
Nógrád megyei szakmai tanévnyitó konferencia 

A Nógrád megyei szakmai tanévnyitó konferenciára, melyen 150 intézményvezető és pedagógus vett 

részt, szeptember 30-án került sor Salgótarjánban. Az ünnepélyes megnyitót a Salgótarjáni Váczi 

Gyula Alapfokú Művészeti Iskola növendékeiből alakult Salgó Zenekar élvezetes népzenei műsora 

előzte meg. 

 

Az érdeklődő pedagógusokat, intézményvezetőket és a meghívott vendégeket Skuczi Nándor, a 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke köszöntötte. Beszédében az oktatást érintő 

több aktuális kérdésre is kitért, valamint méltatta az állam és a pedagógusok erőfeszítéseit a 

lemorzsolódás csökkentése érdekében. 

Az első előadó Lebanov József, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes 

Államtitkárságának főosztályvezetője volt, aki a köznevelési rendszer fejlesztéseiről beszélt. 

Előadása a köznevelés több témakörét is érintette. Felhívta a figyelmet a törvényi szabályozás válto-

zásaira, a szakmai tartalmi folyamatok elemzésekor pedig kitért többek között a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás csökkentésére irányuló jelzőrendszer előnyeire, a tankönyvfejlesztésekre és a 

tankönyvellátásra, az új tanévben megrendezendő témahetekre, az idegen nyelvi oktatás megújí-

tásának eredményeire, az óvodai nevelés aktualitásaira, valamint a kötelező óvodáztatás hatásaira. 

Az ágazati forrásokat ismertetve betekintést engedett az oktatási kiadások alakulására az elmúlt tíz 

évben, annak GDP-arányára, valamint a tervezett változtatásokra is. 

Az oktatás fejlesztése, a színvonal emelése elképzelhetetlen az oktatási infrastruktúra fejlesztése, 

megújítása nélkül. Ennek egyik eleme a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 

(TTT), melynek keretében tanuszodák, tantermek és tornatermek épültek szerte az országban. 

Lebanov József a digitális stratégiák elemzésekor kiemelt figyelmet szentelt a Digitális Gyermek-

védelmi Stratégiának és a Digitális Oktatási Stratégiának, valamint ismertette az internetelérhetőséggel 

és interaktív táblákkal rendelkező osztálytermek számának alakulását. 

Előadása után miniszteri elismerő oklevelet adott át Dupákné Gecse Adél POK-munkatársnak a 

fenntartható nevelés terén végzett többéves kimagasló munkájáért. 

  



A tanévnyitó konferencia második előadója Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési 

elnökhelyettese volt, aki az Oktatási Hivatal 2018/2019-es tanév főbb feladatait ismertette. Részletesen 

kitért a pedagógusminősítéssel és a tanfelügyelettel, az érettségivel és az országos mérésekkel 

kapcsolatos feladatokra. Kiemelte, hogy az Oktatási Hivatal a POK-okon keresztül látja el  

– a pedagóguselégedettség-mérés országos adatai alapján kiemelkedő színvonalon – a szaktanácsadás 

feladatát, s működteti a vezető szaktanácsadói rendszert. 

Az elnökhelyettes részletesen elemezte a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához 

kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogatórendszer adatait, az elért eredményeket és a várható 

feladatokat. Végezetül a különböző pályázatokban (EFOP-3.1.3, EFOP-3.1.5, EFOP-3.1.7, EFOP-

3.1.13, EFOP-3.1.15, EFOP-3.10.1) elvégzett munkát ismertette. 

A Klebelsberg Központ legfontosabb feladatairól és fejlesztéseiről Pánczél János, a Központ 

Köznevelési Főosztályának vezetője tájékoztatta az érdeklődőket. 

A 2017/2018-as tanév értékelése előtt bemutatta az állami intézményfenntartás rendszerét, ismertette 

a tankerületi központok számát és földrajzi elhelyezkedését. Az előző tanév értékelésekor kiemelte 

az infrastrukturális és az informatikai fejlesztések eredményeit. Előadásában egyértelműen 

elhatárolta a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok feladatait. 

Az infrastrukturális és informatikai fejlesztéseken túl a korábban megkezdett egyéb programok is 

folytatódnak a 2018/2019-es tanévben. Ilyen például a hangszercsereprogram vagy a Klebelsberg 

Képzési Ösztöndíj Program. Ez utóbbi népszerűségét bizonyítja, hogy az előző tanévben 620 volt a 

szerződött hallgatók száma. 

A KRÉTA rendszer bevezetéséről, valamint az uniós pályázatok keretében megvalósuló infrastruk-

turális fejlesztésekről és egyéb kiemelt projektekről is áttekintést adott az előadó. Előbbiek közül 

ismertette az EFOP-4.1.2, EFOP-4.1.3, EFOP-4.1.6 pályázatokat, utóbbiak esetében pedig az EFOP-

3.2.4, KÖFOP-1.0.0, EFOP-1.9.5, EFOP-3.1.4 projekteket mutatta be. 

Végezetül a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása terén tervezett fejlesztéseket, valamint az 

SNI-vel kapcsolatban jelentkező új feladatokat taglalta. 

A konferencia délutáni részére két előadás maradt. Selmeczi Zoltán, a Salgótarjáni POK főosztály-

vezetője mutatta be az előző tanévben végzett munkájukat, valamint ismertette a 2018/2019-es 

tanévre tervezett feladataikat. 

Előadásában végigvette azokat a területeket, amelyeken a POK szakmai szolgáltatást nyújtott az 

intézményeknek és a pedagógusoknak. A szaktanácsadás mellett kitért a pedagógus-továbbképzés, a 

pedagógiai mérés-értékelés, a tanügyigazgatás, a pedagógiai tájékoztatás, a tanulmányi és tehetség-

gondozó versenyek, a pedagógusminősítés és a tanfelügyelet területeire, és értékelte a korai iskola-

elhagyás elleni küzdelemben végzett munka eredményeit. Előadását azoknak a projekteknek az 

ismertetésével zárta, melyek megvalósításában a POK érintett volt, illetve melyekben a jövőben is 

támogató tevékenységet végez. 

A konferencia utolsó előadója Kóródi Bence, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézetének központvezetője volt. Előadásában bepillantást engedett új tankönyvfejlesz-

téseikbe, kiemelt figyelmet szentelve az új SNI-tankönyveknek. Részletesen ismertette a különböző 

digitális fejlesztéseket és az összességében több mint 1300 tankönyvből álló kínálatot, az új generációs 

és nemzetiségi tankönyveket, a különböző nemzetiségi kiadványokat és tanmeneteket, folyóiratokat. 

A konferencia zárásaként Selmeczi Zoltán főosztályvezető megköszönte a jelenlévők kitartását, és 

sikeres új tanévet kívánt minden gyermeknek, tanulónak, pedagógusnak és szülőnek. 

A konferencia előadásai ezen a linken érhető el, Selmeczi Zoltán prezentációja itt tekinthető meg. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/befejezodott_a_szakmai_tanevnyito_konferenciasorozat
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Salgotarjan/StPOK_Selmeczi_Zoltan.pdf

