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Fontos változások az Oktatási Hivatal honlapján 

A Tanévnyitó 2020 rovat – amelyről 2020. 08.26-án küldött levelünkben tájékoztattuk az intézményeket 

– megszűnt. Az ott megjelent tartalmak két másik aloldalra kerültek át. A vírushelyzettel kapcsolatos 

tájékoztatók a COVID 19 aloldalra, az új NAT-tal kapcsolatos módszertani ajánlások és mintatanmenetek 

a KERETTANTERVEK aloldalra kerültek át. 

Információk a járványügyi készenlét idejére 

Az Oktatási Hivatal honlapján (oktatas.hu) ezen logó alatt folyamatosan bővülő 

információk találhatók a járványügyi készenlét idejére vonatkozóan. Jelenleg 

két alcím és az ezekhez kapcsolt weboldalak segítik a tájékozódást, amelyekről 

az alábbiakban olvashat. 

Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi 
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok esetében különösen fontos a 

koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése. A járvány miatt a köznevelésnek fel 

kellett készülnie a védekezésre és a megelőzésre, továbbá ki kellett dolgoznia olyan eljárásrendet, amely 

révén szükség esetén beazonosíthatók és fokozottabban támogathatók a veszélyeztetett intézmények.  

A fenti feladatok eredményes végrehajtása céljából, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív 

Törzzsel együttműködve született meg az itt elérhető tanévkezdési protokoll. Az intézkedési terv minden 

köznevelési intézményre vonatkozik, rendelkezéseit az adott intézménytípus sajátosságainak megfelelően, 

a helyi lehetőségek szerint kell alkalmazni. 

FONTOS: Az Intézkedési terv a tanévkezdés óta módosult! Jelenleg a 2020.09.07-én módosított 

második verzió van hatályban, amely ide kattintva olvasható, illetve letölthető. 

Részletesen:  

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

Ajánlás a személyes találkozás nélküli oktatás-nevelés lehetséges módszereire, 
eszközeire 

A koronavírus-járvány okozta helyzet a 2020/2021. tanévet is érinteni fogja. A tanév normál munkarendben 

indul el, de a köznevelési rendszer szereplőinek fel kell készülniük arra, hogy adott esetben, egyes 

fertőzéssel érintett intézményekben ismét bevezetésre kerülhet a tantermen kívüli, digitális munkarend,  

ez az intézkedés ugyanakkor várhatóan a járványügyi helyzettől függően csak a köznevelési intézmények 

egy részét fogja érinteni. A tanulás lehetőségét munkarendtől függetlenül biztosítani kell a tanulóknak,  

az iskoláknak és a pedagógusoknak tehát alkalmazkodniuk kell a kialakult helyzethez. 

A weboldalról az iskoláknak, pedagógusoknak megfogalmazott ajánlások, hasznos alkalmazások érhetők 

el az alábbi témákban: 

 Digitális oktatási tartalmak és online kapcsolattartás 

 A tanulást támogató további hasznos anyagok 

 A tanulási folyamat nyomon követése és az értékelés 

 Informatikai biztonsági ajánlás 

Részletesen: 

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

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek
https://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedesi_terv_koznev_int
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire
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Kerettantervek 

A felirat elnavigálja az érdeklődőt a kerettantervek weboldalára, ahol két 

alcím található: 2012-es NAT-hoz illeszkedő kerettantervek  

 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók 

2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók  

Az itt közzétett kerettantervek a 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben (1., 5., 9. évfolyamokon, 

valamint a 6 évfolyamos gimnáziumok 7. évfolyamán) bevezetésre kerülő Nemzeti alaptantervben 

(a továbbiakban: Nat 2020) foglalt szabályozásnak megfelelnek. Ezeket a Nat 2020 bevezetésével 

párhuzamosan, felmenő rendszerben kell alkalmazni. A jogszabály alapján az iskola a pedagógiai program-

jának részeként a miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tan-

tervben meg kell nevezni az alapjául szolgáló kerettanterveket …” 

A kerettantervek elérésén túl további hasznos információkat is elérhetünk erről a weboldalról:  

 Irányelvek és alappogramok 

(két tanítási nyelvű, nemzetiségi, SNI oktatás, művészetoktatás, kollégium)  

 Mintatanmenetek 

 Módszertani bevezető prezentációk az egyes tantárgyak tanításához. 

Részletesen: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek 

Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok 

Az előző évekhez hasonlóan 2020. szeptember 28. és 2020. október 16. közötti időszakban ismét megszer-

vezzük a Nógrádi Őszi Pedagógiai Napokat a kialakult járványügyi helyzet előírásainak maximális 

figyelembevétele/betartása mellett. Ez a rendkívüli helyzet mindannyiunkat nagy kihívás elé állít, de úgy 

gondoljuk, hogy közösen, együtt gondolkodva és együttműködve az akadályok leküzdhetők…  

A szaktanácsadók, szakértők, szaktanárok, óvodapedagógusok és a Salgótarjáni POK munkatársai közös 

szervezésében előreláthatóan az alábbi témákban tervezünk rendezvényeket:  

 Pályaorientációs tevékenységet támogató mérőeszköz bemutatása  

 Diabetes – Cukorbeteg gyermekek együttnevelése  

 Az országos mérések intézményi eredményei, értelmezésének hasznosításának segítése  

 A FIT elemző szoftver alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, a fejlesztési irányok 

meghatározásnak támogatása  

 Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeinek bemutatkozása (előreláthatóan 8 intézmény)  

 Az iskolák lemorzsolódással kapcsolatos helyzete Nógrád megyében  

 Egyéni munkarend engedélyezésének tapasztalatai  

 Tanügyigazgatás- aktualitások  

 Tájékoztató az ENABLE (az iskolai bántalmazás megelőzésére és csökkentésére kidolgozott 

program) programról és bevezetésének tapasztalatai  

 Google alkalmazások lehetőségei a mindennapi kommunkációban, csoportmunkában  

 Általános tájékoztató az autizmusról, alkalmazható terápiák, módszerek  

A programok jelentős részét (2 foglalkozást kivéve) online formában valósítjuk meg. A programról, a 

jelentkezés módjáról és egyéb információkról hamarosan részletes tájékoztatást küldünk.  

A Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok programjában két országos szervezésű rendezvény is szerepel, 

amelyeket részletesebben ismertetünk. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek
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Diabétesz oktatási program a cukorbeteg gyerekekért  

Az online előadások időpontjai: 2020.09.28. 14:00 ~ 16:00 óra 

     óvónők, óvodai alkalmazottak számára 

     2020.10.05. 15:00 ~ 17:00 óra 

      tanítók, tanárok, nevelő oktató munkát segítők, alkalmazottak számára 

Magyarországon csaknem 1 millió cukorbeteg él, közülük több mint 4000 gyermek 1-es típusú diabéteszes. 

A napi többszöri vércukormérés, inzulin beadás, szénhidrátszegény diéta betartása nehézséget okoz a kicsik 

számára. Ezért a környezetet szükséges felkészíteni ennek elfogadására, és a betegséghez kapcsolódó 

teendőkre. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 7 évvel ezelőtt indította ingyenes oktatási programjait.  

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

célja a cukorbetegség megismerése, valamint a diabétesszel élő gyerekek elfogadása, és segítésének 

lehetőségei az óvodákban és az iskolákban.  

Az érdeklődők a diabetológus orvos előadásából megtudhatják, hogy miben különbözik az egyes és a kettes 

típus és milyen tünetek utalnak, különös tekintettel a gyerekeknél kialakuló 1-es típusú cukorbetegségre. 

Az előadásból kiderül az is, miért volt fontos az inzulin felfedezése, és kinek van szüksége rá. Azt is 

megmutatják, hogyan lehet a szervezetbe juttatni (pennel, pumpával). Fény derül arra is, hogy miért fontos 

a rendszeres mérés, az ellenőrzés és bemutatásra kerülnek a vércukorszint-mérés eszközei. Megtudhatják, 

hogy milyen szövődményekkel járhat a cukorbetegség, mi történik, ha túl magas vagy túl alacsony a 

vércukorszint. Az előadás gyakorlati példákkal fűszerezve érzékelteti, milyenek a cukorbeteg gyerekek 

mindennapjai, és hogyan tudja segíteni őket a hétköznapokban a pedagógus.  

Pályaorientációt támogató mérőeszköz (POM) 

Az NKT 80. § (1a) bekezdése szerint a nyolcadik osztályos tanulók sikeres pályaválasztását és tovább-

tanulását megalapozó személyes tanulói kompetenciák kötelező vizsgálatát el kell végezni. A 2020/2021. 

tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet szerint a nyolcadik évfolyamos tanulók számára 

2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között kísérleti jelleggel szervezik meg a pályaválasztást 

megalapozó kompetenciák vizsgálatát, a Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének közvetí-

tésével, az iskolák számára elérhetővé tett digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott 

eljárásrend alkalmazásával. 

Ehhez kötődően hívjuk fel a figyelmet az alábbi két rendezvényre.  

1. A mérőeszközt bemutató online rendezvény 

Az Oktatási Hivatal által vezetett, EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító számú, „Az alap és középfokú 

iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI (matematika, informatika, műszaki és természet-

tudományok) készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megala-

pozása és fejlesztése” elnevezésű projekt keretében pályaorientációt segítő szoftvert fejlesztett ki. Ez a 

pályaorientációt támogató mérőeszköz (POM) új, korszerű, komplex, pályaválasztást segítő eszközt ad a 

pedagógusok kezébe, támogatja módszertani fejlődésüket, segíti a tanulókkal történő kapcsolatteremtést, 

illetve az együttműködést a szülőkkel gyermekeik továbbtanulásának segítésében.  

Ennek online tájékoztató rendezvény keretében történő bemutatását tervezzük 2020. október 8-án az 

intézményvezetők, az iskolai diákönkormányzatok vezetői és a pedagógusok számára.  

A részletekkel kapcsolatosan hamarosan értesítést küldünk az intézményvezetőknek. 
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2. Továbbképzés a mérőeszköz használatára és a köznevelésben történő alkalmazására 

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerhessék az EFOP-3.2.13 projekt keretében fejlesztett pálya-

orientációs mérő- és támogatóeszköz használatát, valamint bővítsék és rendszerezzék pályaorientációs 

módszertani ismeretüket és gyakorlatukat. 

2020. október és december között lehetőség nyílik 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzésen való 

részvételre. A továbbképzés folyamatba ágyazott; a hagyományos továbbképzési napok és közbeiktatott 

gyakorlat kombinációja, elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. 

A képzést ajánljuk minden általános iskolában és gimnáziumban tanító pedagógusnak, kiemelten a pálya-

választásért felelős pedagógusoknak és osztályfőnököknek, valamint a pedagógiai szakszolgálat tovább-

tanulási, pályaválasztási tanácsadást végző munkatársainak. 

Bővebben honlapunkon: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/aktualis?itemNo=1  

Információk a Salgótarjáni POK aktuális pedagógiai-
szakmai szolgáltatásairól, feladatairól 

Szaktanácsadás, tantárgygondozás 

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet a Salgótarjáni Pedagógia Oktatási Központ által ellátott 

pedagógiai-szakmai szolgáltatások területeit is érinti, különösen sajátos helyzetet jelent ez a szak-

tanácsadói területek/tevékenységek esetében.  

Ez a szolgáltatási terület nagyfokú szervezést, együttműködést igényel, melyben ezúton is kérjük a 

fenntartók, intézményvezetők, óvodavezetők, tagintézmény-vezetők segítségét. Szeretnénk Önöket tájé-

koztatni, hogy az intézmények részéről beérkezett igényeket – amennyiben továbbra is relevánsak –  

a járványügyi előírások maximális figyelembe vételével igyekszünk szervezni és teljesíteni, segítve és 

támogatva ezáltal az intézmények munkáját. Szaktanácsadóink a lehető legnagyobb mértékben alkalmaz-

kodnak az intézmények módosított, egyéni kéréseihez, hiszen a megváltozott helyzetben is igyekszünk 

maximális támogatást nyújtani az intézményvezetőknek, pedagógusoknak és a hozzánk forduló 

kollégáknak.  

Ennek egyik fontos eleme, hogy szaktanácsadó kollégáinkat is felkészítjük a személyes jelenétet nem 

igénylő, online feladatok ellátására, ezzel is elősegítve a nevelőtestületi tájékoztatók, egyéni konzultációk 

keretében ellátott feladatok folytonosságát. Természetesen a személyes találkozásokat nem lehet így teljes 

egészében pótolni, ám a remélhetőleg átmeneti időszakban megoldást jelenhetnek.   

Kérjük, ebben legyen Ön is partnerünk! Támogató együttműködésüket, megértésüket ezúton is köszönjük!  

Bázisintézmények 

Az Oktatási Hivatal 2019 decemberében az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére 

pályázati felhívást tett közzé a köznevelési intézmények részére.  

A pályázat célja: „a köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelése olyan intézmények 

bevonásával, amelyek készek megosztani a már jól működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget 

biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi 

tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által 

biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.”  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/aktualis?itemNo=1


OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 2020/05. HÍRLEVÉL 

6 

Megyénkben az Oktatási Hivatal a 2020-as évben az alábbi intézményeket részesítette „ Az Oktatási Hivatal 

Bázisintézménye” elismerő címben:  

 Berceli Csemete-kert Óvoda és Mini Bölcsőde 

 Bujáki Cseperedő Óvoda 

 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye 

 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 

 Nőtincs Általános Iskola 

 Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

 Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 

 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde Pitypang Tagóvodája 

Az intézmények 2020-2023. közötti időszakban viselhetik e címet. 

Az Oktatási Hivatal által adományozott címhez ezúton is gratulálunk! 

Bázisintézményeinkről, az általuk az adott tanévben megvalósítani kívánt programokról az érdeklődő 

kollegák hamarosan tájékozódhatnak egyrészt a honlapunkon, valamit az intézmények saját honlapjain, 

továbbá a Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok keretében lehetőséget biztosítunk számukra a bemutatkozásra, 

egy-egy jó gyakorlatuk megosztására. 

Bázisintézményeinkről bővebben:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/salgotarjan_bazisintezmenyek 

Pedagógiai értékelés 

A tanulási folyamat nyomon követésére számos lehetőség áll rendelkezésre, amelyek széleskörű alkal-

mazása és értékelése egyaránt fontos. A sokféle elérhető módszertani megoldás és tudástár alkalmazása 

mellett is fontos, hogy összegyűjtsük mindazt, ami segítheti a tanulók otthoni tevékenységeinek értékelését 

a tantermen kívüli, digitális munkarend időszaka alatt.  

Fontosnak az is, hogy maradjon reális az a feladatmennyiség, amely a tanulók számára kiadásra kerül. Ezzel 

párhuzamosan az értékelést is úgy kell megtervezni, hogy teljesíthető terhet rójon annak résztvevőire, 

ugyanakkor érthető, reális és fejlődésre inspiráló visszajelzést biztosítson a tanulóknak… 

Bővebben: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/ta

nulasi_folyamat_nyomon_kovetese 

Pedagógiai tájékoztatás 

A koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzet már tavasszal is rendkívüli kihívást jelentett a közoktatás 

részvevőinek. Informatikai eszközök bevonásával, többféle kommunikációs csatorna működtetésével, 

virtuális osztályterem alkalmazásokkal igyekeztek a pedagógusok megvalósítani a tantermen kívüli (online) 

oktatást. Az elindulást követően menet közben derült ki, hogy a tanítás-tanulási folyamat résztvevői 

rendelkezésére álló eszközeivel, digitális kompetenciáival milyen mértékben sikerül ezt megvalósítani. Sok 

intézményben ismertek meg és alkalmaztak különböző kommunikációs platformokat, digitális tan-

anyagokat, hatékony módszereket. Az alábbiakban néhány portál digitális kínálatára hívjuk fel a figyelmet, 

hátha sikerül találni olyan ötleteket, alkalmazásokat, jó gyakorlatokat, amelyek könnyíthetnek a pedagógus 

munkáján, és az adott intézmény sajátosságait figyelembe véve egyszerűen, sikeresen integrálhatók a 

mindennapi gyakorlatba. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/salgotarjan_bazisintezmenyek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/tanulasi_folyamat_nyomon_kovetese
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/tanulasi_folyamat_nyomon_kovetese
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Hasznos linkek, digitális jógyakorlatok 

Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete vezetősége és tagjai 

gondolkodnak, gyűjtenek és fejlesztenek azért, hogy minél hatékonyabban 

segítsenek a pedagógusoknak és rajtuk keresztül a tanulóknak és a szülőknek. 

Örömmel üdvözölik és közzéteszik azokat a kezdeményezéseket, amelyeket 

az oktatas.hu oldalon, és más a tanárok által összegyűjtött megosztásokon is láthatunk. 

„Abból gazdálkodjon minden iskola, amije van.” – mondta egyik tanár tegnap. Helyes! Induláshoz azt 

kell elővenni, ami már eddig is működött. Azok a tanárok tudnak eszköz- és módszertani ajánlást adni, akik 

már addig is használtak a tanórákon digitális eszközöket… 

Hasznos linkgyűjtemény: https://isze.hu/tantermen-kivuli-digitalis-oktatas/  

A 2020. március 13-án kezdődött, a koronavírus terjedése miatti veszély-

helyzet idej én elrendelt digitális tanrend új igényeire reagálva a Matehetsz 

felhívást intézett a Tehetséghálózatban dolgozó kollégákhoz, intézményekhez 

annak érdekében, hogy az általuk fejlesztett, testre szabott digitális, tehetséggondozásra alkalmas 

megoldásaikat, jógyakorlataikat írják le, tegyék hozzáférhetővé mások számára is. 

A digitális tananyagok és platformok legjobb megoldásai közül válogattak. A köznevelési intézményekben 

dolgozó pedagógusoktól olyan megoldások leírását kérték, amelyek különösen jól használhatók a tehetség-

gondozás érdekében is 

Bővebben: https://tehetseg.hu/aktualis/digitalis-jogyakorlatok  

A Modern Iskola honlapján folyamatosan tájékozódhat az információs és 

kommunikációs technológia oktatásban történő alkalmazásáról, megismerhet 

számítógépek, szoftverek, okostelefonok, alkalmazások, táblagépek és egyéb 

eszközök bevonásával végzett jó gyakorlatokat. 

Bővebben: https://moderniskola.hu/ikt 

Tanügy-igazgatási szolgáltatás 

A tanügyigazgatási feladatok keretében a napokban kapják kézhez az intézmények, fenntartók a 2020. 

január 1-től módosult, és azóta is hatályos jogszabályváltozásokról készült Hírlevelünket. Ezek bemutatása 

az őszi pedagógiai napok keretében online előadás keretében is megtörténik, kiegészítve a köznevelés 

területén a hatósági feladatok ellátásában történt hatásköri változások összefoglalásával.  

Szakmai tanácsadásunk folyamatos az egyedi, köznevelési jogszabályokat érintő kérdésekkel hozzánk 

fordulók számára, mely szolgáltatásunkkal továbbra is állunk az intézmények rendelkezésére. 

A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján a korábbi magántanulói 

jogviszonyt felváltotta az egyéni munkarend, melyet kérelem alapján az Oktatási Hivatal engedélyez. 

Nógrád megyében a 2020/2021. tanévre vonatkozóan közel 200 egyéni munkarend engedélyezése iránti 

kérelem érkezett.  

Az őszi pedagógiai napok keretében online tájékoztatót szervezünk az egyéni munkarend engedélyezésével 

kapcsolatos tapasztalatokról, és arról, hogyan lehet az iskola segítségére a szülőknek a kérelmek szabályos 

benyújtásához annak érdekében, hogy gyors, szakszerű döntések születhessenek az ügyekben. 

https://isze.hu/tantermen-kivuli-digitalis-oktatas/
https://tehetseg.hu/aktualis/digitalis-jogyakorlatok
https://moderniskola.hu/ikt/
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Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének 
segítése, szervezése 

2020. október-novemberben induló továbbképzések 

A 2020-as év mindannyiunkat sajátos helyzet elé állította, állítja. A Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

a járványügyi helyzet köznevelési intézményekre vonatkozó, jelenleg érvényben lévő szabályozása alapján, 

az előírások maximális betartása mellett az alábbi továbbképzéseket szervezi meg két csoportban és két 

helyszínen: 

A továbbképzés címe: Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése serdülőknél  

- Az ENABLE iskolai bántalmazás ellenes program megvalósítása 

1. csoport Időpont: 2020. október 9-10, és október 15.    9:00-17:00 

 Helyszín: Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

2. csoport Időpont:  2020. november 12-13., és november 20.   9.00:17.00 

 Helyszín: Pásztó környéke (szervezés alatt) 

Szeretnénk Ön és kollégái figyelmét felhívni arra, hogy az akkreditált továbbképzésekre való jelentkezés 

módja az előző években megszokott módon, kizárólag az e célra kialakított elektronikus felületen 

(képzésszervező) történik.   

A pedagógusok a regisztrációs eljárást követően a „Meghirdetett képzések” fül alatt tudnak jelentkezni.  

A képzésszervező elérhetősége: https://tovabbkepzes.sulinet.hu 

Kérdések esetén Dupákné Gecse Adél további tájékoztatást ad a Dupakne.Gecse.Adel@oh.gov.hu e-mail 

címen, illetve a (32) 310-574/107-es telefonszámon.   

Minősítés, tanfelügyelet, önértékelés 

A 2020. évi minősítési eljárások megszervezése és sikeres lebonyolítása a jelen helyzetben minden eljárásban 

résztvevő számára kihívást jelent. Köszönjük a rugalmas hozzáállást és az egymás iránt tanúsított 

türelmet, lojalitást! 

A 2021. évi Pedagógus I és Pedagógus II fokozatot célzó minősítési eljárásba bekerültek számára 

meghirdettük és lebonyolítottuk a felkészítő továbbképzést. Az e-portfólió feltöltésére szolgáló felület 

2020. november 25. 23:59-ig áll nyitva a 2021. évi eljárásba kerültek részére. Bízunk abban, hogy 

mindenki a formai és tartalmi követelmények tudatában készíti el és tölti fel a határidő lejárta előtt a 

megfelelő dokumentumokat. Ehhez segítség az útmutató, amit az adott eljárásra vonatkozóan a következő 

linkről is le tudnak tölteni: www.oktatas.hu/kiadvanyok 

A 2020. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések (tanfelügyeletek) lebonyolítása 2021-re tolódik.  

Az Oktatási Hivatal kihirdette a 2021. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet és értesítette az 

érintetteket a bekerülésről, egyúttal adategyeztetésre kérte az intézményeket, az ellenőrzések 2021. évi 

sikeres lebonyolítását megalapozandó. Az adategyeztetés határideje: 2020. szeptember 18. 

A 2020-ban elkezdett önértékelések abban az esetben folytathatók, ha a kérdőívezés fázisán a megadott 

határidőig túljutottak. Amennyiben hibát észlelnek vagy kérdésük van, Tóth Beáta kolléganőnek jelezzék 

a toth.beata@oh.gov.hu e-mail címen. Új önértékelést is indíthatnak az eddig megszokott módon. 

 

https://tovabbkepzes.sulinet.hu/
mailto:Dupakne.Gecse.Adel@oh.gov.hu
http://www.oktatas.hu/kiadvanyok
mailto:toth.beata@oh.gov.hu
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Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához 
kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 

működtetése 

A szolgáltatási terület aktuális feladatai közül elvégeztük a 2019/2020. tanév II. félévére, Nógrád megyére 

vonatkozóan a lemorzsolódás megelőzésére, csökkentésére vonatkozó intézkedések intézményi előre 

haladásának értékelését, melyet az Oktatási Hivatal augusztus 31-ei határidővel megküldött a fenntartóknak 

és az intézményeknek. Jelenleg a 2020. évre vonatkozó miniszteri jelentés Nógrád megyei részanyagának 

elkészítése folyik. Azonosítottuk a Nógrád megyében legveszélyeztetettebb feladatellátási helyeket, ahol a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya magasabb a megyei arányánál (15,8%). Ezen iskoláknak a 

jelzőrendszeren keresztül hamarosan intézkedéseket fogunk javasolni a lemorzsolódási mutatók csökken-

tése érdekében. 

Az őszi pedagógiai napok keretén belül online előadásra kerül sor a Nógrádi helyzetkép bemutatására, az 

utóbbi négy tanév adatainak összehasonlítására. Szintén online módon tervezünk tájékoztatást az ENABLE 

programról, és a bevezetésének iskolai tapasztalatairól. 

Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és 
összehangolása 

A 2020/2021. tanév Nógrád megyei tanulmányi versenyeit a járványügyi előírásoknak megfelelően 

tervezzük megtartani a már megszokott tavaszi időszakban. Az eddig ősszel megrendezett középiskolai 

rajzversenyt szintén a második félévben szeretnénk megrendezni. 

„Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal meghirdette az „Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőt a magyarországi, továbbá a Kárpát-medence államaiban (Ausztria, Horvát-

ország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) működő középiskolák 2020/2021. tanévben 

11-12. évfolyamos tanulói részére. 

A vetélkedő célja, hogy lehetőséget adjon a kiemelkedően tehetséges tanulók számára egyes természet-

tudományos vagy bölcsészettudományos tudományterületen, tantárgyakban való jártasságuk, kiemelkedő 

tudásuk bemutatására, továbbá, hogy a Kárpát-medence államaiban élő középiskolás tanulók és a társa-

dalom szélesebb csoportjai számára a vetélkedő követendő példát mutasson a magasszintű tudásról és a 

széleskörű műveltségről. 

A vetélkedőre egyénileg lehet nevezni. A megmérettetés háromfordulós lesz. Az elődöntő mindhárom 

tudományterületen esetében egy-egy online feladatsor megoldásából áll. A középdöntő már személyes 

jelenlétet igényel, és három helyszínen: tervezetten Budapesten, Székesfehérváron és Szolnokon 

rendezik meg. A döntő rövidebb televíziós fordulókból áll majd: az idáig jutó versenyzők Budapesten 

stúdiókörülmények között mérhetik össze tudásukat.  

A tanulók részvételének, nevezésének és szakmai felkészülésének támogatását az érintett középiskola 

vezetője biztosítja. (A tanulók ugyan egyénileg versenyeznek, de az adott köznevelési intézményen 

keresztül jelentkeznek, és az Oktatási Hivatal a köznevelési intézménnyel van kapcsolatban.) Egy iskolából 

többen is jelentkezhetnek. A jelentkezés és a részvétel ingyenes. 

A versenykiírás elérhetősége: https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu 

A vetélkedőre jelentkezni 2020.09.30. – 2020.10.15. között lehet. A jelentkezés a magyarországi jelent-

kezők esetében elektronikusan történik a fenti linken keresztül. 

 

https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/
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A 2020/2021-es tanévhez eredményes munkát és sok sikert kívánunk! 

 

Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ munkatársai 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: https://www.vecteezy.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 
Telefon/Fax: (+36-32) 314-814; (+36-32) 310-574 

E-mail: POKSalgotarjan@oh.gov.hu 


