés

3 év

Megkezdett folyamatok

Mutatkozó eredmények

„Az élet igazi, nagy vállalkozásai legtöbbször nem

hőstettek, hanem türelemjátékok.”

(Márai Sándor)





MIT NYÚJT AZ OH PÉCSI POK?

• Az életpálya folyamatainak helyi feladatai (minősítés, 
tanfelügyelet – kérelmek elbírálása, ügyfélszolgálati 
tevékenység)

• Országos és nemzetközi mérések helyi feladatai

• Középiskolai felvételi eljárás helyi feladatai

• Projektek

• Pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtása (igény esetén
szaktanácsadó delegálása, pedagógus továbbképzések, 
tanulmányi versenyek szervezése) 

IGÉNYFELMÉRÉS



Kikkel?

• Kormánytisztviselők

• Szaktanácsadók

• Projektbe felvett munkatársak

•Bázisintézmények
• Partnerek (PTE, KH, Tankerületek)



Bázisintézmények

16 intézmény - óvoda, általános iskola, AMI,
szakgimnázium, gimnázium, EGYMI
Összes bázisintézményi program: 175
(I. félév: 76, II. félév: 99)

Jó gyakorlat: minden olyan, az intézmény pedagógiai
munkáját, szemléletét jellemző, eredményesen
meghonosított eljárás, módszer, amely más intézmények
pedagógusai által adaptálható.
Bázisintézményi működés: ezen jó gyakorlatok pedagógiai
kivitelezésének bemutatása és adaptálásának segítése.



Bázisintézmények

Egy tanévnyi közös munka - tapasztalatok

Hitelesség

Köszönet a bázisintézményeknek

Bátorítás másoknak

Honlap (OH és intézményi): 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/bazisintezmenyek

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


Szaktanácsadók - feladatok
• Mesterpedagógusok – névjegyzék

• Szaktárgyi – egyéni tantárgygondozás, műhelyek

• Életpálya tanácsadás

• Tematikus (SNI, konfliktuskezelés, IKT,  
intézményfejlesztés)                                                

Intézményi igény alapján

• Lemorzsolódás, OKM alulteljesítés (teamek, 
helyzetelemzés, javaslat)

Intézményi igény vagy POK ajánlás alapján



Szaktanácsadás
Országos összehasonlítás

POK Szaktanácsadók száma Beosztott feladat

Békéscsabai POK 50 797

Budapesti POK 351 8864

Debreceni POK 51 824

Egri POK 67 1196

Győri POK 98 2401

Kaposvári POK 72 1378

Miskolci POK 65 1210

Nemzetiségi POK 13 278

Nyíregyházi POK 63 925

Pécsi POK 55 911
Salgótarjáni POK 32 602

Szegedi POK 134 2969

Székesfehérvári POK 92 990

Szolnoki POK 90 1445

Zalaegerszegi POK 83 1509



Új szaktanácsadók

A szaktanácsadói létszám bővül az alábbi területeken:

• Fizika

• Tanító

• Alapfokú művészetoktatás

• Angol nyelv

• Német nyelv

• Óvodapedagógia

• Kollégiumi nevelés



Lezajlott műhelyek, előadások

Tavaszi Pedagógiai Napok  plenáris, nyitó rendezvény  158

SNI tanulók együttnevelésének gyakorlata 31

Bázisintézmények, intézményi jó gyakorlatok bemutatása 80+

„Változatos IKT eszközök és digitális pedagógia, avagy 
eTwinning a tanórán"

20

„Prevenciós szakmai nap” 100

„Határtalanul” tájékoztató nap 100

Óvodai és iskola szociális segítő tevékenység bevezetése 75



Lezajlott műhelyek, előadások (II.)

Matematika műhely 60

Tájékoztató a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga 
értékelési elveiről

23

Tájékoztató az idegen nyelvi érettségi vizsga értékelési elveiről 23

Tájékoztató a történelem érettségi vizsga értékelési elveiről 23



Lezajlott 5+ órás képzések

A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése 

a pedagógus mindennapi gyakorlatában (26 fő)

Tehetséggondozás tematikájú képzés (26 fő)

Matematika műhely (60)

Matematika/testnevelés műhely

Fejlesztő értékelés

Holokauszt – múzeumpedagógia

Intézményvezetői műhely (tanügyigazgatás)

Érettségiztetésről gyakornokoknak



30 órás akkreditált képzések

Résztvevők 
száma: 

200+ fő

A multimédia elemeinek használata

A tanulás tanítása általános iskolában

Középiskolai magyartanárok szakmai megújító képzése

A hozzáadott érték – mit és miért mérünk?

Pénzügyek a hétköznapokban

Zenetanárok digitális kompetenciafejlesztése

Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására



Résztvevők 
száma: 

400 fő

30 órás akkreditált projektes képzések
(módszertani támogató tevékenységek)

- Az EFOP 3.1.1 – Kisgyermekkori nevelés -
hátrányos helyzetű óvodások nevelése

- EFOP 3.1.7 – Esélyteremtő intézményfejlesztési 
program és eszközrendszer (ETIPE) projekt

- EFOP 3.2.15. – VEKOP 17 –„Élmény tanulni” 
képzések



Tervezett képzéseink

Jelentkezés: tovabbkepzes.sulinet.hu 

- A tanulás tanítása általános iskolában

- Egészséges életmódra nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban, 
a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba

- Különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTM, kiemelten tehetséges) gyermekek 
együttnevelése az óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba

- A multimédia elemeinek használata a pedagógus munkájában

- Interaktív táblák és tanulói válaszadó rendszerek pedagógiai alkalmazása

- A családdal kapcsolatban – Együttműködés; A családok lehetséges bevonása a nevelési-
oktatási folyamatokba

- "Mindennapi pénzügyeink" – a gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei a 
középfokú köznevelési intézményekben

- Pénzügyek a hétköznapokban - a gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei az 
általános iskola felső tagozatán

- Erkölcstan az iskolában (akkreditációja megújítás alatt)



A hazai országos mérések rendje változatlan:
- Országos kompetenciamérés (OKM)
- DIFER
- Idegen nyelvi mérés (6–8.: angol, német)
- Célnyelvi mérések a két tanítási nyelvű iskolákban (6–8.)
- NETFIT
Nemzetközi mérések:
- TIMSS 2019: 4. és 8. évfolyam, 2 fő terület (matematika és 

természettudomány)

Folytatódik az OKM felhasználási, elemzési 
lehetőségeivel kapcsolatos továbbképzési program.

Országos mérések



OKM listák

A CSH Index alapján számított értékhez képest 
kiemelkedően teljesítő intézmények listáját a 
Hivatal közzé teszi
• Hátránykompenzáció területén (6. 8. 10. évf.)
• Kompetencia fejlesztés területén (8. 10. évf.)
(matematika, szövegértés)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo
_teljesitmenyu_iskolak

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak


Tanulmányi versenyek

20 tanulmányi verseny megyei / regionális fordulóját szerveztük

a megye 82 intézménye indított versenyzőt 

• 2849 tanuló vett részt az iskolai fordulókon 

• 671-en jutottak tovább a megyei fordulókba

• 11 baranyai tanuló szerepelt 1-12. helyen a 
regionális/dunántúli/országos/Kárpát-medencei döntőkön, 
illetve 6-an kaptak Kazinczy-jelvényt vagy Kazinczy-érmet

A Legeredményesebb Iskola Díját egy pécsi és egy vidéki 
általános-, ill. középiskola vehette át.

NEVEZÉS ELEKTRONIKUSAN (GDPR)



OKTV – BARANYAI ADATOK

• 22 féle tantárgyból volt verseny (10-ből két 
kategóriában)

• 27 intézmény/feladatellátási hely indított tanulót
• 1058 tanuló vett részt az első fordulókban
• 106 tanuló jutott tovább a második fordulóba. 
• baranyai diákok országos eredményei:

1 - 10. helyezés: 15 
11 – 20. helyezés: 13 



Egyéb programok

• eTwinning

• Diákparlament

• Semmelweis emlékév

• Szent Korona emlékév

• Prevenciós nap (drog, diabetesz, egészségprogram)

• Határtalanul

• Témahetek

• Felsőoktatási tájékoztató nap



Oktatáspolitikai ajánlások –
EU 2020 stratégia
Európai Tanács, 2010. június

Cél: versenyképesség és foglalkoztatás növelése 

Az oktatást közvetve és közvetlenül érintő számszerűsített célkitűzések:

• a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának 
csökkentése 20 millióval;

• a 20-64 korú népesség foglalkoztatási szintjének emelése (69%-ról 75%-ra);

• a képzettségi szint javítása: a korai iskolaelhagyás arányának 10% 
alá csökkentése, továbbá a 30-34 éves korcsoportban a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránynak növelése 40%-ra).



Lemorzsolódás - 229/2012. (VIII. 28.) Korm.

• 26/A. § (3) A feladatellátási helyi és intézményi szintű összesített
adatokat a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal a nevelési-
oktatási intézmény fenntartója számára is megtekinthetővé teszi,
nyomon követi, azok alapján javaslatot tesz a pedagógiai
eredményességet javító intézkedésekre és biztosítja a nevelési-
oktatási intézmény és fenntartója számára szükséges pedagógiai-
szakmai támogatást, valamint március 31-éig, a második félév
tekintetében augusztus 10-éig értékeli az intézményi szintű
beavatkozások előrehaladását, és arról április 30-áig, illetve a második
félév tekintetében augusztus 31-ig tájékoztatja a nevelési-oktatási
intézményt és fenntartóját.

• (5)A Hivatal október 30-áig tájékoztatást ad a miniszternek a
megelőző tanév járási szintű adatainak megoszlásáról, és áttekintést
ad az intézményi, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatás részéről
megtett intézkedésekről.



Lemorzsolódás

Intézményi kötelezettség

• Adatot szolgáltatni

• Elemezni

• Fejlesztő beavatkozást tenni

Hivatali kötelezettség

• Jelzőrendszert működtetni

• Nyomon követni

• Javaslatot tenni az eredményességet javító intézkedésre 

• Szolgáltatást nyújtani (tájékoztatók, műhelyek, képzések, 
szaktanácsadói teamek delegálása - helyzet feltárás, probléma azonosítás, 
komplex segítségnyújtási terv, stb.)



A jelzőrendszer adatai 
a 2017 /2018-as tanév 
második félévéről

2016 / 2017 2017 / 2018

Lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanuló

80 900 fő
(10,85%)

66 121 fő
(8,86%)



ORSZÁGOS 2016 / 2017 2017 / 2018

Lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanuló

80 900 fő
(10,85%)

66 121 fő
(8,86%)

Elégtelen osztályzat 40 637 fő 32 829 fő

Évismétlésre kötelezett 14 688 fő 12 740 fő

A jelzőrendszer adatai a 2017/2018-as tanév második félévéről



2017/2018 tanév II. félév 2016/2017 tanév II. félév

Az adott tanítási évben évismétlésre 
kötelezett tanulók száma

373 1,41% 486 1,83%

Angol 107 0,41% 128 0,48%
Német 79 0,30% 72 0,27%
Matematika 250 0,95% 304 1,14%
Magyar nyelv 180 0,68% 232 0,87%
Magyar irodalom 166 0,63% 221 0,83%
Történelem 193 0,73% 250 0,94%
Fizika 82 0,31% 100 0,38%
Kémia 71 0,27% 76 0,29%
Biológia 65 0,25% 52 0,20%
Földrajz 54 0,20% 68 0,26%
Ének-zene 44 0,17% 36 0,14%
Számítástechnika, informatika 80 0,30% 62 0,23%
Technika 28 0,11% 18 0,07%
Testnevelés 91 0,34% 76 0,29%
Szakmai elmélet 127 0,48% 151 0,57%
Szakmai gyakorlat 65 0,25% 77 0,29%  
Egyéb tantárgy 136 0,52% 137 0,52%

Évismétlésre kötelezett tanulók - Baranya

Több tantárgyból javulás mutatkozik.

Buktatás: Mik lehetnek az okok?



Elégtelen osztályzatot szerzők száma 2017/2018 - Baranya
5 6 7 8 9 10 11 12

Angol 12 12 18 3 65 21 9 13

Német 4 19 17 3 37 13 9 10

Matematika 50 71 76 22 154 57 31 31

Magyar nyelv 24 27 34 18 52 17 12 14

Magyar irodalom 28 31 37 11 71 25 18 16

Történelem 31 37 36 13 73 25 16 16

Fizika 0 0 48 16 33 12 11 0

Kémia 0 0 53 8 29 13 0 0

Biológia 0 0 37 11 4 14 9 3

Földrajz 0 0 37 11 16 5 0 3

Ének-zene 5 10 9 6 4 1 1 1

Számítástechnika, informatika 5 6 10 4 37 5 4 1

Technika 1 6 5 3 0 0 0 0

Testnevelés 2 5 10 5 33 4 5 1

Szakmai elmélet 0 0 0 0 118 28 13 13

Szakmai gyakorlat 0 0 0 0 33 4 8 1

Egyéb tantárgy 24 28 4 5 48 9 6 4



További elemzés szükséges



A Hivatal támogató tevékenységet végez, de

• az intézmény feladatait (pl. helyzetelemzést) nem 
tudja átvenni 

• elköteleződni a fejlesztés mellett az intézménynek 
kell

Szeretnénk elérni, hogy ne csak indikátorok 
teljesüljenek, ne csak mutatók javuljnak, hanem 

valódi eredmények is legyenek!



KIR adattisztítás
• EFOP 3.1.5.

• Tanév rendje rendelet szerinti szakmai ellenőrzés – szakértők 
bevonásával 

• Adattisztító kampányok

cél: a KIR fő rendszereiben a valóságnak megfelelő adatok 
szerepeljenek 

A KIR adatok lényeges javulása, adatkezelési
pontosság

(KIR összekapcsolása az egyéb rendszerekkel,
pl. családi pótlék, Kincstár, minősítési szervező
modul)



Csak a KIR adataival dolgozik a Hivatal!



Minősítés 

2018A  Ped.I. 111

Ped.II. 238

Mester 21

Kutató  1

Összesen: 371 (ebből 237 ősszel lesz)



Minősítés 

2019A
Ped.I.    133 jelentkező / 132 bekerült 

Ped.II.   565 jelentkező / 542 bekerült, 

Mester  80 jelentkező / 72 bekerült, 

Kutató      5 jelentkező / 5 bekerült 

Összesen 751 bekerült

Jelentkezési feltételek figyelmen kívül hagyása, szakmai 
gyakorlati idő számítása, jogszerű foglalkoztatás…



Tanfelügyelet
2018 

Vezető 104 – ebből 36 megtörtént
Intézmény 144 – ebből 85 megtörtént

2019
Pedagógus 7
Vezető 105
Intézmény 130

Ezek a számok csökkenni fognak: 

1) intézményi átszervezések

2) hibás, hiányos, elavult KIR-adatok



Ügyfélszolgálat

1 év alatt (2017. augusztusától)
• 172 szakértői és intézményi kérelmet fogadtunk el,
• 34-et elutasítottunk,
• 48 törlésre került a benyújtó által.
• Minősítés, tanfelügyelet, önértékelés témában 1 év

alatt közel 1700 e-mailes megkeresést kaptunk, és
válaszoltunk meg. Ennek többszöröse a telefonos
megkeresések száma.

Kérjük az eljárásrend betartását. 

És türelmet...



Képzések az életpályához kapcsolódóan

Minősülő pedagógusok képzése 

• 10 órás, 

• nem akkreditált

• szeptemberben (egyeztetés alatt az időpont és 
helyszín)

Tanfelügyeleti képzés

• 10 órás, nem akkreditált

• November-decemberben

Segítséget a minősülőknek csak az aktuális útmutatók, 
kézikönyvek és a hatályos jogszabályok alapján szabad 

adni! (Sok probléma forrásai a „szóbeszédek”.)





Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!

Eredményes tanévet kívánok!

Info.pokpecs@oh.gov.hu
pokpecs@oh.gov.hu

mailto:Info.pokpecs@oh.gov.hu
mailto:pokpecs@oh.gov.hu

