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Tisztelt Kollégák!  Kedves Olvasók! 

A POK Panoráma második lapszámával köszönünk el a 2020/21.-es tanévtől. Az előző lapszám 

megjelenése óta jelentős események történtek: a tantermen kívüli, digitális munkarendet május 

10.-én váltotta a hagyományos, tantermi keretek között megvalósuló nevelés-oktatás. Május 25-

én befejeződtek a 2021. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái, melyeket az 

egészségvédelmi óvintézkedések betartásával bonyolítottak le a vizsgaszervező intézmények. 

Azok a végzősök, akik önhibájukon kívül nem vehettek részt az érettségi vizsgán, szóbelivel pó-

tolhatják az elmaradt írásbelit. 

Ebben a számunkban is összegyűjtöttük a legfontosabb jogszabályváltozásokat, tájékoztatjuk 

Önöket a pedagógus életpályához kötődő aktuális feladatokról, összefoglalót adunk a Tavaszi 

Pedagógiai Szakmai Napok rendezvénysorozatról. Bázisintézményeink és vezető szaktanács-

adóink munkájával is részletesen megismerkedhetnek bemutatkozó írásaikon keresztül. További 

írásainkkal is a napi pedagógiai munkát kívánjuk szolgálni, bízom benne, hogy Önök is így érté-

kelik! 

A hamarosan induló nyári szünetre tartalmas, feltöltődést adó programokat kívánok Önöknek 

magam és kollégáim nevében is!  

 

Galambos Zsuzsanna 
főosztályvezető 

KÖSZÖNTŐ 

Antoine de Saint-Exupéry szavaival 
szeretném Önt köszönteni pedagógus nap alkalmából:  

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz 

és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. 

Ehelyett  először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” 



3 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

Az alábbiakban a fontosabb jogszabályi változásokat gyűjtöttük egybe. Cikkünk nem tartalmazza 

a jogszabályhelyek teljes szövegét, azokat kivonatolva közöljük, esetleg csak utalunk a változás 

megtörténtére. A jogszabályok pontos megismeréséhez azok szövegének tanulmányozása szük-

séges. A jogszabályváltozások figyelésének kezdete 2021. március 1. napja, lezárása 2021. má-

jus 31. napja. 

2021.05.28-tól hatályos változások: 

 A tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló fogalma meghatározásra került. (4.§ 13. c), 

18.) 

 A szakgimnáziumra és a szakiskolára vonatkozó szabályok változtak. (12.§ (6), 13/A.§ (6), 

77.§ (5), (5a)) 

 Az alapfokú művészeti iskola művészeti ágai közé bekerült a cirkuszművészeti ág. (16.§ (2), 

4. melléklet) 

 A honvédelemért felelős miniszter által alapított és fenntartott nevelési-oktatási intézmények-

re vonatkozó külön rendelkezések meghatározásra kerültek. (36.§) 

 A köznevelési intézmény nyilvántartja a gyermek, tanuló után családi pótlékra jogosult nevét, 

lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát. Ha a szülő, törvényes képviselő a fenti adato-

kat nem adja meg, akkor az óvoda, iskola ezeket az adatokat a családtámogatási ügyben 

eljáró hatóságtól szerzi be. (41.§ (4) b), i), (4b)) 

 Változtak a gyermek, tanuló egyes adatainak a pedagógiai szakszolgálat, a nevelési-oktatási 

intézmények és az egészségügyi szakellátó között való továbbíthatóságának szabályai. 

(41.§ (8) a)) 

 A tankötelezettség megkezdésének halasztását szülői kérelem hiányában a gyámhatóság is 

kezdeményezheti. A kérelmet legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig lehet benyúj-

tani. (45.§ (2)) 

 A sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek számára az óvoda a tankötelezettség halasztása esetén a szakértői bizottság által 

javasolt fejlesztéseken túl, a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséhez szükséges ér-

telmi, testi, lelki és szociális érettség elérésére irányuló, az óvodai nevelés időkeretébe ágya-

zott célzott foglalkozásokat biztosít. (45.§ (2a)) 

 Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony keletkezésének szabályai változtak. (49.§ (1), (2), 

(3a)) 

 A felnőttoktatásban ezentúl nem kötelező két idegen nyelv oktatása. (60.§ (9) d)) 

 A pedagógusigazolvány igénylésének, elkészítésének és nyilvántartásának szabályai változ-

tak. (63.§ (3)-(5)) 

 A külföldi köznevelési intézmények pedagógusai átlagbér alapú támogatásának szabályai 

bekerültek a törvénybe. (88.§ (7)) 

 Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesíti, 

a szülő által bejelentett naptól. (91.§ (4)) 

 A tankönyvellátással kapcsolatos rendelkezések változtak. (93/A.§ (3) c), 93/C.§ (1), 93/D.§ 

(2), (3)) 

 Az átmeneti rendelkezések változtak. (96.§ (1), (3b), (10))  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)  
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JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó jogszabályok (2021. június 1. napján hatályos 

állapot):  

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

(XI. 10.) Korm. rendelet (melyben a nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézke-

dések meghatározása kerültek), valamint A pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályai-

ról szóló 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet (melyben a továbbképzések és a minősítő vizsgák 

online formában történő megvalósulása került szabályozásra) 2021. május 23-tól is hatályos, a 

koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (4) 2. és 7. pontja, va-

lamint 5/A. §-a alapján. 

2021.05.18-tól hatályos változások: 

 A nevelési, oktatás intézmény területére vonatkozó belépési szabályok változtak. (18.§ (1) f), 

(2)) 

2021.04.19. – hatályba lépés 

2021.03.06-tól hatályos változások: 

 A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás az alapfokú nevelés-oktatást folytató köz-

nevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel is ingyenesen vehető igénybe. (1.§ 

(1a))  

2021.03.24-től hatályos változások: 

 A kedvezményre való igény bejelentésének és jóváírásának szabályai változtak (1.§ (4), 2.§ 

(3)-(4), 3.§ (3)) 

2021.05.01-től hatályos változások: 

 A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás május hónapra is ingyenesen igénybe ve-

hető a digitális munkarendben működő alapfokú és a középfokú iskolákban. (1.§ (1), (1a)) 

2021.04.10. – hatályba lépés 

Az emberi erőforrások miniszterének a veszélyhelyzettel kapcsolatos tanügyi döntései az 

oktatas.hu honlapon érhetőek el, a főoldalon a Covid-19 címre kattintva. 

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

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet  

A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzés-

ben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet 

megszüntetéséről szóló 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 

A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő 

megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. 

(IV. 9.) Korm. rendelet  

A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedések-

ről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek
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PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA 

2021-es eljárás 
 Az Országgyűlés döntése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. 

évi I. törvény módosításával a minősítő vizsgák, minősítési eljárások szervezése és lebonyolí-
tása 2021. május 23. napját követően az emberi erőforrások minisztere a pedagógus minősí-
tések online lebonyolításáról szóló Közleménye alapján továbbra is online formában történik. 

 A 2021. évi minősítési eljárásba bekerült pedagógusok többsége részére az Oktatási Hivatal 
már publikálta a minősítő vizsgák, valamint a portfólió vagy pályázat védésének időpontját. 
Jogszabályi előírás szerint a minősítési év szeptember első napját követő minősítésekre vo-
natkozóan legkésőbb a minősítési év augusztus 10. napjáig szükséges az időpont meghatáro-
zása, valamint a minősítő bizottság elnökének és tagjainak kijelölése, melyről az infor-
matikai rendszer útján kap értesítést a pedagógus, a minősítő bizottság elnöke és tagjai, vala-
mint az őket foglalkoztató intézmény vezetője. 

2022-es eljárás 
 Lezárult a jelentkeztetés a 2022. évi pedagógusminősítési eljárásra 

A pedagógusok 2021. március 31-ig jelentkezhettek a 2022. évi minősítési eljárásra. Az intéz-
ményvezetők a hatályos jogszabály alapján 2021. április 15-ig rögzíthették a jelentkezéseket 
az Oktatási Hivatal informatikai rendszerében. 
Az általános jelentkezési szabályok és az oktatásért felelős miniszter által 2021. február 28-áig 
közleményben meghatározott különös feltételek alapján a 2022. évi minősítési eljárásra ösz-
szesen 11.887 fő jelentkezett. 

 Az alábbi táblázat tartalmazza a jelentkezők számának országos, valamint a Székesfehérvári 
POK illetékességi területéhez tartozó Fejér és Veszprém megye adatait. 

 

MINŐSÍTÉS 

Aleljárás 
Létszám 

(országos) 
Létszám 

(Székesfehérvári POK) 

2022APED1P 
(Gyakornok) 

2238 123 

2022APED1 
(Gyakornok- NOKS) 

34 2 

2022APED2 
(Pedagógus II.) 

8213 544 

2022APED2N 
(Pedagógus II. – NOKS) 

96 3 

2022AMEST 
(Mesterpedagógus – programos) 

604 38 

2022AMESTU 
(Mesterpedagógus – megújító) 

176 11 

2022AKUTA 
(Kutatótanár) 

25 - 

2022AKUTAU 
(Kutatótanár- megújító) 

13 1 

2022EMEST 
(egyházi szaktanácsadó) 

22 3 

2022SMEST 
(szakértő) 

351 27 

2022TMEST 
(szaktanácsadó) 

115 6 

Összesen 11887 758 
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PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA 

 Az Oktatási Hivatal a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi, hogy a pedagógus  

megfelel-e a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek, és a peda-

gógust az informatikai rendszer útján június 30-ig értesíti a döntésről. 

 A pedagógus az értesítésben foglaltak megváltoztatását annak kézhezvételétől számított 15 

napon belül a minisztertől kérheti. A miniszter a kérelmet a KIR rendszer adatai, vala-

mint a pedagógus által a kérelméhez csatolt bizonyítékok alapján 30 napon belül bírálja el. A 

miniszter döntése ellen nincs helye további jogorvoslatnak. 

 A jogszabály értelmében a portfólió, pályázat feltöltésére szolgáló informatikai hozzáférést a 

minősítés évét megelőző év június 30-ától kell biztosítani úgy, hogy a portfólió, pályázat feltöl-

tésére legalább negyvenöt nap álljon rendelkezésre. 

 A portfólió/pályázat elkészítésének és feltöltésének határideje az informatikai rendszerbe 

2021. november 25. A feltöltéshez el kell végezni a KIR/oktatás validációt, melyhez segítsé-

get nyújt a „Validációs kisokos” (lsd. alább). 

HASZNOS INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYVEZETŐK SZÁMÁRA 

Pótlólagos jelentkeztetés:  

Azokat a pedagógusokat, akiknek kötelező eljárásban kell részt venniük (gyakornokok) 2021-

ben vagy 2022-ben, és valamilyen okból a jelentkezési határidő lejártáig nem lehetett jelent-

keztetni az eljárásba (határozott idő korábban jár le, mint a gyakornoki idő; osztatlan képzés-

ben való részvétel, tartós távollét, új alkalmazás stb.), pótlólag szükséges jelentkeztetni az in-

formatikai felületen, és a jelentkeztetés tényét e-mail-ben jelezni a  

POKSzekesfehervar@oh.gov.hu e-mail címre. 

Jogviszony megszűnése: 

Amennyiben egy minősítési eljárásba bekerült pedagógus jogviszonya megszűnik az adott in-

tézményben, az intézmény vezetőjének hivatalos kérelemben kell kérni a Székesfehérvári Pe-

dagógiai Oktatási Központtól az érintett pedagógus eljárásból való törlését. Gyakornok eseté-

ben az új intézmény vezetőjének (amennyiben releváns) kell kérnie az eljárásba történő visz-

szavételt, nem kötelező eljárásban részt vevő pedagógus (Pedagógus II. fokozat; Mesterpe-

dagógus) esetében a pedagógusnak kell kérelmeznie az eljárásba történő visszavételt az új 

jogviszony létesítést követő 5 napon belül. 

Új jogviszony létesítése: 

Új jogviszony létesítése esetén az intézményvezető megállapítja a pedagógus gyakornoki ide-

je lejártának dátumát. Amennyiben a gyakornoki idő abban az évben jár le, amely év eljárásá-

ba a jelentkezési határidő már lejárt, pótlólag szükséges jelentkeztetni a pedagógust az eljá-

rásba a fent leírt módon. 

Munkakör/tantárgy módosítás: 

Amennyiben a pedagógusnak változik a munkaköre a jelentkezéskor megjelölt munkakörhöz 

képest, vagy már nem tanítja azt a tantárgyat, amelyet a jelentkezéskor megjelölt, hivatalos 

kérelemben kell kérni a munkakör/tantárgy módosítását. A módosítást a pedagógusnak kell 

kérnie, az intézmény vezetőjének pedig igazolnia kell a változás tényét. Ha a pedagógus már 

feltöltötte a portfólióját, és azt követően történik változás, portfólió módosítás szükséges. 

Amennyiben a pedagógus nem a jelentkezéskor megjelölt munkakörből és tantárgyból 

tölti fel portfólióját, az Oktatási Hivatal megállapítja az eljárás sikertelenségét. 

mailto:POKSzekesfehervar@oh.gov.hu
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VALIDÁCIÓS KISOKOS 

A 2022. évi minősítési eljárásra bekerült pedagógusoknak 2021. november 25-ig van lehetősé-

gük a portfóliójuk feltöltésére. Ehhez el kell végezni a KIR/oktatás validációt. A validáció elvégzé-

se nem csak azon pedagógusoknak fontos, akik minősítési eljárásra jelentkeznek, hanem min-

denkinek, akik még ezt nem tették meg, mert csak ez után lehet hozzáférni az önértékelési, tan-

felügyeleti és minősítési eljárások felületeihez. 

www.oktatas.hu – Bejelentkezés/Regisztráció - a felhasználó típusa: Látogató 

Segítség a regisztrációhoz:  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/regisztracio/Utmutato_a_regisztraciohoz.pdf 

Regisztráció után belépéskor a Saját oldal – alapadatok menüpont választása. 

 

 

 

 

 

 

 

FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS MINŐSÜLŐ PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA 

A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ az idei évben is szervez felkészítő képzéseket 

szakértő kollégák bevonásával a 2022. évi minősítési eljárásba bekerülő pedagógusok számára. 

A képzéseket intézménytípusonként szervezzük meg, illetve külön felkészítést tartunk a Mester-

pedagógus fokozatot megcélzó eljárásba bekerülők számára.  

A képzések időpontjáról és módjáról (jelenléti vagy online) július második felében e-mail-ben ér-

tesítjük az eljárásba bekerülő pedagógusokat. 

Pedagógus felhasználó 

KIR / oktatás validáció 

Intézményvezető felhasználó 

Mesterjelszó-validáció 

A KIR-személyi nyilvántartásban rögzített 

adatok érvényesítése 

Az intézményi mesterjelszó kezelő rendszerben 

kiosztott jogosultságok érvényesítése 

A Pedagógus és a Bizottság 

menüpont használatához 

 Jelentkezési adatok ellenőrzése 

 Portfólió/pályázat feltöltése 

 Látogatási adatok megtekintése 

 Látogatással kapcsolatos feladatok el-

végzése 

 A bizottság értékelése 

 Tanúsítvány letöltése 

 Önértékelési és tanfelügyeleti feladatok 

elvégzése 

Az Intézmény  

menüpont használatához 

 Jelentkeztetés minősítési eljárásra 

 Intézményi delegált kijelölése 

 Látogatási adatok pontosítása 

 Kérelem feladása 

 Önértékelés indítása 

 Önértékelési és tanfelügyeleti dokumentu-

mok feltöltése 

http://www.oktatas.hu
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/regisztracio/Utmutato_a_regisztraciohoz.pdf
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Az emberi erőforrások minisztere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbe-

tegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar ál-

lampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet miatt, az 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési eljárások megszervezéséről és lebonyolításáról szóló 

15/2020. (XI. 26.) évi EMMI határozata szerint: 

-a 2021. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések (tanfelügyeletek) látogatási idő-

pontja közzétételének új határideje a veszélyhelyzet megszűnését követő nap;  

-2021-ben az első tanfelügyeleti látogatásokra a veszélyhelyzet megszűnését követő 31. 

napon kerülhet sor.  

A veszélyhelyzet 2021. május 23-tól további meghosszabbításra került az országgyűlés őszi 

ülésszakának kezdete utáni 15. napig. 

Az intézményekbe kijelölt 2021. évi tanfelügyeleti látogatások (pedagógus, vezető, intézmény) 

tervezett időpontjáról és további adatairól a veszélyhelyzet megszűnését követően küld tájékoz-

tatást az Oktatási Hivatal. 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési terv elkészítéséhez, valamint a pontos tervezéshez 

szükséges, hogy az Oktatási Hivatal megfelelő információval rendelkezzen az egyes intézmé-

nyekről, tagintézményekről és intézményegységekről, valamint az ezeket vezető pedagógusok 

személyéről.  

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is az intézmények feladata volt, hogy lépjenek be a KIR adataira 

épülő tanfelügyeleti adategyeztető felületre és ellenőrizzék, szükség esetén módosítsák, adják 

meg az intézményt, intézményegységet, vagy tagintézményt vezető(k) nevét. 

Amennyiben év közben a vezető személyében változás történik, ezen a felületen is szükséges 

annak adminisztrálása. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 145. § (2a) bekezdése határozza meg az intézményi ön-

értékelés keretében a pedagógusok ötévenkénti önértékelési kötelezettségét. Ez a jogszabályi 

kötelezettség 2016. szeptember 1-jétől hatályos, tehát a pedagógusok első intézményi önér-

tékelésének végső határideje – annak ellenére, hogy ezt a fenti jogszabály dátumszerűen nem 

mondja ki – 2021. augusztus 31.-e. Ugyanez a jogszabályhely írja elő az intézmények szá-

mára is az intézményre vonatkozó ötévenkénti önértékelés elkészítését, amelynek határideje 

szintén 2021. augusztus 31. 

 

Előfordulhat olyan eset, hogy az intézmények nem tudják megoldani azt, hogy az 5. év végére 

minden önértékelést elvégezzenek. Ennek megszervezése intézményi hatáskör, ezért törekedni 

kell arra, hogy az elmaradt önértékelések a következő ötéves ciklus elején megvalósuljanak. 

Önértékelés 

Tanfelügyeleti adatszolgáltatás 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 
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OM azonosító: 036865 

Címe: 8400 Ajka Béke u. 6/A 

Tel.: 88/508-141 

E-mail: ovodaajka@gmail.com 

Honlap: www.ajkaovoda.hu 

Intézményvezető: Ráczné Németh Csilla 

Intézményi koordinátor: Magyar Éva 

Intézményi koordinátor telefonszáma: 06/20 2487845 

Intézményi koordinátor e-mail elérhetősége: hetszinviragajka@gmail.com  
 

BEMUTATKOZÁS 

Az Ajka Városi Óvoda a település hat óvodáját egyesítő intézmény. Óvodáinkban fontosnak tart-

juk a „tudás – érték” elv érvényesülését a szakképzettség tekintetében. Innovációra nyitott, pro-

fesszionális szakmai és módszertani felkészültséggel rendelkező óvodapedagógusaink a helyi 

igényekre épülő, kulcskompetenciákat fejlesztő Pedagógiai Programunk céljait, alapelveit figye-

lembe véve, folyamatosan keresik azokat az újszerű szakmai-módszertani eljárásokat, techniká-

kat, lehetőségeket, melyek segítik a gyermekek eltérő képességeiknek, tehetségüknek kibonta-

koztatását. Valamennyi óvodánk rendelkezik Örökös Zöld Óvoda címmel. A zöld kritériumok sze-

rinti működés és nevelőmunka jellemez bennünket.  

Pályázat keretében intézményünk felkészült a referencia értékű jógyakorlataink megismertetésé-

re, továbbadására, elterjesztésére, mellyel más közoktatási intézmények szakmai, fejlesztő tevé-

kenységét segíthetjük.  

Három óvodánk minősített referencia intézménnyé válása a Közép-dunántúli Régióban növelte 

szakmai elismertségünket, piacképességünket, innovációs képességünk fenntartását. A Soproni 

és a Kaposvári Egyetem Bázisóvodája vagyunk, rendszeresen fogadjuk és segítjük a szakmai 

gyakorlatra érkező óvodapedagógus hallgatókat. A Patakparti Óvoda 2016. évben elnyerte a Bol-

dog óvoda címet. A Hétszínvirág Óvoda az Országos Iskolakert Fejlesztési Program keretében 

„Óvodakert mentori” feladatokat is ellát.  

Tehetségpontként öt óvodánk működik. Jógyakorlataink kidolgozásában, fontosnak éreztünk 

minden olyan törekvést, amely gazdagító változást eredményez a nevelési rendszerünkben, a 

gyermekek személyiségének alakulásában, az óvodapedagógusok szakmai fejlődésében és az 

óvoda sikeres működésében. Óvodáinkban biztosított az alkotó légkör, az óvodapedagógusok 

módszertani szabadságukkal élve a gyermekek érdekeit szolgálva fejlesztették és folyamatosan 

fejlesztik tudásukat. Innovációs tevékenységünket 25 újítás kidolgozása is jelzi, az állatterápiás 

tevékenység, vizuális nevelés, ünnepek, hagyományápolás, kompetenciafejlesztés, dokumentá-

ciós rendszer, kooperatív tanulás, projekt- és drámapedagógia területeken.  

2017. évben nyertük el először az Oktatási Hivatal Bázis intézménye címet, mely lehetőséget 

adott ezen jógyakorlataink bemutatására, átadására.  

 

 

 

BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK  

AJKA VÁROSI ÓVODA  

http://www.ajkaovoda.hu
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AZ INTÉZMÉNY JÓGYAKORLATAI 

„Zöld Óvoda – Élhetőbb jövő” 

Jógyakorlatunk egy olyan pedagógiai rendszer, amely a környezeti nevelés komplex módon tör-

ténő megvalósításának elméletét és gyakorlatban történő alkalmazását mutatja be. Segíti az 

óvoda- iskola átmenet megkönnyítését és a környezettudatosság elmélyítését. Segítséget nyújt 

ahhoz, hogy hogyan ismertethetjük meg a 3-7 éves gyermekeket a környezettudatos életvitel 

alapjaival, az ökológiai szemléletmóddal, hogyan érvényesíthetjük a környezeti nevelés területén 

és a megismerés egész folyamatában a játékosság, az élet-közeliség, szemléletesség, az élet-

hosszig tartó tanulás, és a fenntarthatóság pedagógiájának elvét. Utat mutat, hogyan valósítható 

meg a helyi adottságokat kihasználva, a közös élményszerzésre, cselekedtetésre fektetve a 

hangsúlyt, a gyermekek életkori, egyéni adottságait és képességeit figyelembe véve, korszerű 

pedagógiai módszerek alkalmazásával. A jógyakorlat négy modulja elősegíti a pedagógusok kör-

nyezettudatos szemléletformálását, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását a nevelő-

munkában, az egészséges életmód és életvitel alakítását a fenntartható fejlődés pedagógiájának 

alapelvei mentén, valamint az intézmény "zöld" kapcsolatainak kialakítását.  

Modulok:  I. Az vagy, amit megeszel 
  II: Zöld jeles napok 
  III: Korszerű pedagógiai módszerek 
  IV: Zöld kapcsolatok 
 

"Huszárpróba" 

A jógyakorlat célja olyan gyermeki kompetenciák alakítása, mely által a gyerekek betekintést 

nyerhetnek hazájuk történelmébe, megismerhetik kultúráját. A tevékenységek, tapasztalatszerzé-

si lehetőségek a gyerekek egyéni fejlődéséhez igazodva, szolgálják képességeik alakulását. Erő-

södik a család – óvoda kapcsolata. Új partner kapcsolatok létrejöttére ad lehetőséget. A Jógya-

korlat anyaga átöleli az egész tanulási folyamatot, komplexen alkalmazható, maradandó élményt 

nyújt a gyerekek számára. Jelentősége abban van, hogy a gyerekek, játékosan ismerkednek a 

történelemmel, népünk hagyományaival, kiemelten a március 15-hez kapcsolódó eseményekkel. 

Játék közben felszínre kerülnek ötleteik, élményeik, kreativitásuk, ami újabb, tapasztalatszerzési 

lehetőségekre sarkalja őket. Újszerűsége abban van, hogy a felkínált tevékenységek, játékok, 

cselekedtetések, jól alkalmazhatóak a nevelés minden területén, és kedvezően alakítják a benne 

résztvevők kompetenciáit. 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

Óvodánk infrastruktúrája megfelelő környezetet biztosít, lehetőséget ad partnereink fogadására. 

A meglévő eszközök lehetővé teszik bázisintézményi feladataink ellátását. Rendezvényeinken 

projektoros kivetéssel, prezentációkkal színesítjük mondanivalónkat. Igényesek vagyunk arra, 

hogy az alapvető szükségletek kielégítése biztosított legyen, lehetőségeinkhez mérten a partne-

rek igényeihez igazodva catering-szolgáltatást nyújtunk. 

Óvodapedagógusaink gyakorlatának szerves eleme a bemutató foglalkozások tartása, gyermek-

csoportjukat felkészítve fogadják a hozzánk látogató pedagógusokat. A hospitálásokat szakmai 

megbeszélések követik. Előadás keretében ismerhetik meg az érdeklődők az adott jógya-

korlat elméleti hátterét, módszertanát. Lehetőséget biztosítunk műhelymunkára is. 

BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK  
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MIÉRT JÓ, HOGY BÁZISINTÉZMÉNY VAGYUNK? 

 A bázisintézményi rendszer lehetőséget kínál komplex tudásmegosztásra, mely hozzájárul 

a pedagógus szakma minőségének javításához, a földrajzi tagoltság ellenére az oktatás 

egységesítéséhez. Elősegítjük a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatások-

hoz való hozzáférést, a szakmai napok tartalmi kínálatának biztosításával és megvalósítá-

sával. 

 Büszkék vagyunk rá, hogy a pedagógusaink által kidolgozott jógyakorlatok, innovációk szé-

lesebb körben való bemutatásával, a hálózati tanulás megvalósításának segítésével hozzá-

járulhatunk a cél eléréséhez. 

 Rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatunk mintákat a hálózati ta-

nulási folyamathoz.  

 Intézményünk pedagógusai elkötelezettek a szakmai-módszertani fejlesztések mellett, a 

bázisintézményi szerepből adódó többletfeladatokat is vállalják.  

 A bázisintézményi működés lehetőséget ad arra, hogy párbeszéd alakuljon ki a pedagógu-

sok között, és a saját jógyakorlatunk mellett másokét is megismerhetjük, mi is tovább fej-

leszthetjük szakmai tudásunkat. Érvényesül az egymástól való tanulás elve.  

 A pedagógusok infokommunikációs kompetenciái fejlődnek, a folyamatos megújulás 

„kényszere”, a rendszeres kihívások hozzájárulnak ahhoz, hogy a „kiégés” tünetei kevésbé 

tudnak megjelenni. Dolgozóink lehetőséget kapnak nevelőmunkájuk, a kidogozott jógyakor-

latok és innovációk bemutatására, melyek hozzájárulhatnak a pedagógus előmeneteli rend-

szerben történő szakmai fejlődéshez, az életpálya modell megvalósítására. 

 Bemutató foglalkozások, előadások tartásával, műhelymunkával az érdeklődő óvodapeda-

gógusok, pályakezdők, szakmai-módszertani tudásának bővítése, segítségnyújtás, ötlet-

adás, a pedagógusok innovatív törekvéseinek támogatása. 

 Óvodánk pozitív megítélése nő a szakmai napok tartása, a publikációk által. 

 

 

 

 

BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK  
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OM azonosító: 029842 

Címe: 2400 Dunaújváros Lilla köz 1. 

Tel.: 06-25/423-211 

E-mail: dunaujovoda@gmail.com 

Honlap: www.dunaujvarosiovoda.hu 

Intézményvezető: Gyenes Józsefné 

Intézményi koordinátor: Hertzné Jankovics Gabriella 

Intézményi koordinátor telefonszáma: 06-25/423-211 

Intézményi koordinátor e-mail elérhetősége: dunaujovoda@gmail.com  
 

BEMUTATKOZÁS 

„Csinálj bármit, mindig az számít, hogy hogyan csinálod, és van-e kivel, mert ez csapatjáték, és 
már az is ajándék, ha figyelsz arra, aki rád figyel.” 

(William Shakespeare) 
 

A Dunaújvárosi Önkormányzat fenntartásban működő Dunaújvárosi Óvoda (12 tagóvoda, 56 

gyermekcsoport, 1367 fő gyermek, 236 fő dolgozó), a jelenlegi szervezeti struktúrában 2004 óta 

működik. Az intézmény magas színvonalú, hatékony és törvényes működését az óvoda felsőbb 

vezetése koordinálja (1 fő intézményigazgató, 1 fő szakmai vezető, 1 fő humán vezető, 1 fő 

gazdasági vezető). A tagóvodák Dunaújváros egész területén biztosítják a gyermekek óvodai el-

látását.  

Pedagógiai Programunk hangsúlyozza azokat az értékeket, amelyek jellemzik a tagóvodák 

nevelő-oktató munkáját, de lehetőséget ad a nevelőtestületek számára a helyi hagyományok, az 

értékes különbözőségek, és a tagóvodai sajátosságok gyakorlására.  

Intézményünk pedagógusai és dolgozói részére a tudás öröme, az óvodás korú gyerme-

kek nevelésének szépsége és feladatai mellett, értéket jelent egymás megbecsülése és az ösz-

szetartozás. Feladatuk, hogy figyelembe vegyék a gyermekek egyéni képességét, fejlettségének 

ütemét, hogy segítséget nyújtsanak a gyermekek személyiségének, képességének, tehetségé-

nek kibontakoztatásához. 

Pedagógiai Programunk irányt mutat az óvodapedagógusok részére, ezzel egyenlő műkö-

dési esélyt biztosítva a 12 tagóvoda számára, hogy minden óvodánkba járó gyermek 

egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.  

Feladatunk a gyermekkor örömeinek és lehetőségeinek minél teljesebb és intenzívebb át-

élésének segítése.  

Intézményünkben a tagóvodai nevelőközösségek szélsőségektől mentes pedagógiai néze-

teik, értékrendjük, előnyös különbözőségük megtartásának és erősítésének lehetőségével színe-

sítik Dunaújváros óvodaképét, amelyben a nevelés minden résztvevője fontos és megbecsült!  

A gondosság, mint minőségi nevelési környezet jellemzi intézményünket. 

Célunk olyan pedagógiai haszon elérése, mely a gyermekek óvodás évei alatt és az iskolába lé-

péskor is a család és a pedagógus részére eredményeket mutat. Ez a dunaújvárosi óvodákba 

járó valamennyi gyermekre érvényes kell, hogy legyen. 

BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK  

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA 

http://www.dunaujvarosiovoda.hu
mailto:dunaujovoda@gmail.com
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A város óvodáinak óvodapedagógusai széleskörű pedagógiai felkészültséggel, a tagóvodák kö-

zösségei által kialakított hagyományok és elfogadott értékrend alapján nevelik, fejlesztik a gyer-

mekeket.  

Ennek lehető legsikeresebb megvalósításában segítőink, az óvodában dolgozó valamennyi mun-

katársunk – gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek, pedagógiai asszisztensek, 

dajkák valamint legfontosabb közvetlen partnereink – a szülők, akik nélkül ez nem valósulhat-

na meg maradéktalanul.  

AZ INTÉZMÉNY JÓGYAKORLATAI 

Állatasszisztált terápia:  

Kutyaterápia a Dunaújvárosi Óvodában (A kutyával támogatott foglalkozások mozgás-és képes-

ségfejlesztésének lehetőségei 

Célcsoport: óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, tanítók. Bemutató foglalkozások, szakmai 

műhelymunkák, konzultációk során, e tevékenység bemutatása. 2 fő vizsgázott óvodapedagógus 

+ 1 vizsgázott kutyus részvételével, a normál óvodai csoportban használatos eszközökkel. Mód-

szerei, technikái színesebbé, eredményesebbé tehetik az óvodai nevelést.  

Ovi – foci 
Célcsoport: óvodapedagógusok. Szakmai konzultációk, bemutató foglalkozások. Képzett óvoda-

pedagógusok, az óvodai testnevelés foglalkozásokon is használt illetve a multifunkciós pályához 

kapott eszközökkel. Változatos mozgáslehetőségek biztosítása az óvodáskorú gyermekek moz-

gásfejlesztése során, partneri együttműködés lehetőségeinek bővítése. 

Munkaközösségeink pedagógiai jógyakorlatai 
Célcsoport: óvodapedagógusok. Szakmai konzultációk, bemutató foglalkozások. Az óvodapeda-

gógusok módszertani kultúrájának, pedagógusi kompetenciáinak gazdagítása, erősítése.  

Óvodánkban 10 munkaközösség működik, melyek magas szinten szolgálják a pedagógiai munka 

kiemelkedő színvonalát, támogatják pedagógusaink napi munkáját. A kor kihívásainak és előírá-

sainak megfelelően ápoljuk a hagyományos, már jól működő módszereink fenntartását illetve ez-

zel egy időben folyamatos az új lehetőségek keresése, a fiatalabb kollégák megnyerése egy-egy 

terület alaposabb megismerésére, beépítésére a napi fejlesztő munka során. 

Környező települések óvodáival való kapcsolattartás, az együttműködés színterei 
Célcsoport: óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, tanítók. Szakmai műhelymunkák, konzultá-

ciók, értekezletek. Az együttműködés során tudás- és ismeretátadás, egymás segítése, támoga-

tása.  

Közös szakmai rendezvényeink során – melyek többnyire értekezletek, szakmai összejövetelek, 

illetve továbbképzések lebonyolításában nyilvánul meg – az egymástól való tanulás illetve isme-

retátadás az elsődleges cél. Az aktualizált köznevelési jogszabályok változása mindig alkalmat 

teremt ezen találkozókra. Ezentúl pedig a szakmai, módszertani fejlődés, fejlesztés szempontjá-

ból illetve az egymástól való tanulás igényének kielégítése céljából is nagy jelentőségű ez az 

együttműködés.  

 

 

 

BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK  
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MIÉRT JÓ, HOGY BÁZISINTÉZMÉNY VAGYUNK? 

2017-ben, amikor először pályáztunk a bázisintézményi címre, elsősorban magunknak szeret-

tünk volna bizonyítani, igenis képesek vagyunk a kihívásnak megfelelni, s jogos tulajdonosai le-

hetünk ennek a szakmai elismerésnek. 

Aztán, ahogy szépen, sorban ismertük meg a többieket és a Székesfehérvári POK közvetlen, 

kedves és segítőkész munkatársait, zajlottak a bemutatóink, egyre jobban éreztük magunkat. 

Bár a feladat rengeteg munkával járt, szívesen végeztük. 

Programjaink nagy érdeklődés mellett zajlottak, csodás visszaigazolásokat, elismerő szavakat 

kaptunk a résztvevő kollégák, munkatársak visszajelzései során. Ez pedig szárnyakat adott 

mindannyiunknak. 

A feladatok vittek előre, újabb és újabb ötleteket, inspirációkat kaptunk a többi bázisintézmény 

rendezvényein való részvételek során is. Szívesen mentünk, hogy megismerhessünk eddig nem 

látott óvodákat, kollégákat, pedagógiai programokat, technikákat, az ott folyó elkötelezett, lelkes, 

kitartó munkát. Sosem csalódtunk! 

Szakmai ismertségünk, ismeretségünk, kapcsolataink bővültek, gyarapodtak és bizony jó volt lát-

ni, hallani, hogy más intézmények is hasonló gondokkal, nehézségekkel küzdenek, s ugyan más-

más módon, de keresik a megoldásokat, ahogy mi is. Ez megerősített bennünket! 

Így 2020-ban újra megpályáztuk a címet, mert biztosak voltunk abban, hogy szakmai kapcsolata-

ink tovább bővülhetnek, módszertani kultúránk tovább szélesedhet.  

Innovatív intézménynek tartjuk magunkat, ezért mindenképpen szerettük volna megosztani 

jógyakorlatainkat, a mi útkeresésünket, próbálkozásainkat. 

Újra sikerült! 

A bázisintézményi rendszer jó alapot ad mindehhez, hiszen összefogja, segítőkezet nyújt ezen 

intézményeknek a bemutatkozásához, a minél tágabb, szélesebb körben való ismertséghez. 

Szakmai munkánkat színesíti, gyarapítja, fejleszti, előre viszi. Az őszi és tavaszi pedagógiai 

szakmai napok rendezvényei sosem látott mennyiségben kínálják a rendkívül változatos progra-

mokat. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy nagyon sokat dolgoztunk/dolgozunk, készültünk/készülünk, ad-

minisztráltunk/adminisztrálunk. Voltak/vannak nehézségeink, de rengeteg sikerélményünk is! 

Gyarapodunk! Gazdagodunk! Tanulunk! Büszkék vagyunk kollégáinkra, hogy élnek a felkínált 

lehetőséggel, vállalják a bemutatókat, melyek után csupa pozitív visszaigazolást kapnak. Meg-

győződésünk, hogy többen ezen alkalmak után döntenek a minősülés mellett. Jelenleg óvodape-

dagógusaink 75%-a már minősült legalább egyszer, nagyon magas százalékos eredménnyel, 

egyre többen vállalkoznak mesterminősítésre is. 

Szeretnénk más intézményeket és óvodákat is bíztatni a bázisintézményi cím megpályázására, 

hiszen csak is nyertesként kerülhetnek ki, ha ezt megteszik! 

Köszönjük a Székesfehérvári POK munkatársainak segítő támogatását, bíztatását, érdeklődését 
programjaink iránt! 

BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK  
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BEMUTATKOZÁS 

Óvodánk a Fejér megyei Enying kisvárosában 11 csoporttal egy székhelyen és három telephe-

lyen működik.  Nevelőtestületünk jól összeszokott, pedagógiai kérdésekben, döntésekben ideáli-

san együttműködő, nyitott, innovatív, stabil, rugalmas szervezet. Büszkék vagyunk arra, hogy in-

novatív szemléletünkkel, folyamatos képzésekkel lépést tartunk az óvodapedagógia töretlen fej-

lődésével, megújulásával. Innovatív szemléletünkkel kezdeményezők vagyunk a korszerű peda-

gógiai módszerek kipróbálásában, bevezetésében. Az elmúlt években több olyan pályázatban is 

részt vettünk, mely az infrastrukturális fejlesztéseken túl szakmai haladásra is lehetőséget adott, 

pedagógiai programunkhoz illeszkedve kiemelt nevelési céljaink elérését szolgálták.  

 

Óvodakép, küldetésünk Nevelési rendszerünk modellje 
 

Személyiség szabad kibontakoztatása 
Innovatív 
Rugalmas 
Otthonos 
Megértő 
Boldog 
Oldott 
Nyitott, környezettudatos 
Toleráns 
Óvó-védő 
Gazdag ismereteket nyújtó 
Aktív 
Tevékeny 
Óvodai légkör megteremtés 
 

AZ INTÉZMÉNY JÓGYAKORLATAI 

Hagyományok és népi kismesterségek a népmesék tükrében 

Célja: Komplex nevelés megvalósítása, erkölcsi, szociális, érzelmi kompetenciák alakítása 
a népmesékkel és azok átfogó komplex lehetőségeivel, eszközeivel. 

Olyan értékorientált nevelés biztosítása, amelynek tudatos alkalmazásával a magyarság-, illetve 

a szülőföldhöz való kötődés alapjait teremtjük meg. Néphagyományok, népszokások felelevení-

tésével komplex művészeti nevelési eszközökkel (népmesék, népi kismesterségek, népzene, 
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néptánc) közvetítjük ezeket az értékeket. A szülőkkel, nagyszülőkkel való közös programok lehe-

tőséget teremtenek arra, hogy ezeket az értékeket a családoknak is átadjuk.  

A különböző önkifejezési módok, technikák, népi kismesterségek megismerésével, népi gyer-

mekjátékokkal, néptánc alaplépésekkel a népdalok, népmesék hallgatásával hozzájárulunk az 

óvodai nevelő, fejlesztő, gondozó munka fő céljának megvalósításához.  

Ajánljuk a terveket a hagyományok felelevenítésére, népi kismesterségek megismertetésére, és 

az óvoda külső kapcsolatainak kiépítésére.  Az ajánlások mellé a tematikus tervezést is ajánljuk 

az óvodapedagógusok figyelmébe. Ez esetben lényeges szempont a mese kiválasztása és a 

hozzá kapcsolódó hagyomány. A tervezés menete:  

  Mese kiválasztása 
  Gyűjtőmunka: - meséhez illő néprajzi ismeretek, kifejezések 
  Népdalok, mondókák, népi gyermekjátékok 
  Természeti megfigyelések 
  Díszletek, bábokhoz eszközök, alapanyagok, szerszámok 
  Népi kismesterségek, régies tevékenységekhez szükséges eszközök, alapanyagok, 

szerszámok 
 
A témahét feldolgozásának időtartama átlagosan 1 hét. A 4 témahét tevékenységei: 
 

 

 

 

 

 

Egészségnevelés 

Célja: Egészségfejlesztési célunk, hogy minden gyermek részesüljön a teljes testi -lelki jól-

létét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a mindennapokban rendszerszerűen 

működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

Óvodai gyakorlatunkban az egészségnevelés széles körű területet ölel át, ezek közül a követke-

zőket szeretnénk megosztani: 

 Óvodakerti Jógyakorlatok: Különböző kert típusok (fűszerkert, termőkert, raklapkert, gyer-
mek-, madár-és rovarbarát kert) kialakításában, gondozásában, felhasználhatóságában va-
ló gyakorlati tanácsadás, személyiségfejlesztő hatásának bemutatása 

 Bozsik Intézményi Program bevezetésének lehetőségei óvodában. 
 Egészséghét, „Vöröskeresztes hét”, „Gabonák és magvak hete” komplex tevékenykedteté-

seinek feldolgozása műhelymunkák keretében. 
 Zöld Jeles napok köré épülő projekthetek bemutatása: Állatok Világnapja, Víz Világnapja, 

Föld Napja és a Madarak Fák Napja projekthetek 
 Fenntarthatósággal, környezetvédelemmel kapcsolatos intézményi kezdeményezések 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

Jógyakorlataink bemutatásához, adaptálásához segédanyagot, tematikát, az adaptáláshoz sze-

mélyes konzultációs lehetőséget, nevelőtestületnek szervezett előadás lehetőségét, a nyomon 

követést biztosítjuk. A segítséget igénybe vevő intézmények számára, konzultáció, műhelymun-

ka, előadások, fórumok keretében szakmai támogatást nyújtunk. Pedagógus-továbbképzésnek, 

szakmai programoknak, rendezvényeknek otthont adunk, a szükséges IKT eszközöket biztosít-

juk. 

 

BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK  
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1. Mihály-napi vásáros Az aranyszőrű bárány 

2. Kukoricafosztás Az ördög meg a kanász 

3. Fonó Az öreg halász és nagyravágyó felesége 

4. Szent György-napi kihajtás Csillagszemű juhász 
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MIÉRT JÓ, HOGY BÁZISINTÉZMÉNY VAGYUNK? 

Az Enyingi Szirombontogató Óvodában komplex, tematikus tevékenységrendszerrel, a készsé-

gek, képességek tudatosan megtervezett fejlesztésével, a hosszú távon is mozgósítható, alkal-

mazásképes tudás biztosítására törekszünk. Inkluzív pedagógiánk mellett tevékenységeink fóku-

szát a helyi és országos társadalmi változások, innovációk, az oktatáspolitikai változások is befo-

lyásolják. 

Óvodánk innovatív nevelőtestülete kiemelt területeken pályázott különböző címekre, például a 

Zöld Óvoda, Vöröskeresztes Bázisóvoda, PTE Partnerintézményi címek elnyerésére, illetve csat-

lakozott programokhoz, mint az Intézményi Bozsik Program, az Eleven kert és az Iskolakert-

hálózat. Az itt szerzett tapasztalatok, ismeretek pedagógiai programunkba történő beépítésével 

alkalmazható, adaptálható jógyakorlatokat hoztunk létre. 

Úgy döntöttünk, hogy ezeket az innovatív tevékenységeket, akár több éves gyakorlati tapaszta-

lattal a hátunk mögött, szeretnénk megosztani más óvodákkal is, így az idei évben először pá-

lyáztunk az Oktatási Hivatal Bázisintézményi címére. 

A hálózati tudásmegosztás nem volt ismeretlen számunkra, hiszen jellemzően a Közép-dunántúli 

régióból, eddig is fogadtunk óvodapedagógusokat továbbképzésekre, új módszerek megismeré-

sére szervezett szakmai napokra, workshopra. Pedagógusaink a felnőttoktatásban is szereztek 

tapasztalatokat, így végig gondolva pedagógiai tevékenységünket, a személyi és tárgyi feltétele-

inket bátran vágtunk a pályázat megírásába. Tevékenységeink közül az egészséges életmódra 

nevelés komplex szemléletét (mozgás, természetvédelem, fenntarthatóság, kapcsolatok stb. té-

makörben), a „Hagyományok és népi kismesterségek a népmesék tükrében” akkreditált jó gya-

korlatunkat mutattuk be. 

Örömmel és büszkén vettük át az elnyert Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet a Székesfehér-

vári POK által szervezett Ismét Együtt című színvonalas és tartalmas rendezvényén. 

Már az átadás is eltért az eddigiektől, hiszen a vírushelyzet miatt az országos rendezvények el-

maradtak. Akkor éreztük, hogy az idén valami más lesz, több új kihívásnak kell megfelelnünk 

egyszerre. 

Eddigi személyes előadói tapasztalatainkat át kellett értékelni, megismerkedtünk az online szak-

mai konferenciák lehetőségével. A laptopok és internet világában elindultunk felfedezni a sok új 

csatornát és lehetőséget, mozgósítva a családtagjainkat, és jó tapasztalatért a POK munkatársa-

kat is. Így a hálózati tanulás számunkra is megvalósult. Nem csak előadói, de tanulói is voltunk a 

folyamatoknak. Alapul véve a szakmai megbeszélések pozitív visszajelzéseit mindig tovább épít-

keztünk, bátorodtunk. Az online tér egyik nagy előnyét mi is megtapasztalhattuk, kinyílt előttünk 

az ország. Volt olyan témaválasztásunk, amely mozgósította az ország területéről az óvodaveze-

tőket, pedagógusokat. Találkozhattunk olyan óvodákkal, akikkel eddig- és ezután sem lesz alkal-

munk személyesen rendszeresen látni, hiszen több száz kilométer választ el bennünket. Gyakor-

lati tapasztalataikat, visszajelzéseiket mi is beépíthetjük mindennapjainkba. 

Nem utolsó sorban nevelőtestületünkre gyakorolt közösségépítő hatását is kiemelném a bázisin-

tézményi programjainknak. Örömmel és izgalommal várjuk a következő nevelési évet, reménye-

ink szerinti személyes találkozásokat. 

BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK  
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BEMUTATKOZÁS 

„Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megkeresni a szeretetet a világban!” 

(Dorothy L. Holte: Egy élet a kezedben) 

Intézményünk Sárkeresztúron, a 63-as főút mentén helyezkedik el, Székesfehérvártól délre. Te-

lepülésünk földrajzi környezete jónak mondható; vidéki, fa-

lusias környezet, sok fás ligetes területtel, jó infrastrukturá-

lis háttérrel. Munkalehetőség kevés van a településen, 

egyre többen vállalnak ingázást a munka miatt, a közeli 

megyeszékhelyre, helyben a mezőgazdasági területen, 

közmunka programban, illetve a helyi Hangya Szociális 

Szövetkezetben tudnak elhelyezkedni az emberek, de igen 

magas a munkanélküliek aránya is, akik általában segé-

lyekből, családi pótlékból élnek.  

Intézményünkben 7 csoportban neveljük a gyermekeket, maximális csoport létszámmal. Óvo-

dánk maximális férőhelye 157 fő, mely szinte minden évben kihasználásra is kerül. Csoportjaink-

ban integráltan neveljük a BTM-es és SNI-s gyermekeket. 

Intézményünk tagja, alapító tagja a Fejér Megyei Tehetség Tanácsnak, regisztrált tehetség pont. 

Kiemelt feladatnak tekintjük a hátránykompenzációs tevékenységen túl a tehetségígéretek azo-

nosítását, fejlesztését, illetve a megfelelő beiskolázás segítését. 

2017-ben kapcsolódtunk be az EFOP -3.1.3.-16 számú „Esélyteremtő Óvoda” pályázatba, ahol 

Dél-Fejér 10 óvodájával vagyunk szoros szakmai kapcsolatban. A projektben, intézményünk 

módszertani központ lett, hátránykompenzációs jógyakorlatának köszönhetően. 

Intézményünkben az óvodapedagógusok engedélyezett létszáma 15 fő. Jelenleg igen magas 

számú óvodapedagógus hiánnyal küzdünk. Nevelőtestületünk részeként tekintünk a pedagógiai 

munkát segítő pedagógiai asszisztensekre, hiszen munkájukkal ők is részesei az innovatív isme-

retek, módszerek kipróbálására nyitott, a hátrány kompenzálására elkötelezett pedagógus közös-

ségnek.  

Óvodapedagógusaink többsége 25-40 éve dolgozik óvodapedagógusként, jelenlegi munkahe-

lyén. Fontos számukra a folyamatos megújulás, új módszerek, tevékenységi módok, szervezeti 

formák megismerése. Ön- és továbbképzésüket rendszerint az intézmény kiemelt cél- és feladat-

rendszerének megfelelően tervezték, valósították meg. Így intézményünkben szinte mindenki 
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rendelkezik szakvizsgás, másoddiplomás végzettséggel. 

A futó pályázatok szakmai megvalósításához rendszerint szükséges mentor vagy bevont óvoda-

pedagógus delegálása. A nevelőtestület szinte minden tagja vett már részt ilyen jellegű munká-

ban, amikor 1-2 év tartamban a projekttel összhangban kellett szakmai tartalmakat létrehozni, 

megosztani intézményen kívüli óvodapedagógusokkal. 

Nevelőtestületünk tagjai a Pedagógus életpályamodell részeként működő minősítéseken is aktí-

van vesznek részt, már mindenki megszerezte a Pedagógus II. minősítését, illetve 1 fő Mester-

pedagógus fokozatot. 

AZ INTÉZMÉNY JÓGYAKORLATAI 

„Nyugi Ovi” program –  Kora gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére.  

 Olyan bántalmazó magatartás megelőzése, amellyel a gyermekek szándékosan, testi, lelki, kap-

csolati fájdalmat okozhatnak egymásnak. Újszerű konfliktus kezelési elemek elsajátítása, beépí-

tése a gyermekek társas interakcióiba. Célcsoportja a 3-7 éves óvodás korosztály, óvodapeda-

gógusok, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak és a gyermekekkel  közvetet-

ten foglalkozó óvodai alkalmazottak. 

A Nyugi Ovi program gerincét az óvodásoknak szóló csoportfoglalkozások jelentik, melyeken 

Szepi, a plüssfigura és űrhajója mindig jelen van. A foglalkozássorozat 21, változatos óvodai te-

vékenységi formát érintő gyakorlatból áll, melyek öt témához, öt csoportszabályhoz kapcsolód-

nak. Ezek a Mindenkit befogadunk!, az Elmondjuk, amit érzünk!, a Nem bántjuk egymást!, a 

Megvédjük azt, akit bántanak!, a Szólunk, ha baj van!  

A program része a napi gyakorlatba ágyazott resztoratív, helyreállító szemléletű, valamennyi 

érintett bevonásával történő konfliktus kezelés elsajátítása. Fontos eleme a programnak a csalá-

dok bevonása, tájékoztatása a program tartalmáról menetéről. 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban-”…Az Óvoda biztonságos, békés, 

nyugodt hely legyen minden gyermek számára…”- módszertani segítséget nyújt a pedagógus és 

gyermek számára, az egymás iránti tolerancia, elfogadás, az együttműködésre való hajlam kiala-

kításához, azon képességek és stratégiák elsajátításához és gyakorlatához, amelyekkel hatéko-

nyan meg tudják védeni magukat és társukat a bántalmazással és áldozattá válással szemben.  

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

Intézményünkben a tudásmegosztás, hálózati tanulás lehetőségét elsősorban az intézmény 

jógyakorlatának, annak, elméleti hátterének a bemutatásával műhelymunkák, workshopok szer-

vezésével szeretnénk megvalósítani. Fontosnak tartjuk az elméleti ismeretek megosztásán túl a 

napi gyakorlatba ágyazott megvalósítás megismertetését is bemutató foglalkozások alkalmával. 

Szívesen biztosítunk térségi, járási és megyei szintű rendezvényeknek, konferenciáknak hely-

színt intézményünkben. 
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MIÉRT JÓ, HOGY BÁZISINTÉZMÉNY VAGYUNK? 

Intézményvezetőként régi vágyam volt, hogy óvodánk bázisintézmény legyen. Már az első meg-

hirdetett pályázatnál is foglalkoztatott a gondolat, hiszen láttam kollegáimban azt a szakmai tu-

dást, kitartást, elhivatottságot, mely eredményessé, kiemelkedővé tette munkájukat.  

De hogy is lehetne egy többségében hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézmény köve-

tendő jó példa, mi lehet a mi erősségünk, amit másoknak is szívesen megmutatnánk? 

A folyamatos pályázatokban való részvételnek köszönhetően egyre jobban láttunk rá intézményi 

folyamatainkra, majd a környezeti változásokhoz alkalmazkodva, szerveztük át azokat. Egyre 

pontosabban, tudatosabban fogalmaztuk meg az önértékelések, minősítések hatására erőssége-

inket és fejlesztendő területeinket. Így fogalmazódott meg bennünk több olyan nevelési-oktatási, 

módszertani terület, amit úgy éreztünk, talán másokat is érdekelne. A második bázisintézményi 

pályázati ciklusban sok bíztatást kaptunk, így pályáztunk a Nyugi Ovi jógyakorlatunkkal a bázisin-

tézményi címre, melyet el is nyertünk. 

Nagyon nagy szakmai elismerésnek éreztük, hogy az Oktatási Hivatal bázisintézménye lehet-

tünk, melynek egyúttal éreztük a szakmai felelősségét is. 

Az első bázisintézményként eltöltött nevelési év vége felé közeledve, három alkalmat magunk 

mögött hagyva sem bántuk meg korábbi döntésünket. 

Jó lehetőséget biztosítottak az általunk szervezett programok arra, hogy az intézményben dolgo-

zó kolleganők közül többen is megmutathassák erősségeiket. Nagyon jól eső érzés, hogy a meg-

hirdetett előadásainkra igen nagy számban voltak kíváncsiak az óvodapedagógus kollegák, meg-

erősítve bennünket abban, hogy aktuális, sokak számára érdekes témát választottunk. 

Az előadások utáni visszajelzések nagyon fontosak számunkra. Megerősítettek bennünket ab-

ban, hogy a megosztott jógyakorlatok mások számára is hasznosak, illetve mi magunk is sok öt-

letet, tanácsot kaptunk a résztvevőktől. Külön öröm számunkra, hogy vannak olyan érdeklődők, 

akik rendszeresen bekapcsolódnak alkalmainkra. 

Törekedtünk arra, hogy a többi bázisintézmény rendezvényein is részt vegyünk, melyek a folya-

matos szakmai fejlődést, egymás jógyakorlataiba történő betekintés lehetőségét jelentették a 

pandémia idején. 

Sajnos a járványhelyzetnek köszönhetően az első évünket online előadások formájában tudtuk 

csak megvalósítani, mely során mellőzni kellett a személyes találkozásokat. Előnye az online tér-

nek, hogy szélesítette számunkra a kapcsolatok körét, mivel így távolabbi intézmények is bekap-

csolódhattak hozzánk, illetve sokat fejlődtünk az online felületek kezelése terén is. 

Ezúton szeretném megköszönni minden Kollégának az érdeklődést és részvételt a programjain-

kon! 
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OM azonosító: 036810 

Címe: 8200 Veszprém, Avar u. 7/A 

Tel.: +36 88 560 892, +36 88 560 893 

E-mail: vadvirag.ovoda@upcmail.hu 

Honlap: www.vadviragovi.hu 

Intézményvezető: Barcza Béla Károlyné 

Intézményi koordinátor: Barcza Béla Károlyné 

Intézményi koordinátor telefonszáma: +36 30 486 3073 

Intézményi koordinátor e-mail elérhetősége:  

vadvirag.bazisintezmeny@gmail.com 
 

BEMUTATKOZÁS  

Intézményünk körzeti óvodaként működik, Veszprém régi városrészében, a Dózsavárosban talál-

ható. 

Személyi, tárgyi feltételeink kedvezőek, hozzájárulnak a minőségi neveléshez. 

A gyermekek nálunk mosolygós, kedves, figyelmes, türelmes, megértő, elfogadó felnőttektől, 

egyéni, differenciált bánásmódban részesülhetnek. 

Szépen gondozott, tiszta, virágos-zöld környezetet, parkosított udvart, 

változatos mozgáslehetőséget biztosító udvari játékparkot, tágas cso-

portszobákat, kiszolgáló helyiségeket kaphatnak. 

Nálunk minden gyermeknek joga van, hogy egyediségéhez illeszkedő 

pedagógiai rendszerben, a számára legkevésbé korlátozó környezet-

ben nevelkedjen. 

Kölcsönös és kiegyensúlyozott együttműködésre törekszünk partnere-

inkkel. Figyelembe vesszük igényeiket, elvárásaikat.  

Fontosnak tartjuk a családokkal való szoros együttműködést, együttnevelést.  

A szakmai munkánk iránt érdeklődők nálunk egy a kompetencia alapú nevelési, oktatási progra-

mot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézménnyel ismerkedhetnek meg.  

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként támogatjuk a hálózati tanulást. Helyszínt biztosítunk 

szakmai tapasztalatcserére és megteremtjük az egymástól való tanulás lehetőségeit. 

AZ INTÉZMÉNY JÓGYAKORLATAI 

Minősített jógyakorlataink: 

„MOZDULJ-GYÓGYULJ!” - Láb- és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában - A kidolgozott, 

változatos mozgásanyag bemutatásával mintát, ötleteket adunk arra, hogyan lehet beépíteni a 

mindennapi mozgásos tevékenységekbe a láb- és tartásjavító játékokat.  

„VILÁGRA SZÓLÓ” – Külső világ tevékeny megismerésének tervezése - A jógyakorlat egy éves 

tervet tartalmaz, valamint mintát ad a heti- v. kétheti tervezéshez és megvalósításhoz. Hozzájárul 

a tudatos, tervszerű nevelőmunka megvalósításához, melyben a kompetencia alapú nevelés ha-

tékonyabbá válik. Ráirányítja az óvodapedagógusok figyelmét a komplex, átgondolt, éves, és 

időszakos tervezésre. 
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„Trombita harsog, dob pereg” - Nemzeti ünnep az óvodában - a nemzeti ünnephez kapcsolódóan 

szervezett tevékenységek bemutatása. 

A bázisintézmény egyéb jógyakorlatai: 

Zöld óvoda - a Zöld jeles napokhoz kapcsolódó Zöld óvodai progra-

mok az óvodában. Ehhez kapcsolódó jógyakorlatunk: Természetfi-

gyelő –, öko tábor szervezése az óvodában. 

Dokumentációs rendszer az óvodában - egységes dokumentációs 

rendszer bemutatása, mely – azon túl, hogy tükrözi nevelőmunkánkat 

– áttekinthető, követhető, érthető és értékelhető. 

Különleges bánásmódú gyermekek (SNI, BTMN, HH, Tehetséges) 

gyermekek nevelése az óvodában - a pedagógusok munkájának, az eredményes óvodai inkluzív 

nevelésnek segítése jógyakorlataink bemutatásával, tematikus szaktanácsadó kollégánk közre-

működésével. 

Szakmai kapcsolat határon túli magyar óvodával - határon túli magyar óvodával való kapcsolat 

felvételének, tartalmának megosztása, ötletadás a szervezéshez, a szakmai kapcsolat tervezé-

séhez. 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

 Adaptálható minta, segédanyagok átadása  

 A jógyakorlatok megosztásának formája: Interaktív műhelymunka keretében történik 

(témától függően) óvodapedagógusoknak, óvodavezetőknek meghirdetve  

 Alkalmanként terem biztosítása képzések, előadások, konferenciák számára. 

MiÉRT JÓ, HOGY BÁZISINTÉZMÉNY VAGYUNK? 

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában a bázisintézményi programokra való felkészülést első-

sorban két mesterpedagógus szaktanácsadó kolléga, a munkaközösségvezető, illetve jógyakor-

lat - gazda óvodapedagógusaink vállalták fel. Ők már rendelkeznek olyan képességekkel, ami 

különösen alkalmassá teszi őket a szakmai ismeretek felnőttek előtt, előadás formájában történő 

átadására.  

Referencia intézményként már volt némi gyakorlatunk a szakmai programszervezésben, az ezzel 

járó felkészülésben, lebonyolításban, ez bátorított bennünket arra, hogy pályázatot nyújtsunk be 

a bázisintézményi cím elnyeréséért.  

Mivel nem vagyunk tanárok, az óvodás gyermekek között más módszereket alkalmazunk a tu-

dásátadáshoz. Fontos, hogy magunk is tanuljuk a megfelelő technikákat, az előadásra, műhely-

munkára való felkészülés módját és lehetőségeit. Fokozatosan ismerkedtünk meg a digitális 

technikákkal, a prezentáció készítésének módszerével. Egymást is segítve, támogatva haladtunk 

a felkészülések alkalmával. Folyamatosan törekszünk az önfejlesztésre, a bázisintézményi prog-

ramok minél színvonalasabb megvalósítására. 

A felkészülésekbe természetesen bevontuk az óvoda többi pedagógusát is: volt, aki az előkészü-

letekben, anyaggyűjtésben, a terem berendezésében, díszítésében, a vendég pedagógusok fo-

gadásában, más a PPT elkésztésében, a fotózásban, videokészítésben tudott segítséget nyújta-

ni. 
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Egyes jógyakorlataink alkalmazása évtizedekre tekint vissza óvodánkban. A nevelőtestület ösz-

szetétele sokat változott azóta. Ezeknek a jógyakorlatoknak a felelevenítése, a koncepciók, a 

gyakorlat ismételt átgondolása egyrészt segíthet a jógyakorlat szükséges változtatásának megté-

telében, korszerűsítésben, illetve a belső képzésekre is jó alkalmat kínál. Ismételten összegyűj-

töttük a jógyakorlatok helyi gyakorlatát. Ki hogyan alkalmazza azokat az óvodában? Történtek-e 

változtatások? Ezeket átbeszéltük. A bázisintézményi programokra való felkészülés, a műhely-

munkák megszervezése alkalmával egymásnak is új kipróbálható ötleteket adunk. 

A sikeres programok, a megvalósításról történő visszajelzések, csak fokozzák az óvoda nevelő-

közösségének szakmai elégedettségét, büszkeségét. Ez nagyon jó közösségépítő hatással bír-

hat, illetve mindenképpen pozitívan hat az egyén kompetenciáinak fejlődésére. Egyre több óvo-

dapedagógust lehet meggyőzni arról, hogy vállaljon szerepet a programban. 

A programok kitekintést is adnak a szűk környezetünkből, a személyes találkozások szakmai be-

szélgetéseket indítanak el, az óvodapedagógusok sok tapasztalathoz juthatnak, ami segíti a 

szakmai fejlődést, az önértékelést is. 

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában, az Oktatási Hivatal Bázisintézményében kialakult 

szakmai színvonal kötelez, emellett lehetőségeket biztosít a nálunk dolgozóknak a fejlődésre. 
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SZAKTANÁCSADÓI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

BEMUTATKOZÁSA 

Vezető szaktanácsadó: Bognárné Simon Katalin mesterpedagógus 

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja 2020 decemberében pá-

lyázatot hirdetett vezető szaktanácsadói feladatok ellátására intézményfejlesztési szakterületen, 

melyre sikeresen pályáztam. Úgy éreztem, hogy minden eddigi, a nevelés-oktatás területen meg-

szerzett tudásom, tapasztalatom elősegíti azt, hogy – az osztálytermi és a nevelőtestületben vég-

zett munkám mellett – vezető szaktanácsadóként hasznosíthassam ezeket az ismereteket. 

1989 óta dolgozom tanítóként, jelenleg az ajkai Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános 

Iskola és Gimnáziumban. 2016-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Köz-

oktatási Vezető és Pedagógus-Szakvizsga Szakirányú Továbbképzési Szakán szereztem közok-

tatási vezető diplomát. Rendkívül sokrétű munkát végeztem eddigi pályám során: munkaközös-

ség és alsó tagozat vezetése, hátránykompenzáció és tehetséggondozás, pályázatírás és azok 

megvalósítása, oktatási innovációk bevezetése. 

Fontosnak tartom az egyéni társadalmi felelősségvállalást. 4 éven keresztül voltam a Deve-

cseri Újság főszerkesztője, 2018 óta pedig a Gárdonyi Géza Emléktársaság elnökeként tevé-

kenykedem.  

2017 őszén végeztem el a szaktanácsadói képzést, s azóta dolgozom az intézményfejlesztés 

területén. Mesterpedagógusként tudatosan választottam a szaktanácsadói feladatot és az intéz-

ményfejlesztési szakterületet. Beállítottságom a tenni akarás és segítségnyújtás, a tapasztalat és 

tudás megszerzése, átadása. Törekszem a törvényi szabályozók naprakész ismeretére, azok 

pontos felhasználására, beépítésére a tanítás elmélete és gyakorlata során is. Szívesen veszek 

részt az intézmények stratégiai dokumentumainak elkészítésében, az iskolai folyamatok megter-

vezésében, majd a tevékenységek lebonyolításában, ellenőrzésében és értékelésében. Pályám 

során törekszem a folyamatos megújulásra, az önálló tudásszerzésre. Mesterpedagógus szakta-

nácsadóként, vezetőként olyan újítások bevezetésére, amelyek hatékonyabbá, eredményesebbé 

teszik a saját és az intézmények szakmai munkáját. Rendkívül fontosnak tartom a folyamatos 

fejlődést, az innovációt, az új módszerek, eszközök beépítését a mindennapi nevelési-oktatási 

gyakorlatba. Szaktanácsadói munkám során is kiemelten kezelem ezeket a területeket. 

Pedagógiai pályafutásomat minden esetben a befogadás és elfogadás, a tolerancia, az egyéni 

különbségek figyelembe vétele jellemzi. Munkámban a személyes példamutatást, a folyamatos 

fejlődést és tanulást, az együttműködést és a hitelességet tartom a legfontosabbnak. 
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SZAKTANÁCSADÓI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 
BEMUTATKOZÁSA 

Intézményfejlesztési szaktanácsadók 

a köznevelési intézmények szolgálatában 

Több éve már, hogy a köznevelési intézmények megismerkedhettek az új típusú szakta-

nácsadással, a tematikus és tantárgygondozói területekkel, azok képviselőivel, s talán már 

nincs is olyan óvoda, iskola, aki ne vette volna igénybe ezeket a szakmai szolgáltatásokat. 

Mégis szükséges, hogy újra és újra számba vegyük, melyek lehetnek azok – az intézmé-

nyek számára – fontos területek, témák, amelyek segíthetik őket a hatékonyabb munka-

végzésben, a sikeresebb, eredményesebb működésben az intézményfejlesztés területén.  

A szervezeti szaktanácsadás legátfogóbb területe az intézményfejlesztési szaktanácsadás, 

hiszen ez szervezeti szinten, komplex módon nyújt segítséget a szaktanácsadást igénybe vevő 

intézményeknek. E terület további munkájának fejlődését segítheti elő, hogy 2020 júniusában 

megalakult a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ intézményfejlesztési szaktanácsadói-

nak munkacsoportja abból a célból, hogy az egyéni szaktanácsadói munkán túlmutatva a közös-

ség, a csoport tagjainak együttes munkálkodásával váljon még hatékonyabbá, s a területén vég-

zett tevékenységével az intézmények elhivatott, szakértő támogatójává.  

2021 elejétől új tagokkal kibővülve, munkaközösségként folytatjuk tovább a munkát. A csoport 

tagjai mesterpedagógus szaktanácsadók, akik iskolájukban tanítóként, tanárként, intézményve-

zetőként vagy helyettesként rendkívül sokrétű szakmai munkát végeznek, és ezzel a tapasztalat-

tal, értékes tudással, tettrekészséggel érkeznek az intézményekbe. A munkaközösség tagjai ak-

tív, széleslátókörű, innovatív tevékenységet folytatnak szaktanácsadói területükön, mellyel az ál-

taluk látogatott iskolák nevelési-oktatási eredményeit teszik magasabb szintűvé. Naprakészen 

követik a törvényi szabályozók változásait, nyitottak a változó körülményekre, és munkájukkal 

támogatni tudják ebben a folyamatos változásban, alkalmazkodásban az intézményeket is. A 

szaktanácsadói látogatások minden esetben segítik az intézmények közötti kapcsolatok kiépíté-

sét, a közöttük lévő tudásmegosztás új formáinak kialakítását, a hálózati tanulást.  

A szervezeti tanulás szempontjából is különösen jelentős lehet a szaktanácsadás ezen terüle-

te, hiszen ez a tematikus szaktanácsadás mind az iskolavezetés, mind a pedagógusok munkáját 

segítheti egyéni vagy csoportos, szakszerű, intézményre szabott támogatással. A szaktanács-

adói látogatás előkészítése során minden esetben lehetősége van az intézményvezetőnek arra, 

hogy eldöntse, kikből álljon a látogatásba bevontak köre: intézményvezető, iskolavezetés vagy 

az egész nevelőtestület. Az iskolákban végzett munkánk fókuszában minden esetben a szerve-

zet működésének, a nevelés-oktatás folyamatának támogatása,  s ezen keresztül a tanulói ered-

ményesség növelése áll.  

A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 16. §-a a következőképpen jelöli meg az intézményfejlesz-

tési pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében szervezett szaktanácsadás területeit: 

a) az intézményszervezési, 

b) az intézményműködési helyzetelemző, 

c) az intézményvezetés munkáját elemző, szervezetfejlesztő szaktanácsadás. 

Ha ezeket kibontjuk, részletesebben megnézzük, akkor az itt megjelölt területeken belül még 

több olyan témát jelölhetünk meg, amelyek rendkívül hasznossá tehetik az intézményfejlesztési 

szaktanácsadók munkáját a köznevelési intézményekben. Vegyük sorba ezeket! 

SZAKÉRTELEM – HITELESSÉG – TÁMOGATÁS 
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Intézményi dokumentumok 

Az intézmény stratégiai dokumentumainak elkészítése, módosítása, felülvizsgálata minden 

esetben nagy feladat elé állítja az intézményvezetést, a nevelőtestületet. Rendkívül fontos lehet 

ekkor az intézményfejlesztési szaktanácsadó érkezése az iskolába, hiszen ő segíteni tud abban, 

hogy ezek a dokumentumok miképpen feleljenek meg tartalmilag és formailag a jogszabályok-

nak, hogyan legyenek egymással koherensek, egyediek, az adott intézményre szabottak. Milyen 

módszereket, eljárásokat használjanak az elkészítés során, kiket és hogyan vonjanak be a mun-

kába.  

Kiemelt jelentősége lehet jelen időszakban a módosított NAT felmenőben történő bevezetésé-

nek, a helyi tantervek elkészítési folyamatának intézményi szinten a tantervi szabályozók ismere-

tében, a kipróbálás, majd a tapasztalatok beépítése – mindegyik olyan terület, ahol a szakta-

nácsadó elemző, tanácsadó munkája nagy segítséget jelenthet. 

Ehhez a területhez tartozik az intézményvezetés támogatása az intézményi pedagógiai célok 

elérését segítő intézményi környezet kialakításában és fenntartásában, vagyis kifejezetten a ve-

zetői feladatok ellátására, a vezetői kompetenciák fejlesztésére szolgáló tanácsadás.  

Intézményfejlesztési vagy intézkedési terv 

Sok intézmény esetében – külső vagy belső indíttatásból – szükség van intézményfejlesztési 

terv elkészítésére, vagy az intézményi vagy az országos pedagógiai szakmai ellenőrzéshez kap-

csolódó intézkedési terv elkészítésének, felülvizsgálatának támogatására. 

Ebben az esetben az intézményfejlesztési szaktanácsadó több alkalommal is felkeresheti az 

intézményt, hogy annak megismerése, majd a közösen elkészített helyzetelemzés, a szervezeti 

diagnózis felállítása után elkészítsék az intézményfejlesztési vagy intézkedési tervet.  

Melyek ebben a folyamatban azok a lépések, amelyekben a szaktanácsadó szakértő támoga-

tást tud nyújtani? 

1. Az intézkedési terv felépítése, tartalma. 

2. A probléma azonosítása, okok feltárása. (Tanulói, pedagógusi, intézményi szinten.) 

3. A feltárt okokból a fejlesztési (SMART) célok megfogalmazása, beavatkozási területek kije-

lölése. Jövőkép megfogalmazása. 
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4. Intézményi intézkedési és fejlesztési tervek területei, eljárásai, módszerei. (Alkalmazott 

munkaformák, bevontak köre és a felelősök, mérföldkövek, indikátorok, sikerkritériumok.) 

Ahhoz, hogy egy iskolaszervezet képes legyen a változó körülményekhez való alkalmazkodás-

ra, a megújulásra, teljesítményének javítására – vagyis egy komplex  intézményfejlesztési terv 

elkészítésére és megvalósítására –, szükséges a rendszerben való gondolkodás. Az iskolai szer-

vezetek olyan érzékeny rendszerek, amelyek nagyon sok tényezőből állnak, és minden változás, 

beavatkozás rendkívüli módon befolyásolja annak működését, eredményességét. 

Szervezeti tanulás 

A pedagógiai folyamatok hatékonyságának növelése érdekében a szaktanácsadó feladata a 

pedagógusok egymástól való tanulásának támogatása hospitálások ösztönzésével, csoportos 

tanácsadással. Munkája elősegítheti, hogy az intézményvezető képessé tegye intézményét a ta-

nulószervezetté válásra, a hálózati tanulásra úgy, hogy nevelőtestületében a pedagógusok tudja-

nak kooperatívan dolgozni, információt gyűjteni és azokat egymással megosztani. Előtérbe kerül-

hetnek az intézményben olyan tanulási formák, módszerek, amelyek az életben való helytállásra, 

boldogulásra, a megszerzett tudás gyakorlatban való alkalmazására helyezik a hangsúlyt. A ne-

velőtestülettel folytatott együttes szakmai munka eredménye lehet az információfeltáró és infor-

mációszerző, problémafeltáró és problémamegoldó képesség fejlődése egyéni és intézményi 

szinten is. 

A szaktanácsadó szervezhet csoportos tanulást, műhelymunkát, szakmai napot intézményen 

belül és intézmények között jelenléti vagy online formában, új tudásmegosztási módszereket mu-

tathat be, támogathatja a hálózati tanulást annak érdekében, hogy a pedagógusok az elsajátított 

tudást képesek legyenek hatékonyan megosztani, eredményesen beépíteni a mindennapi nevelő

-oktató munkába.  

A komplex szervezeti, intézményi szaktanácsadás segíti az intézményeket abban, hogy 

„jobban” tanuló szervezetté váljanak, a környezeti kihívásokra innovatívabb, kreatívabb szerve-

zeti válaszokat adjanak. 

Az önértékelési folyamat támogatása 

Az intézményfejlesztési szaktanácsadás kiemelt területe az önértékelési folyamat támogatása 

intézményi, vezetői és pedagógus szinten. Különös jelentőséggel bír, hogy ez év augusztusában 

lezárul az önértékelés első 5 éves ciklusa az intézményekben, így fontos segítséget jelenthet, 

hogy a szaktanácsadók konzultációk és szakmai műhelyek szervezésével és tartásával támo-

gassák az intézményvezetést az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében, 

végrehajtásában és felülvizsgálatában.  

A szaktanácsadó közreműködhet abban, hogy segít:  

 rálátni olyan területekre, amelyek eddig rejtve maradtak; 

 meghatározni az első önértékelés tapasztalatait; 

 elkészíteni az önértékelés összegzését, az eredmények közzétételének módját; 

 kiválasztani módszereket, eljárásokat, amellyel az önértékelés fenntarthatóvá válik; 

 rávilágítani a PDCA elv tudatos, rendszeres alkalmazására az önértékelés területén is. 

Az önértékeléssel kapcsolatos intézményfejlesztési szaktanácsadás támogatja abban is az in-

tézményeket, hogy megismerkedjenek az egymásra épülő önértékelések folyamatával,  az önér-
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tékelés fejlődési spiráljával, valamint hogy miként valósítható meg az intézmény képességfejlesz-

tése az önértékelési eljárás megvalósulásával. 

A lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás megelőzése és kezelése 

Nincsenek könnyű helyzetben azok az iskolák, ahol nagy számban vannak jelen lemorzsoló-

dással veszélyeztetett tanulók. Ilyenkor az intézmény vagy maga hív szakembert problémameg-

oldásra, vagy pedig a szaktanácsadás küldő típusú, vagyis a kedvezőtlen mutatók miatt szakta-

nácsadót rendelnek ki az iskolához. Ezekben az esetekben megvalósulhat csoportos, interpro-

fesszionális szaktanácsadás is, amikor több szervezeti szaktanácsadó együttesen segíti az intéz-

ményt a felmerült problémák megoldásában. A feladat mindkét esetben ugyanaz: az okok feltér-

képezése, beavatkozási területek kijelölése, célok megfogalmazása a mutatók javítása érdeké-

ben. 

A lemorzsolódás témakörében még nagyobb hangsúlyt kell kapnia az egyéni, sajátos, intéz-

ményre szabott, célirányos szaktanácsadásnak, hiszen ezek az iskolák sokszor nem könnyű be-

iskolázási körzettel, hátrányos helyzetű, magas számban SNI vagy BTMN-es tanulókkal dolgoz-

nak.  

Szaktanácsadói tevékenységek a lemorzsolódás témakörében: 

1. Intézményvezetés támogatása: 

 Interprofesszionális szaktanácsadás 

 Közreműködés intézményfejlesztési terv elkészítésében 

 Intézményi szintű jógyakorlatok megismertetése 

 Az önértékelés e területre vonatkozó elemeinek vizsgálata 

 A prevenció és az intervenció területei 

 Befogadó, együttnevelést célzó oktatás-szervezési beavatkozások. Hátránykompenzáció 

2. Pedagógusok támogatása 

Tudásmegosztás, csoportos tanulás. Szakmai napok, műhelymunkák a lemorzsolódás téma-

köréhez kapcsolódó témákban: 

 SWOT analízis, intézményi helyzetelemzés készítése 

 A pedagógiai kultúra megújítása 

 Kritériumorientált fejlesztés 

 Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása 

 A spontán tanuláshoz közelítő módszerek alkalmazása 

 A megtanítás stratégiája 

 A tanulók motivációjának növelése 

 Az átmenetek problémái és megoldási lehetőségeik 

Bognárné Simon Katalin 

vezető szaktanácsadó 

intézményfejlesztés szakterület 
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A 2020/2021. tanévben második alkalommal 2021. június 30-áig szükséges adatokat szolgáltatni 

a lemorzsolódás megelőzését szolgáló országos korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe 

(a továbbiakban: ESL rendszer), mely a https://www.kir.hu/kir2esl helyen érhető el.  

Az ESL rendszer azzal a céllal jött létre, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számá-

nak csökkentése érdekében pedagógiai-szakmai támogatást nyújtson az érintett tanulók, peda-

gógusok, intézmények és fenntartóik számára azért, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyók 

száma tovább csökkenjen. A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének alapja ugyanis a 

köznevelési rendszerben tanulmányokat folytató, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók ki-

emelt, komplex támogatása.  

A végzettség nélküli iskolaelhagyók azok, akik megfelelő középfokú végzettség nélkül kerültek ki 

a köznevelési intézményekből, vagyis már lemorzsolódtak. 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

4. § 37. pontja értelmében – az, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes 

teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű rom-

lást mutat.  

Az ESL rendszerbe tehát nem az intézménnyel jogviszonyban álló összes tanulóra vonatkozóan, 

hanem a fent meghatározott tanulói körre értelmezve kell megadni az adatokat. A lemorzsoló-

dással veszélyeztetett tanulókra vonatkozóan az intézménynek kizárólag azokra a KIR feladatel-

látási helyekre szükséges adatot szolgáltatnia, ahol nappali rendszerű vagy felnőttoktatás nappa-

li munkarend szerinti 5-12. évfolyamos iskolai nevelés-oktatás, illetve Hídprogram folyik.  

Az ESL rendszernek adminisztrációs adatbegyűjtő és a pedagógiai-szakmai munkát támogató 

intézményi tájékoztató funkciói is vannak.  

Az ESL rendszerbe a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet alapján – a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó sta-

tisztikai adatok, valamint – a korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi tevékenységek 

tekintetében történik adatszolgáltatás.  

Az érintett nevelési-oktatási intézmények a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók adatait, va-

lamint az alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként összesített formában, évfolya-

monkénti és tantárgyankénti bontásban évente két alkalommal, az adott tanév első félévére vo-

natkozóan február 10-éig, az adott tanév második félévére vonatkozóan június 30-áig teszik meg. 

Tehát fontos kiemelni, hogy az adatgyűjtés során 

nemcsak tanulói létszámadatokat szükséges kö-

zölni, hanem a 2020/2021. tanév második félévé-

ben a lemorzsolódás megelőzését érintő intézmé-

nyi beavatkozásokat is rögzíteni kell.  

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző

- és pedagógiai támogató rendszerbe a mostani 

félévben immár 9. alkalommal kerül sor adatszol-

gáltatásra. A felület használatához a program sú-

gója, az Oktatási Hivatal honlapja és az alábbi út-

mutató is segítséget nyújt. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/lemorzsolodas/ESL_utmutato_2020.pdf  

Forrás: pixabay 

https://www.kir.hu/kir2esl
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/lemorzsolodas/ESL_utmutato_2020.pdf
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PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE 

A 2021. 07.01.-09.30. között szervezett akkreditált továbbképzéseink:  

 

A jelentkezések fogadása az informatikai képzésszervező felületen történik, ahol a regisztrációt, 

a belépést, a képzésre jelentkezést rövid, szemléletes videó és útmutató is segíti: http://

tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/ 

A táblázatban továbbképzések mint támogató szolgáltatások, részvétel 

esetén, rögzítésre kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsoló-

dó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer intézményi felületén! 

A továbbképzések sikeres teljesítése esetén tanúsítvány kerül kiállításra! 

 

 

Információ:  

 

Ssz. Továbbképzés címe alapítási enge-
délyének a 

száma 

óra-
szám 

időpont helyszín 

1. 

A mozgás kiemelt szerepe a gyer-
mekek fejlődésében, az óvodai hát-
ránycsökkentésben, a fejlesztés 
beépítése a pedagógiai programba 

27282/142/2016 30 2021.07. 7-9. 
Maroshegyi Óvoda 
Székesfehérvár, 
Rádió u. 1. 

2. 
Felkészítés érettségi vizsgaelnöki 
feladatok ellátására 

27282/138/2016 30 2021.08.12-14. 
Vetési Albert Gimnázium 
Veszpém, 
Kemecse u. 1. 

3. Drámajáték-vezetés 12/136/2019 30 2021.08.16-18. 

II. Rákóczi Ferenc Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola 
Székesfehérvár, 
Szekfű Gyula u. 4. 

4. 

Az iskolai bántalmazás megelőzése 
és kezelése serdülőknél - Az 
ENABLE iskolai bántalmazás elle-
nes program megvalósítása 

9/112/2018 30 2021.08.17-19. Veszprém megye 

5. 

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló 
Rendszer (DIFER) használata és 
az erre alapozott fejlesztés 4-8 
éves korban (folyamatba ágyazott 
pedagógus-továbbképzés) 

632/10/2020 30 
2021.09.09-10., 

és 09.23. 
Veszprém megye 

6. 
Tanulóértékelés hagyományos és 
online feladatokkal 

753/8/2020 30 

előzetes konzul-
táció: 

2021.09.09. 
14.00-15.30 

képzési napok: 
2021.09.23., 

09.30., és 10.07. 

szervezés alatt 

7. 
Képességfejlesztés a kompetencia-
mérés-eredmények alapján 

829/10/2020 30 szeptember szervezés alatt 

Somorácz Kata Somoracz.Kata@oh.gov.hu 
+36/30/682-2417 
+36/1/477-3188 

Nagy Márta Nagy.Marta@oh.gov.hu 
+36/30/682-2307 
+36/1/477-3188 

zöld háttérrel kiemelt 

http://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/
http://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/
mailto:Somoracz.Kata@oh.gov.hu
mailto:Nagy.Marta@oh.gov.hu
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Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 

Az Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) a 2020/2021- es tanév-

ben is meghirdette a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt. 

A verseny célja elsősorban a tehetséggondozás illetve a tanulók információs műveltségének – 

könyvtárhasználati tudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk – fejlesztése. 

A tanulók két korcsoportban mérték össze tudásukat, a két kategória a 7-8., illetve 9-10. osztály. 

A verseny három fordulóból állt, elsőként a saját iskolájukban versenyeztek a diákok, majd ezt 

egy országos írásbeli forduló követte 2021. március 1. napján, végül a verseny egy döntővel zá-

rult 2021. április 26-27.-én. A járványhelyzetre való tekintettel mindhárom forduló online formá-

ban valósult meg. 

Az idei tanévben a verseny témája Csodálatos Dánia volt, így versenyzőknek alkalmuk nyílt el-

mélyíteni tudásukat – többek között - a vikingekről, Thor istenről, vagy épp többet foglalkozhattak 

Hans Christian Andersen munkásságával, de megismerkedhettek a dán könyvtárakkal is. 

Fejér megyéből az I. korcsoportban 2 fő, a II. korcsoportban 3 tanuló vett részt a versenyen; 

Veszprém megyéből az I. korcsoportban 7 fő, a II. korcsoportban 8 tanuló mérte össze a tudását. 

Az elért eredményekhez a tanulóknak és a felkészítő tanároknak egyaránt gratulálunk!  

Végeredmény 

Fejér megye 

I. korcsoport (7-8. osztály) 

II. korcsoport (9-10. osztály) 

 

Országos 

rangsor 

Megyei 

rangsor 
Versenyző neve Intézmény neve Település Felkészítő tanár 

53. 1. Zsobrák Fanni 
Vértesboglári Nyelvoktató Német 

Nemzetiségi Általános Iskola 
Vértesboglár 

Bene-Szabados 
Veronika 

59-60. 2. Pálinkás Adrienn 
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános 

Iskola Szent István Tagiskolája 
Sárbogárd 

Domjánné 
Dodonka Zita 

Országos 

rangsor 

Megyei 

rangsor 
Versenyző neve Intézmény neve Település Felkészítő tanár 

4-5. 1. Oszlánczi Bálint Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium Sárbogárd Barabás Irén 

35. 2. Nyári Luca Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium Sárbogárd Barabás Irén 

55. 3. Kiszl Marcell Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium Sárbogárd Barabás Irén 
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TANULMÁNYI- ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK 

Végeredmény 

Veszprém megye 

I. korcsoport (7-8. osztály) 

 

II. korcsoport (9-10. osztály) 

 

Országos 

rangsor 

Megyei 

rangsor 
Versenyző neve Intézmény neve Település Felkészítő tanár 

3-4. 1-2. 
Rápolthy 

Boglárka 
Ajkai Bródy Imre Gimnázium és AMI Ajka 

Jákliné Tilhof 

Ágnes 

3-4. 1-2. Horváth Zalán Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 
Wágnerné Horváth 

Emőke 

7. 3. Lukács Rajmund Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 
Wágnerné Horváth 

Emőke 

20. 4. Szeiler Anna Ajkai Bródy Imre Gimnázium és AMI Ajka 
Jákliné Tilhof 

Ágnes 

28. 5. Gábor Anna 
Hriszto Botev Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola 
Veszprém 

Gugolya Zoltánné 

Molnár Barbara 

32. 6. Tóvári Csenge Ajkai Bródy Imre Gimnázium és AMI Ajka 
Jákliné Tilhof 

Ágnes 

34-35. 7. Joó Zsófia Anna 
Hriszto Botev Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola 
Veszprém 

Gugolya Zoltánné 

Molnár Barbara 

Országos 

rangsor 

Megyei 

rangsor 
Versenyző neve Intézmény neve Település Felkészítő tanár 

1. 1. Nagy Ákos Pápai Petőfi Sándor Gimnázium Pápa Varga Mária 

12. 2. 
Horváth Panna 

Pillerin 
Ajkai Bródy Imre Gimnázium és AMI Ajka 

Jákliné Tilhof 

Ágnes 

21-22. 3. Nagy Zsóka Pápai Petőfi Sándor Gimnázium Pápa Varga Mária 

24-25. 4. 
Szentmiklóssy 

Szonja 
Pápai Petőfi Sándor Gimnázium Pápa Varga Mária 

31. 5. Tróbert Flóra Ajkai Bródy Imre Gimnázium és AMI Ajka 
Jákliné Tilhof 

Ágnes 

38. 6. Pál Boglárka 
Ajkai Gimnázium, Technikum, Szak-

képző Iskola, Sportiskola és Kollégium, 
Ajka 

Némethné 

Görög Lilla 

51. 7. Savanyu Klaudia Ajkai Bródy Imre Gimnázium és AMI Ajka 
Jákliné Tilhof 

Ágnes 

  8. Vas Anna 
Ajkai Gimnázium, Technikum, Szak-

képző Iskola, Sportiskola és Kollégium, 
Ajka 

Némethné 

Görög Lilla 
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TEHETSÉGKAPU 

A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával létrejött TehetségKapu felület leg-

főbb célja a tehetségek megismerésének támogatása. A rendszer alkalmas a 

hatékony tehetséggondozó módszerek megismertetésére, terjesztésére, és segí-

ti a tehetségek számára legmegfelelőbb események (programok, versenyek), 

valamint mentorok megtalálását. A TehetségKapu közvetlen célcsoportját a diá-

kok, valamint az intézmények pedagógusai alkotják, akik hozzáértésükkel, a pe-

dagógia eszközeivel, támogató környezet biztosításával segítik elő a tehetséggondozó folyamat 

optimális megvalósulását. 

A TehetségKapu folyamatosan bővülő eszköztárral, mind újabb szolgáltatások biztosításával 

nyújt támogatást a szereplőknek a tehetségazonosítás és tehetséggondozás területén. A Tehet-

ségKapu legújabb szolgáltatásával lehetőség nyílik arra, hogy a diákok – célzottan a 7. évfolya-

mos korosztály – szövegértés, matematika és természettudomány területeken olyan gyakorló-

fejlesztő jellegű feladatokkal ismerkedhessenek meg, melyekkel ez idáig kevesebbet találkozhat-

tak. 

A TehetségKapu rendszerbe négy típusú felhasználó regisztrálhat: 

 Diákok: óvodás korú gyermekek, tanulók, felsőoktatási hallgatók, 

 Pedagógusok: pedagógusok, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők, 

 Intézmények: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, 

 Szervezetek: egyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek. 

A TehetségKapu rendszer speciális funkciói regisztrációhoz kötöttek, egyes funkciók azonban 

regisztráció nélkül is elérhetők. 

A TehetségKapu portálról bárki számára elérhető publikus szolgáltatások a következők: 

 Publikus interaktív feladatok kitöltése –matematika, szövegértés és természettudomány 

területeken (eredmények tárolása nélkül), 

 Böngészés az események – versenyek és tehetséggondozó programok –, illetve mento-

rok között, 

 Intézmények és regisztrált szervezetek alapadatainak megtekintése. 

Bővebben: https://www.tehetsegkapu.hu/ 

A regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatások sokkal szélesebb körűek, melyekről 

következő számunkban számolunk be. 

A felület használatáról, az abban rejlő lehetőségekről a Székesfehérvári POK egy napos, 

nem akkreditált továbbképzést tart, melyre a tervek szerint augusztus hónapban fog sor 

kerülni. 

A rendszer használatához jó és hasznos időtöltést kívánunk! 

Bemutatjuk a TehetségKapu felületét 

https://www.tehetsegkapu.hu/
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ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET 

Búcsúzás – befogadás 

Több évtized pedagógiai tapasztalatként írhatom, hogy az átmeneteket, így az óvoda-iskola át-

menetet is problémafelvetésként éltük meg a köznevelési rendszerben. A korszerű pedagógiai 

szemléletek, módszerek világában már fontos feladatunk, hogy erre a területre fejlődési folya-

matként tekintsünk. Egyre több jógyakorlatot ismerhetünk meg az óvodák és iskolák együttműkö-

désében. 

A téma fontosságát jelzi, hogy főként a hátrány-

kompenzálás, a szociokulturális különbségek 

enyhítését szolgáló kiemelt projektek segítették 

ennek az időszaknak a tudatos, tervszerű és 

átgondolt támogatását. Az EFOP 3.1.5-16-2016

-00001 „Tanulói lemorzsolódással veszélyezte-

tett intézmények támogatása”, és a tavalyi év-

ben zárult EFOP-3.1.3-16-2016-00001 

„Társadalmi felzárkózási és integrációs közne-

velési intézkedések támogatása” az 

„Esélyteremtő óvoda" kiemelt projektek támo-

gatták azt a szemléletmódot, amelyben az intéz-

mények „egymás hibáztatása” helyett a tudatos 

és tervszerű intézményfejlesztő tevékenységre 

fókuszáltak. Az óvodákat és az iskolákat a kö-

zös gondolkodás útján indította el, közös célként jelent meg a preventív célú támogató rendszer 

kiépítése. Célunk, hogy az óvodából a szokásokhoz alkalmazkodni tudó, egyéni képességeket 

kibontakoztató, autonóm és kreatív gyermek kerüljön az iskolákba. 

Módszertani megközelítés 

Az óvoda - iskola átmenet kérdéskörében az elmúlt években pozitív elmozdulás volt tapasztalha-

tó az óvoda és a bevezető iskolaszakasz pedagógiai munkájának közelítésében, hiszen az átme-

net megkönnyítésének kulcsa a módszertani hasonlóságban rejlik. Óvodai és iskolai korszerű 

pedagógiai törekvéseink elsődleges célja, hogy az ismeretközpontú oktatásról az ismeret, attitűd, 

képesség hármas egységére helyezzük a hangsúlyt, függetlenül attól, hogy az átmenet 

melyik szintjéről, és melyik színteréről van szó. Ezen módszerekben való gyakorlati elmélyülésre 

pedagógus továbbképzéseken, módszertani rendezvényeken volt lehetőség, például a Székesfe-

hérvári POK által koordinált bázisintézményi programok keretében is. Számtalan továbbképzés 

segíti az intézmények inkluzív szemléletének kialakítását, amely pontos irányt mutat a gyerme-

kek befogadásával kapcsolatban. Az egyes gyermek befogadása, egyéni fejlesztése, képesség-

kibontakoztatása végigkíséri az óvodai életét. 

Az óvodai nevelés az egész személyiség fejlesztését hangsúlyozza a kognitív, szociális, verbális 

és testi képességek területén. A képességfajták szerinti fejlesztés képezheti az óvoda-iskola 

átmenet alapját. Közös módszerekkel, közös tanulásszervezési eljárásokkal, együttműkö-

dési formákkal tudunk zökkenőmentes átmenetet biztosítani. 

 

 

 

Forrás: pixabay 
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ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET 

Ehhez ajánlott figyelemmel kísérni az óvodai kime-

neti és az iskolai előkészítő szakasz bemeneti kö-

vetelményeit, akár a tantárgyi bontásban megjele-

nő kerettantervekben, az előzetes tudásra építő 

tervezésben. Fontos, hogy az óvodapedagógusok 

és tanítók erősítsék szakmai együttműködésüket 

egymás kompetenciájának elfogadásával, és közö-

sen dolgozzanak ki egy egységes elvekre épülő 

alapozó szakaszt a tankötelezettségtől az alapfokú 

oktatás első szakaszáig. Az egyéni tanulási hely-

zetek, a csoportmunka, a differenciált módszer-

tan, az egyéni tempó figyelembevétele, a válto-

zó időkeret és a személyre szabott értékelési szempontok azok a tanulásszervezési elvek, 

eljárások, amelyek valóban segítik az átmenetet. 

Választható kapcsolódási pontok lehetnek: 

 A nevelés-oktatás cél- és feladatrendszerek összehasonlítása óvodai nevelés és az 

alapfokú képzés első szakaszában 

 Témajavaslatok, témakörök összedolgozása – pl.: az óvodai „Verselés, mesélés” tevé-

kenységben tervezett és az iskolai „Magyar nyelv és irodalom” kerettantervben is meg-

jelenő „Beszéd és olvasás” témakör törzsanyagában szereplő népmesék, versek, szó-

lások, néphagyományok 

 Közös módszer alkalmazása – a szóbeli kommunikáció, a beszédbátorság alakítása: 

„Beszélgető kör” 

 Élménypedagógiai módszerek alkalmazása 

 Nyugi-ovi program alkalmazása 

 Boldogságórák 

 Digitális pedagógiai-módszertani csomagok alkalmazása óvodában, iskolában -  

Bee-Bot/Blue-Bot/Pro-Bot robotcsaládok 

 Óvodai „Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program” alkalmazása és az isko-

lákban sikerrel alkalmazott „Sakkpalota Program” összekapcsolása 

 Művészeti tevékenységek 

 Intézményi Bozsik Program 

 Saját fejlesztésű anyagok, produktumok 

Intézményfejlesztési fókusz 

A köznevelés fejlesztését célzó intézkedések az intézmények, mint szervezetek működésének 

stratégiai, innovációs folyamatait is a középpontba állítják. Az óvodai fejlesztések terén a köz-

ponti, állami szintről induló innovációk mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a helyi tár-

sadalom igényeiből, elvárásaiból induló megújítások. Szükségessé vált az intézmények ré-

széről, hogy a komplex módon értelmezzék, elemezzék, azokat a társadalmi, gazdasági szakmai 

folyamatokat, amelyek az intézmény feladatköreit alakítják a változó köznevelési rendszerben. 

Így kerülhet intézményfejlesztési fókuszba, az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes biztosítása. 

 

 

 

Forrás: pixabay 

http://www.sakkpalota.hu/
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Az intézményfejlesztés alapját kell, hogy ké-

pezze az intézmény önmagára és környeze-

tére vonatkoztatott helyzetelemzése, azok 

szempontjainak, tartalmi-szerkesztési kerete-

inek meghatározása. A jó intézményvezetés 

a pedagógusok reflektív gondolkodására épít 

(SWOT analízis készítése, problémalista 

stb.). Megfogalmazásra kell, hogy kerüljenek 

az eredmények, amiket a nevelés folyamatá-

ban eddig regisztráltak. Fel kell mérni azokat 

az elakadásokat, amelyek a sikeres iskolakezdést befolyásolják a gyermek, a szülő, a peda-

gógusok részéről. 

Az intézményfejlesztésben megfogalmazott SMART célkitűzés segít kézzelfogható és mérhető 

célokat formálni. A nevelőtestületek által megfogalmazott feladatok egymásra épülnek, és az in-

tézményfejlesztés sajátos PDCA logikája szerint építkeznek.  

A jó intézményfejlesztési terv megvalósításához is szükséges egy cselekvő, aktív, rend-

szerben gondolkodó, közös gondolati mintával, közös jövőképpel rendelkező nevelőtestü-

let, egy tanulószervezet. 

A tudatos és tervszerű intézményfejlesztés biztosítja a célok megvalósulását, pedagógiai prog-

ramba, munkatervbe való beépítését. 

Az óvoda-iskola átmenet innovációs terveknél különösen fontos az intézmények közti párbeszéd 

és közös tervezés. Ennek a folyamatnak kézbentartását az intézményben működő, vagy intéz-

mények közti átmenetet segítő munkacsoport létrehozásával tudjuk igazán megvalósítani. 

Amiről még beszélni érdemes 

Az idei nevelési év bizonytalanságát nem csak mi, felnőttek éreztük meg, hanem az állandósá-

got, biztonságot kedvelő gyermekeink is. A tudatosan és tervszerűen felépített nevelési évet a 

járványhelyzet okozta bezárások, rendkívüli szünetek és karanténok tették bizonytalanná. A biz-

tonságot nyújtó otthoni környezet kialakítása nagy feladatot rótt a szülőkre, nagyszülőkre, sok 

esetben több héten át. 

A felnőttek és a gyermekek szókincsében is 

megjelentek új fogalmak, kifejezések, melyek 

sokszor félelemhez, aggodalomhoz kötődtek  

Fontos feladatunk a járványt követő időszakban 

az iskolakezdést megelőzően és az iskolába lé-

péskor, hogy mi szülők és pedagógusok egy-

aránt, fokozott figyelmet szenteljünk a gyerekek 

mentális egészségmegőrzésének. 

 

 

 

Tolnai Zsuzsanna 

óvodavezető 

Enyingi Szirombontogató Óvoda 

Forrás: pixabay 

Forrás: pixabay 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
TAVASZI PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOK 2021 

A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ a Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok rendez-

vénysorozatát 2021. március 22. – március 30., valamint 2021. április 13. – április 20. között - a 

járványhelyzetre való tekintettel - online/digitális módon rendezte meg.  

Programsorozatunk keretében 23 program a bázisintézményeink közreműködésével, míg 

további 4 program a Székesfehérvári POK szervezésében valósult meg, melyeken össze-

sen 813 fő vett részt. 

A márciusi események középpontjába az online megvalósításban bemutatott bázisintézményi 

jógyakorlatok kerültek, az áprilisi programok során a témák szakértőit kértünk fel az egyes témák 

feldolgozására, bemutatására. 

A bázisintézmények kínálata között találhattak az érdeklődők szakszolgálat, alapfokú művészeti 

iskola, EGYMI, óvoda, általános iskola, gimnázium és technikum által szervezett programot is. 

Előadások, műhelymunkák, előzetesen felvett bemutató órák, bemutató foglalkozások, videófil-

mek, konzultációk segítették a tanulni, fejlődni, megújulni vágyó kollégákat. 

A programsorozatban négy tematikus nap is megvalósult. Felkérésünkre Fegyverneki Gergő digi-

tálispedagógiai-szakértő „Élmény és digitalizáció a 21. századi iskolában" címmel tartott gyakor-

latias, saját tapasztalatra épülő, inspiráló online előadást, melyben az elméleti ismereteken túl 

számos ötletet, módszert és könnyen kipróbálható digitális eszközt is bemutatott. 

„Jó szóval oktasd…” címmel Cser Valériusné dr. Adermann Gizella c. egyetemi tanár az önbetel-

jesítő jóslatokról, míg Joós Andrea biológiatanár, tudománykommunikációs szakember, a Tanár-

nő, kérem! podcastok készítője a tapasztalati tanulás és az élménypedagógia módszereinek be-

mutatására vállalkozott kreatív, ösztönző előadásában. 

Miért szeretem a szaktanácsadást? című előadásban a szaktanácsadás népszerűsítését, az ab-

ban rejlő lehetőségek bemutatását tettük meg, több oldalról feldolgozva a témát. Botárné Barcza 

Éva az Oktatási Hivatal osztályvezetője a szaktanácsadásban rejlő lehetőségeket ismertette. 

Horváthné Mikuláskó Mónikától, a Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola ás Gimnázi-

um igazgatójától gyakorlati megvalósulását hallhattuk annak, hogy miként segíti a szaktanács-

adás teljes rendszere az intézményvezető munkáját. Ezt követően megismerhettük két pedagó-

gus szemszögéből is azt a lehetőséget, amelyet egy szaktanácsadói látogatásban rejlik. 

Diákjogok és kötelességek címmel dr. Jásper András diákjogi szakértő tartott interaktív előadást. 

Azon kérdések feldolgozására került sor, amelyek leggyakrabban merülnek fel diákjogi kérdés-

ként. Így megtudhattuk, milyen jogai és kötelességei vannak a tanulónak, és milyen határai van-

nak a jognak. Az előadás során a szakértő többek között kitért az iskolai hiányzás, öltözködés, 

értékelés, bántalmazás és az intézményi szabályok kérdéseire. 

A visszajelzések és elégedettségmérések alapján megállapítható, hogy az online programok 

megvalósításával a résztvevők elégedettek voltak, a pedagógusok a későbbiekben is szívesen 

vennének részt hasonló online rendezvényeken. 

Köszönjük a Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 2021 programjainak megvalósításában közre-

működő bázisintézmények, pedagógusok, kollégák munkáját! 
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PROGRAMJAINK 

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja – amennyiben a járványhely-

zet lehetővé teszi – a 2021/2022-es tanév indításaként az eddigiekhez hasonlóan az idén is 

megszervezi neves előadók, és az oktatási politika jeles képviselőivel a Fejér és a Veszprém me-

gye köznevelési intézmények vezetői részére tanévnyitó konferenciáját. 

 

A rendezvényekre a tervek szerint augusztus második felében kerül sor. 

Amennyiben a járványhelyzet alakulás lehetővé teszi a program lebonyolítását, a meghívó és a 

részletek elérhetőek lesznek a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ honlapján, az intéz-

mények vezetői számára pedig elektronikus úton külön tájékoztatást küldünk.  

(https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/). 

 

Bízunk abban, hogy személyesen is találkozhatunk! 

 

 

Szakmai Tanévnyitó Konferencia  

Forrás: pixabay 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/
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DIGITÁLIS OKTATÁSI STRATÉGIA 

Magyarország Kormánya 2015 végén indította el a digitális ökoszisztéma egészét érintő Digitális 

Jólét Programot (DJP - https://digitalisjoletprogram.hu), melynek célja, hogy Magyarország min-

den polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertesei közé kerülhessen. 

Ennek keretében készültek el a következő évek digitális fejlesztési irányait meghatározó  

stratégiák:  

 Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS), 

 Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája (DES), 

 Magyarország Digitális Startup Stratégiája (DSS), 

 Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája (DGYS), 

 Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS). 

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiát (DOS) (https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/dos

-magyarorszag-digitalis-oktatasi-strategiaja) 2016 októberében fogadta el a Kormány, melynek 

jelenleg zajlik a megvalósítása a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) közreműkö-

désével. 

A DOS fő célkitűzése, hogy senki ne hagyja el az oktatás és a képzés rendszerét a megfelelő 

digitális kompetenciák nélkül. Az oktatási rendszer digitális átalakítása a digitális világra való si-

keres felkészülés legfontosabb eleme: csak így lehet  felkészíteni a gyermekeket  a 21. század 

munkaerőpiaci elvárásaira. A köznevelés feladata, hogy ne csak az részesülhessen a digitalizá-

ció előnyeiből, akinek a családi háttere ezt lehetővé teszi, hanem minden tanulónak lehetősége 

legyen arra, hogy elsajátíthassa a jövő technológiáit, nemcsak az informatikát, hanem a roboti-

kát, a kiterjesztett valóságot, vagy a 3D nyomtatást.  

A DOS-ban megfogalmazott céloknak megfelelően a jövő iskolája digitális: ezen célt szolgálja  a 

digitális tananyag tartalmi kínálatának bővítésével a Nemzeti Köznevelési Portál (https://

www.nkp.hu). 

A DOS területei: 

Az oktatás digitális átállása akkor történik meg, ha ez a négy elem együttesen megvalósul. 

https://digitalisjoletprogram.hu
https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/dos-magyarorszag-digitalis-oktatasi-strategiaja
https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/dos-magyarorszag-digitalis-oktatasi-strategiaja
https://www.nkp.hu
https://www.nkp.hu
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DIGITÁLIS OKTATÁSI STRATÉGIA 

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájá-

nak (DOS) szakmai implementációját támogató szervezet. Feladata a köznevelés digitális átala-

kításának módszertani támogatása, szakmai hátterének és szakértői bázisának biztosítása, vala-

mint a DOS megvalósításához kapcsolódó pályázatok és kiemelt projektek szakmai támogatása. 

A Digitális Oktatási Stratégia végrehajtásával összefüggésben a Központ támogatja az oktatási 

és képzési intézményrendszer digitális átállásához szükséges infrastrukturális, szervezeti és tar-

talmi fejlesztéseket, meghatározza az oktatási és képzési intézmények számára a digitális kom-

petenciafejlesztéssel kapcsolatos elvárásokat, valamint megvalósítja és koordinálja az egyes di-

gitális pedagógiai módszertani fejlesztéseket és támogatja azok bevezetését. 

A Központ szakmai támogatást nyújt az egyes oktatási és képzési alágazatok különböző tartalmi 

szabályozóinak és követelményeinek fejlesztéséhez, részt vesz a digitális írástudás kulcskompe-

tencia terület keretrendszerének, valamint mérési–értékelési rendszerének kidolgozásában, és 

rendszeresen monitorozza az intézményi szintű digitális pedagógiai folyamatokat. Részt vesz a 

pedagógusok digitális kompetenciáinak mérésére alkalmas keretrendszer kidolgozásában és 

gondoskodik annak a pedagógus-előmeneteli rendszerbe történő beépítéséről. Felkészíti a terü-

lethez kapcsolódó támogató szakembereket, szaktanácsadókat. A tudományos és szakmai ered-

mények disszeminációjával és tudásmenedzsmentjével összefüggésben a Központ honlapján 

(https://dpmk.hu) és egyéb kommunikációs csatornákon keresztül bemutatja a digitális pedagó-

gia világával összefüggő hazai és nemzetközi híreket, aktualitásokat, problémákat és jó gyakor-

latokat (https://tudasbazis.dpmk.hu). Kapcsolatot tart és intézményesült együttműködést 

épít ki a hazai és nemzetközi, határon túli szakmai szervezetekkel, valamint szakmai rendezvé-

nyeket, fórumokat, eseményeket rendez különböző digitális pedagógiai területeken és témákban.  

 

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ 
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FENNTARTHATÓSÁG 

„A fenntarthatóságra nevelés olyan pedagógiai törek-

vés, amelynek központi célja a szemléletformálás, 

melynek elemei nehezen mérhetők, hatása általában 

közvetett, hosszútávú. A fenntarthatóságra nevelés 

pedagóguskompetenciáinak összetett rendszere 

alapvetően négy elemet jelent: a tanulók bevonását, 

a gyakorlati alkalmazást, a reflektív gyakorlatot 

és a fenntarthatósággal kapcsolatos tudás, etika 

és értékek integrációját.” 
1
 

A fenntarthatóságra nevelés önmagában nehezen 

vizsgálható, ugyanakkor áthatja egész pedagógiai munkánkat. A kérdés tehát nem a megléte, 

hanem annak felismerése, hogyan szövi át hétköznapjainkat és ünnepeinket – tanóráinkat és kö-

zösségi programjainkat az iskolában.  

A pedagógusminősítésre felkészülés során a portfólió összeállítását nagymértékben megkönnyíti 

az Oktatási Hivatal által kiadott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus 

I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez című kiadvány. Egyrészt segít a pedagóguskompetenci-

ákhoz tartozó fejlődési szintek (sztenderdek) bemutatásával. A Pedagógus I. fokozat törekvő-

együttműködő szintjétől a Pedagógus II. fokozat kezdeményező-szerepvállaló attitűdjén át a 

Mesterpedagógusig, aki „következetesen tevékenykedik az egész intézményes fenntarthatóság-

ra nevelés kialakításában, megszilárdításában és továbbvitelében.” 
2
 

Másrészt a portfólió ellenőrzéséhez, az alap- és szabadon választható dokumentumokra adott 

példák ötletet adnak az eddigi szakmai munka bemutatásához. 
3
 

A tanítói munkában az egésznapos pedagógiai munka során a bőség zavara is előfordul-

hat, hiszen nemcsak a környezetismeret tantárgy révén feltételezi az intézményi külső- és belső 

környezet megismerését. Az osztálytermi tanítás állandó környezetet, közösségi birtokot biztosít 

a pedagógiai munkához. Az elterjedt természetismereti szemléltetőeszközök mellett a saját 

jógyakorlatok, a zöld sarok, a kísérletezés és megfigyelés állandó közege ideális a fenntartható-

ságra neveléshez.  

Ezen túl a teremhasználat, az energiatakarékosság, a szellőztetés megfelelő módszertana is 

munkánk részét képezheti éppúgy, mint a madarak etetése, madárodúk, fészkelőterületek gon-

dozása az udvari és tágabb környezetben. A tanulmányi kirándulások, séták módszertana sok 

esetben az intézményi fenntarthatóságra nevelés, az ökoiskola program kiemelt részét képezik, 

ezeken a részvétel alsóbb évfolyamokon szervesen illeszkedik a tananyaghoz. 

 

 

CSAK EGY KÖNNYŰ TÚRA?- AVAGY FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS A PEDAGÓGUS-

MINŐSÍTÉSBEN 

Forrás: pixabay 

1 Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. Hatodik, módosí-

tottváltozat.  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf 

(Utolsó hozzáférés: 2021. május 31.) 73. p. 
2 Ua. 19. p. 
3 Ua. 59. p. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf
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FENNTARTHATÓSÁG 

A természettudományos tanári munka során az intézményi fenntarthatóságra nevelést 

gyakran címkézik a földrajz-biológia tanárok munkájaként, hiszen a tárgyak tartalma mellett a pe-

dagógusok attitűdjei is jó eséllyel egyeznek a célokkal. Ugyanakkor számos lehetőség adott mind 

a matematika (ld. keretes írás), mind a fizika és kémia tárgyakban, elég csak a környezeti ka-

tasztrófák (pl. olaj a vízen), illetve környezetbarát megoldások (napelem) működtetését a tan-

anyagban hangsúlyozni.  

Alapvető kérdés a szaktanterem, illetve an-

nak hiánya, ugyanakkor a körülményhez 

való alkalmazkodás minden esetben érték a 

minősítési eljárásban. Korlátozott infrastruk-

turális lehetőségek mellett is érdemes mun-

kánkat, eredményeinket állandó környezet-

ben bemutatni. Erre kiváló lehetőséget ad-

nak a projektnapok, ökonapok, melyek fel-

adatai közé bármilyen közösségi alkotás 

elkészítését beilleszthetjük (pl. faliújság, új-

rahasznosított termékbemutató).  

A nem természettudományos szakos pe-

dagógusok a pedagógusminősítésre felkészülés során gyakran kétségesnek tekintik e 

kompetencia, illetve a kapcsolódó indikátorok meglétét saját munkájukban. Minden tantárgy taní-

tása során találkozunk a fenntarthatósággal, annak természeti, társadalmi és gazdasági vetülete-

ivel. Lehet ez az ipari forradalom ökológiai hatása éppúgy, mint irodalmunkban a bemutatott ter-

mészeti szépség, vagy a testnevelés tanórán kialakított futóútvonal értékei. A kérdés tehát nem 

az, hogy szerepel-e a tanórákon, hanem az, hogy mennyire tudatos mindez számunkra, és vég-

eredményben mennyire tudjuk ezt tudatosítani a diákokban a tanítás során. 

Az osztályfőnöki és iskolai közösségi munka önmagában már a fenntarthatóságra nevelés 

útja. A közösségteremtés minden foka – a barátságtól egy kiválóan működő diákönkormányzatig 

– az egyéni érdekről az értékközösségre helyezi a hangsúlyt, amely minden esetben a fenntart-

ható társadalom mérföldköve. A gyermekek számára is érthető, fontos értékek közvetítése a fel-

adatunk, melyben valódi válaszokat csak valódi kihívásokra kaphatunk. Mindez nem nélkülözheti 

az intézmény közösségeinek nyitottságát, a helyi társadalmi kapcsolatok sokrétűségét, az érzé-

kenységet a helyi kihívásokra és megoldásukra.  

A tanórai ismeretátadáson túl tehát bármely intézményi közösségi program –, legyen az farsang 

vagy városi projektnap –, lehet kellő tudatossággal megszervezett fenntarthatóságra nevelés. 

Sok esetben csak a lehetőséget kell megteremtenünk: részt vehetünk országosan szervezett 

programokon (TeSzedd, Fenntarthatósági Témahét, A Világ Legnagyobb Tanórája) éppúgy, mint 

helyi környezetünk szépítésében, ahol saját cselekedeteikkel, kreativitásukkal tudatosíthatják ön-

magukban: a jövő rajtuk is múlik.  

A címben feltett kérdésre könnyű válaszolni. Csak egy túra, sőt annak első lépése az, ami elindít 

bennünket a fenntarthatóság útján: a tanulók bevonásával, gyakorlati tudással és tudatossággal, 

az etika és értékek magától értetődő integrációjával. Az már rajtunk múlik, hogy az eddig végzett 

munkánkban felismerjük-e ezeket az értékeket, és milyen mértékben vállalkozunk közvetítésük-

re. 

Forrás: pixabay 
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A fenntarthatóságra nevelés tanításában jól használható, rövid, grafikus szemléltető-

eszközként használható források az Országgyűlés Hivatala kiadásában: 

 

1. Az éghajlatváltozás hatása 

https://www.parlament.hu/documents/10181/4464848/

Infojegyzet_2020_45_eghajlatvaltozas_hatasa.pdf/150933f9-2e45-4c1c-2280-

d2dedbf5771f?t=1590051493649 

Ismerteti a legfrissebb mérési adatok bemutatásával a globális, európai és hazai trendeket. 

2. Hulladékügy 

https://www.parlament.hu/documents/10181/4464848/

Infojegyzet_2020_41_hulladekgazdalkodas_2.pdf/9b56f8bd-6463-6590-dee9-

064844afdc3b?t=1589788367909 

Bemutatja a körforgásos gazdaság legfrissebb cselekvési tervét, statisztikai adatokkal alá-

támasztva ismerteti az Európai Unió és Magyarország (települési) hulladék-kezelési gyakor-

latát, majd röviden kitér a hazai illegális hulladéklerakás kérdésére. 

2. Környezeti helyzetkép Magyarországon – infotabló 

https://www.parlament.hu/documents/10181/4483210/

Infotablo_2020_16_kornyezeti_helyzetkep.pdf/837b1a01-dd9b-171f-e505-212194f527e2?

t=1587367184476 

A fenntarthatósági fordulat szükségessége, a hazai erdők állapota, aszállyal érintett terüle-

tek, bruttó szén-dioxid kibocsátás és további adatok bemutatása. 

2. Környezet 2020 – infotabló 

https://www.parlament.hu/documents/10181/4483210/

Infotablo_2020_1_kornyezet_2020.pdf/c86b5771-749a-ccb3-1d6b-bf1841d72a0f?

t=1582027947855 

Az egyes környezeti mutatók korábbi és aktuális állapota, légszennyező anyagok, üvegház-

hatású gázok, évi középhőmérséklet, csapadékmennyiség és további adatok bemutatása. 

 

https://www.parlament.hu/documents/10181/4464848/Infojegyzet_2020_45_eghajlatvaltozas_hatasa.pdf/150933f9-2e45-4c1c-2280-d2dedbf5771f?t=1590051493649
https://www.parlament.hu/documents/10181/4464848/Infojegyzet_2020_45_eghajlatvaltozas_hatasa.pdf/150933f9-2e45-4c1c-2280-d2dedbf5771f?t=1590051493649
https://www.parlament.hu/documents/10181/4464848/Infojegyzet_2020_45_eghajlatvaltozas_hatasa.pdf/150933f9-2e45-4c1c-2280-d2dedbf5771f?t=1590051493649
https://www.parlament.hu/documents/10181/4464848/Infojegyzet_2020_41_hulladekgazdalkodas_2.pdf/9b56f8bd-6463-6590-dee9-064844afdc3b?t=1589788367909
https://www.parlament.hu/documents/10181/4464848/Infojegyzet_2020_41_hulladekgazdalkodas_2.pdf/9b56f8bd-6463-6590-dee9-064844afdc3b?t=1589788367909
https://www.parlament.hu/documents/10181/4464848/Infojegyzet_2020_41_hulladekgazdalkodas_2.pdf/9b56f8bd-6463-6590-dee9-064844afdc3b?t=1589788367909
https://www.parlament.hu/documents/10181/4483210/Infotablo_2020_16_kornyezeti_helyzetkep.pdf/837b1a01-dd9b-171f-e505-212194f527e2?t=1587367184476
https://www.parlament.hu/documents/10181/4483210/Infotablo_2020_16_kornyezeti_helyzetkep.pdf/837b1a01-dd9b-171f-e505-212194f527e2?t=1587367184476
https://www.parlament.hu/documents/10181/4483210/Infotablo_2020_16_kornyezeti_helyzetkep.pdf/837b1a01-dd9b-171f-e505-212194f527e2?t=1587367184476
https://www.parlament.hu/documents/10181/4483210/Infotablo_2020_1_kornyezet_2020.pdf/c86b5771-749a-ccb3-1d6b-bf1841d72a0f?t=1582027947855
https://www.parlament.hu/documents/10181/4483210/Infotablo_2020_1_kornyezet_2020.pdf/c86b5771-749a-ccb3-1d6b-bf1841d72a0f?t=1582027947855
https://www.parlament.hu/documents/10181/4483210/Infotablo_2020_1_kornyezet_2020.pdf/c86b5771-749a-ccb3-1d6b-bf1841d72a0f?t=1582027947855
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A projekt keretein belül Fejér és Veszprém megyében az elmúlt hónapokban az alábbi műhely-

munkák, tájékoztató programok kerültek megszervezésre: 

1. Digitális pedagógiai fejlesztések alprojekt keretében valósult meg 2021. április 13-án a  

DigComp 2.2 szakmai tájékoztató, melynek célja a pedagógusok, intézményvezetők, 

szakértők, szaktanácsadók megismertetése a projektben kialakított tanulói digitális kompe-

tencia keretrendszer legfontosabb elemeivel. Az érdeklődők tájékozódhattak arról, 

hogyan lehet a tanulók digitális kompetenciáit fejleszteni és hogyan tudják ezeket a NAT 

által meghatározott tantárgyi tartalmakhoz kapcsolni. 

2. A pedagógusok digitális kompetenciáinak mérése – önértékelés, tanfelügyelet, minő-

sítés című műhelymunka 2021. április 14-én került megszervezésre. A tájékoztatás alkal-

mával a pedagógusok megismerhették a projektben kialakított pedagógus digitális kompe-

tencia keretrendszer legfontosabb elemeit, képet kaptak arról, hogy a digitális kompetenci-

ák milyen formában ellenőrizhetők, illetve mérhetők az intézményi önértékelési, a pedagó-

gus/vezetői/intézményi tanfelügyeleti, és a pedagógusminősítési eljárások során. 

3. A 2021. május 26-án lebonyolított egynapos szakmai workshop az eDia rendszer 

(http://edia.hu) széles körű, mindennapi iskolai, óvodai alkalmazását, a diagnosztikus méré-

sek és fejlesztőprogramok bevezetését, valamint az eredmények hatékony feldolgozását 

segítette elő. 

A projekt keretében kidolgozott szakmai dokumentumok az alábbi helyeken érhetőek el:  

 A DigComp 2.1 EU-ajánlás alapján kidolgozott javaslat a tanulók digitáliskompetencia-

szintjeinek meghatározásához és fejlesztéséhez 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/efop3215/tanuloi_digitalis_komp_keretrendszer.pdf 

 A hazai pedagógus-előmeneteli rendszerhez illeszkedő, a DigCompEdu (2017. XII.) EU-

ajánlás alapján kidolgozott javaslat a pedagógusok digitáliskompetencia-szintjeinek megha-

tározásához és fejlesztéséhez 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/efop3215/

Javaslat_a_pedagogusok_digitaliskompetencia_szintjeinek_meghatarozasahoz_2020_04_30_MK.pdf 

 Digitáliskompetencia-elvárások a köznevelési intézmény vezetője számára a DigComp EU-

ajánlás alapján 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/efop3215/DigComp_intezmenyvezeto.pdf 

 A digitális iskola mint szervezet - Javaslat a digitáliskompetencia-keretrendszer bevezeté-

séhez kapcsolódó jogszabályi változtatásokra 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/efop3215/2021/Digitalis_iskola_2021.pdf 

 

 

 

PÁLYÁZAT 

„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és 
digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások  

kialakítása, megújítása” 

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 

http://edia.hu
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/efop3215/tanuloi_digitalis_komp_keretrendszer.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/efop3215/Javaslat_a_pedagogusok_digitaliskompetencia_szintjeinek_meghatarozasahoz_2020_04_30_MK.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/efop3215/Javaslat_a_pedagogusok_digitaliskompetencia_szintjeinek_meghatarozasahoz_2020_04_30_MK.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/efop3215/DigComp_intezmenyvezeto.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/efop3215/2021/Digitalis_iskola_2021.pdf
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PÁLYÁZAT 

EszmeCsere a tanulói lemorzsolódás megelőzése érdekében címmel rendezett zárókonferenciát 

az Oktatási Hivatal A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása elneve-

zésű projektje 2021. május 26-án az intézményfenntartók, május 27-én a bevont feladatellátási 

helyek képviselői részére. A zárókonferencián összegzésre kerültek a projekt szakmai szolgálta-

tásai, a megvalósítás során szerzett tapasztalatok, eredmények. 

A résztvevőket Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős 

államtitkára köszöntötte. Beszédében emlékeztetett: a magyar tanulók a hazai és nemzetközi 

méréseken rendre jól, illetve a középmezőnyben szerepelnek, ám van egy réteg, amelynek tá-

mogatásra van szüksége. Bennük jelentős potenciál van, hiszen a rendszer egészének teljesít-

ménye is javul, ha csökken az alulteljesítők aránya. Ennek a célnak az eléréséhez pedig ez a 

projekt is hozzájárult.  

A projekt eredményeit az adatok tükrében Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal megbízott elnöke 

ismertette. Előadásában kiemelte, hogy a lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és 

pedagógiai támogató rendszer jól kiépített, így a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóknak 

külön figyelmet szentelhetnek. Az elmúlt években több fontos mutatóban is látható a változás, 

például csökkent az évismétlésre vagy javítóvizsgára kötelezett tanulók száma. A projektben 

részt vevő iskolák saját értékelésük szerint felkészültek a korai iskolaelhagyás megelőzésére, 

amiben nagy szerepe volt a projektnek. 

A további előadásokban Bognár Csaba pénzügyi vezető a számok tükrében mutatta be a projek-

tet, amely 457 intézményben több mint 150 ezer tanuló és 12 ezer óvodás gyermek bevonásával 

valósult meg.  

A program fenntartási időszakában tervezett tevékenységekről dr. Pánczél János, a Klebelsberg 

Központ Köznevelési Főosztályának vezetőjétől hallhattak az érdeklődők. 

Szemenyei Mariann, a projekt szakmai vezetője az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató 

(ILMT) pedagógiai rendszerről, dr. Nadrainé Szent-Gály Viola az óvodai alprojekt szakmai veze-

tője pedig az óvodák preventív szerepéről és lehetőségeiről számolt be. 

Egy-egy óvoda, általános iskola és középfokú intézmény vezetője azt mutatta be, hogyan való-

sult meg a projekt az egyes intézményekben. A hálózatosodás és a partnerkapcsolatok jelentő-

ségéről Merklné Kálvin Mária, az OH Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztá-

lyának vezetője tartott előadást. 

A projekt célkitűzései az alábbiak voltak:  

 A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, csökkentése, a köznevelés hátránykom-

penzációs és esélyteremtő képességeinek növelése. 

 A 457 bevont feladatellátási hely (300 általános- és középfokú nevelési oktatási intézmény, 

157 óvoda) komplex területi fejlesztése egyedi és differenciált intézményi fejlesztési progra-

mokon keresztül. 

 A bevont feladatellátási helyek partneri együttműködéseinek, hálózati együttműködésének 

támogatása. 

 A bevont feladatellátási helyeken dolgozó pedagógusok munkájának, tanulóinak támogatá-

sa mentori segítséggel. 

A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

EFOP 3.1.5-16-2016-00001 
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PÁLYÁZAT 

A projekt során az alábbi főbb tevékenységek valósultak meg:  

 A bevont köznevelési intézmények komplex támogató fejlesztése, központi támogató koor-

dinációval egyedi és differenciált intézményi fejlesztési programokon keresztül. 

 A bevont intézményekben a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók 

közvetett és közvetlen, célzott támogatása, iskolai és későbbi munkaerőpiaci sikerességé-

hez szükséges feltételek javítása. 

 A köznevelési intézmények hálózatosodásának elősegítése. 

 A köznevelési intézmények és fenntartók tervezési gyakorlatának fejlesztése, melynek so-

rán 37 tankerületet vontak be a közös munkába. Ennek eredményeként  készültek el  a 

Tankerületi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzések és a Tankerületi Esélyegyenlőségi Intéz-

kedési Tervek (TEIT). 

 Pedagógusok képzése, melyek  intézményfejlesztés, a pedagóguskompetenciák fejleszté-

se, a tanulói kompetenciák fejlesztése, valamint a pedagógusok rezilienciájának fejlesztése 

témakörben zajlottak. 

 150 000 tanuló részvételével iskolai és iskolán kívüli, élményalapú programok valósultak  

meg:  

 az iskolát tanulói szemmel bemutató #Sulim alkotópályázat,  

 a #Kalandra fel! állatkerti, kalandparki kirándulások, mozi látogatások, 

 a szülőket, helyi partnereket bevonó Családi napok.  

 Az Oktatási Hivatal által működtetett területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltató és 

módszertani támogató rendszer fejlesztése, a befogadó oktatási célú fejlesztés érdekében 

oktatásszervezési intézkedési tervek fejlesztésének elősegítése. 

A projekt eredményeként: 

 450 köznevelési intézményben komplex és differenciált alapú intézményfejlesztés révén 

javul a minőségi neveléshez-oktatáshoz való hozzáférés. 

 A köznevelési intézmények egymástól való tanulása, a köznevelési intézmények partneri 

kapcsolatai megerősödnek és fejlesztésre kerülnek, jó gyakorlatok adaptálhatóvá válnak. 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulókhoz kapcsolódó pedagógiai 

szolgáltatás kínálat fejlődik. 

 Az Oktatási Hivatal területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltatásai és módszertani kí-

nálata bővül. 

 A befogadó nevelés-és oktatásszervezés megteremtéséhez kapcsolódó intézkedések a 

hozzá kapcsolódó eljárások, képzések modellezhetővé válnak. 

Az EFOP 3.1.5-16-2016-00001 projekt 2021. július 31-én véget ér, azonban az intézmények to-

vábbra is támogatásra számíthatnak. A fenntartásban a Pedagógiai Oktatási Központok és a 

szaktanácsadók fontos szerepet kapnak, felkészítésük ezután kezdődik. 

Forrás: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop315/projekthirek/Eszmecsere_beszamolo/ 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop315 

A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

EFOP 3.1.5-16-2016-00001 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop315/projekthirek/Eszmecsere_beszamolo/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop315
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AJÁNLÓ 

Örömmel ajánljuk figyelmükbe az Új Köznevelés megújult számait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A havonta megjelenő kiadvány márciusi számának középpontjába a helyi innovációk témája ke-

rült.  

Az aktuális tartalmak között interjút olvashatunk Sipos Imrével, az Oktatási Hivatal tartalomfej-

lesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettesével. A témához kapcsolódva a megújuló tankönyvek 

közül többet részletesebben is megismerhetünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az áprilisi számban a hónap témája a témahetek voltak.  

A kiadványban olvashatunk a Pénz7 – Pénzügyi és Vállalkozói Témahétről, a Fenntarthatósági 

Témahétről és a Digitális Témahétről is. A Digitális Témahét eseményeiről a lapban beszámolt a 

veszprémi Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola is. 

Az aktualitások között bemutatásra kerül a folyóiratban a megújuló tankönyvek közül földrajz, bi-

ológia, fizika, és magyar nyelv oktatását segítő taneszköz is. 

 

A kiadványnak hamarosan megjelenik az összevont május-júniusi lapszáma. 

 

A folyóiratok elérhetők az alábbi linken: 

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok 

 

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok
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Címünk:  
Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ 

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. 

(Panorama Offices III. emelet)  

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/   

 

Központi telefonszámunk: +36-1/477-3146  

ELÉRHETŐSÉGEINK 

 

Általános levelezés: 

Info.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu  

 

Tematikus e-mail-címek: 

Szaktanácsadás: 

szaktanacsadas.pokszekesfehervar@oh.gov.hu  

 

Minősítés, tanfelügyelet, önértékelés: 

pokszekesfehervar@oh.gov.hu 

 

Versenyek: 

versenyek.pokszekesfehervar@oh.gov.hu 

 

Munkatársaink elérhetősége:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_kapcsolat 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/
mailto:Info.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu
mailto:szaktanacsadas.pokszekesfehervar@oh.gov.hu
mailto:pokszekesfehervar@oh.gov.hu
mailto:versenyek.pokszekesfehervar@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_kapcsolat

