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Tisztelt Kollégák!  Kedves Olvasók! 

Az óvodák, iskolák, a pedagógusok, és a szülők mellett a tanév végén mi is összegzünk: eb-
ben a lapszámunkban szeretnénk bemutatni, hogy a pedagógiai szakmai-szolgáltatási terüle-
teinken mi minden valósítottunk meg Önökkel együttműködve a szaktanácsadás; pedagógus 
továbbképzés; tanulmányi versenyek; pedagógiai tájékoztatás területén. A témahetekhez kö-
tődően bemutatjuk három intézmény megvalósított projektjét. Természetesen az aktualitá-
sokról is beszámolunk jogszabályfigyelőnkkel illetve a pedagógus életpálya feladataival és 
tovább folytatjuk bázisintézményeink és vezető szaktanácsadóink bemutatását.  

Június első vasárnapján több mint hatvan éve fejezzük ki tiszteletünket és mondunk köszö-
netet a pedagógusoknak, én ezt Gyergyai Albert szavaival teszem:  

„A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, távlatosabb, határtalanabb, s mint a Nílus ter-
mékeny vize túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, 
esztétikus, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben. Nemcsak tudását közvetíti, 
bár az sem kevés, hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a ker-
tész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó és eleven hidat épít 
az eszmény és a mindennap, az elvontság és a tapasztalás közé.” 

2022. május 31-én a Pesti Vigadóban megrendezett pedagógusnapi ünnepségen Rétvári 
Bence, a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára és Dr. Maruzsa Zoltán, a BM köz-
nevelésért felelős államtitkára állami elismeréseket adományozott. Ezen alkalomból 2022-
ben szakmai munkájának elismeréseként Fejér-és Veszprém megyéből négyen részesültek 
állami kitüntetésben:  

Eötvös József-díjat kapott Dörneszné Sarvajcz Éva Mária, a Zirci Reguly Antal Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola gyógypedagógusa, aki oktató-nevelő munkája so-
rán életpályájával kifejezte elkötelezettségét a pedagógus élethivatás mellett. 

Apáczai Csere János-díjjal tüntették ki Schindler Lászlót a veszprémi Lovassy László Gim-
názium német nyelv és történelem szakos intézményegység-vezetőjét kiemelkedő oktató-
nevelő munkája, illetve a pedagógiai gyakorlatot segítő tudományos tevékenysége elismeré-
seként. 

Németh László-díjjal ismerték el Zámbó Tibort a Mezőszilasi Németh László Általános Is-
kola intézményvezetőjét, aki kiemelkedő eredményességgel vesz részt a gyermekek harmo-
nikus személyiségformálásában. 

Brunszvik Teréz-díjban részesült Heizer Ágnes, a várpalotai Forrás Evangélikus Keresz-
tyén Óvoda intézményvezető-helyettese kiemelkedő óvodapedagógiai munkájáért illetve a 
családok és a gyermekek jólétének növelése érdekében tett közszolgálati tevékenységének 
elismeréseként.  

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pe-
dagógiai Oktatási Központja szívből gra-
tulál a díjazott kollégáknak!  

A hamarosan induló nyári szünetre tartal-
mas, feltöltődést adó programokat kívánok 
Önöknek magam és kollégáim nevében is! 

 
 

Galambos Zsuzsanna 
főosztályvezető 

KÖSZÖNTŐ 
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JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

A jogszabályváltozások összefoglalóját a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ munkatársai készítették. 

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

szabályhelyek teljes szövegét, azokat kivonatolva közöljük, esetleg csak utalunk a változás megtörténté-

re. A jogszabályok pontos megismeréséhez azok szövegének tanulmányozása szükséges. A jogszabály-

változások figyelésének kezdete 2022. március 1. napja, lezárása 2022. június 1. napja. 

A jogszabály 2022.06.01-jén hatályba lépett.  

• A nemzeti közneveléssel összefüggő kiegészítő szabályok léptek hatályba. (14-15. §) 

2022.05.01 -től hatályos változások: 

• Az emelt szintű élő idegen nyelv érettségi vizsga vizsgarészei meghatározásra kerültek. (2/A. § (2)) 

• Változott a szabályozás arra vonatkozóan, hogy mely vizsgatárgyakból szervezhető emelt szintű 

érettségi vizsga. (5/A. §, 61/A. §) 

• Az ágazati és az ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak szóbeli tételeinek összeállítá-

sára vonatkozó szabályok változtak. (60/G. § – 60/H. §) 

• Az a vizsgázó, aki a 2020/2021. tanévben kezdte meg középiskolai tanulmányait, szintemelő és pótló 

érettségi vizsgát is az új követelmények alapján tehet (60/I. §) 

• A katonai alapismeretek érettségi vizsgatárgy általános követelményei hatályon kívül kerültek (2. szá-

mú melléklet, első rész 2. 23., második rész) 

• A 3. számú melléklet módosításra került. 

2022.06.01-től hatályos változások:  

• A pedagógus-továbbképzések az ország egész területét érintő rendkívüli esemény időszakában az 

Oktatási Hivatal döntése alapján online formában is megszervezhetők. (8/A. § (2)) 

2022.06.01-től hatályos változások: 

• Meghatározásra kerültek a minősítő eljárás lebonyolításának szabályai az ország egész területét 

érintő rendkívüli esemény esetére, amelyek a miniszter döntése alapján alkalmazandók. (7.§ (1c), 

(7)) 

A jogszabály 2022.03.23-án hatályba lépett.  

A jogszabály 2022.03.23-án hatályba lépett.  

Az egészségügyi veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó jogszabályok a veszélyhelyzet megszű-

nésével 2022.06.01-jén hatályukat vesztették. 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt ve-

vők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet  

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

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. ren-

delet (a továbbiakban: Rendelet) 

Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert tanulók érettségi vizsgára bocsátásának rendkívüli 

szabályairól szóló 115/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 

A köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult, tanköteles tanulók fej-

lesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról szóló 

117/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 
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OM azonosító: 037158 

Címe: 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.  

Tel.: 06-88481844 

E-mail: iskola@pilinszkyiskola.hu 

Honlap: www.pilinszkyiskola.hu 

Intézményvezető: Sellei Abigél 

Intézményi koordinátor: Álich Klára 

Intézményi koordinátor telefonszáma: +36304390338  

Intézményi koordinátor elérhetősége: alich.klara@pilinszkyiskola.hu 

BEMUTATKOZÁS 

AZ INTÉZMÉNY JÓGYAKORLATAI 

A mozgásfejlesztés központjában a sport általi ne-

velés 

A sportnak mindig is kiemelkedő szerepe volt iskolai 

nevelőmunkánkban. Tantestületünk valamennyi tagja 

kiemelten fontosnak tartja a mai mozgásszegény vilá-

gunkban a tanulók számára a rendszeres testmozgást.  

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és 

Művészeti Iskola, mint ökoiskola, képviseli a környezetbarát és egészséges életmód pedagógiai 

értékeit. 

Iskolánk mottója: A sportolást értéknek tekintő attitűd kialakítása.  

„Olyan sportélményekhez kell hozzásegíteni a gyermekeket, melyek egész életükre szóló elköte-

lezettséget eredményeznek a fizikai aktivitás iránt.” (Európai Sport Charta) 

Célunk, hogy tanulóinkat testileg is képessé tegyük arra, hogy a munkában, az életben helytáll-

hassanak, életerős, tevékeny tagjai legyenek a társadalomnak, a sporton keresztül egészségüket 

megőrizzék. Igyekszünk sportági ismeretek közvetítésén keresztül a gyermekek alkati, pszichikai 

tulajdonságainak leginkább megfelelő sportág kiválasztásában segíteni. 

Alsó tagozaton futó jógyakorlatunk rávilágít arra, hogy a számos testfejlesztő óra miként segíti a 

hatékony tanulást. 

Valamennyi órán biztosítjuk a változatosságot, a mozgásformák széles körű alkalmazását. A te-

rápiánk fejlődéstani szemléletű, ún. gyökér-terápia, mert az idegrendszerben visszalépünk a 

megrekedés szintjére. 

Öt évvel ezelőtt heti egy órában bevezetésre került a „Kölyökatlétika”, heti rendszerességgel kor-

szerű eszközrendszer segítségével sajátítják el tanulóink az atlétika alapjait, mely számos sport-

ág megalapozására alkalmas. Képzett labdarúgóedző segítségével iskolánkban ismét magasabb 

óraszámban tartunk edzések. A létszám folyamatosan bővül, valamint nő az igazolt versenyzők 

száma is. Színes kínálatot tudunk felmutatni az életmódsportok művelésére is. Ennek keretében 

olyan sportágakkal is megismerkedhetnek a tanulók, amelyeket egész életen át űzhetnek  

BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_bazisintezmenyek 

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú  

Művészeti Iskola 

mailto:iskola@pilinszkyiskola.hu
http://www.pilinszkyiskola.hu
mailto:alich.klara@pilinszkyiskola.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_bazisintezmenyek
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egészségük érdekében. A testnevelés, a sport, általános iskolai korban kiemelten fontos eszköze 

az egészséges életmódra nevelésnek. Ezt a programot bátran ajánljuk a többi intézmény számá-

ra is.  

Matematika oktatás – digitális tartalmak: FELHŐ-TLEN MATEMATIKA  

A matematikát sokan a nehéz tantárgyak közé sorolják. A tanár szerepe mára már nem a tanítás, 

hanem a vezetés, ezért célunk, hogy úgy irányítsuk a tanulók munkáját, hogy szívesen dolgozza-

nak, eljussanak a matematikai igazságok felismeréséhez sikerélményeik által.  

A felgyorsult technikai fejlődés eredményeként mindennapi életünk részévé váltak az IKT eszkö-

zök, így a pedagógus az igényekhez alkalmazkodva rákényszerül alkalmazásukra. A technikai 

eszközök fejlődése, a vizuális- és információrobbanás új szerepkörökbe kényszeríti a pedagógu-

sokat. Az iskola nevelő hatása már eltörpül a tömegkommunikációs eszközök nagyon vonzó 

„értékközvetítő” hatása mellett. Ennek kihasználása sarkalt bennünket arra, hogy a matematika 

területén segítséget nyújtsunk pedagógus társainknak az IKT eszközök széles körű használatá-

ra. Rengeteg információ, játék, feladattípus lelhető fel az internet óriási világában, és ez bővülő 

tendenciát mutat.  

A gyerekek sok időt töltenek el játékkal, böngészéssel, illetve közösségi oldalak látogatásával, 

ezért tereljük őket a tanítás során olyan izgalmas, színes fejlesztő feladatok felé, melyekkel fel-

kelthetjük és leköthetjük figyelmüket otthoni és iskolai környezetben egyaránt. Előfordulhat, hogy 

versenyeznek egymással, ami nem csak a mennyiségi használatnak, hanem a minőségi munká-

nak is kedvez.  

A differenciálás így könnyebbé válik a tanórán belül és a tanórán kívül is. Egyéni tempóban dol-

gozhatnak a tanulók, valamint a tehetségesek nehezebb és több, míg a hátránnyal küzdők hát-

ránykompenzáció és felzárkóztatás keretében könnyebb és kevesebb feladatok megoldásában 

juthatnak sikerélményhez az integrálás során, ami a matematika területén nagy eredmény lehet. 

A tehetségsegítés és tehetséggondozás a délelőtti órákon és a délutáni szakköri foglalkozásokon 

szintén interaktív anyagok segítségével valósul meg logikai feladatok és összetett problémák 

megoldásával.  

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind 

a pedagógusok számára, hiszen a jógyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudá-

sunkat.  

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

Bemutató óra, bemutató foglalkozás, ezt követő megbeszélés, műhelymunka, adaptálható minta 

átadása, workshop, terem biztosítása. 

Iskolánk pedagógusai elkötelezettjei a mozgásfejlesztés és a kognitív képességek fejlesztésére 

irányuló pedagógiai törekvéseknek. A kollégák megtapasztalták milyen szoros összefüggés van 

a mozgás és a tanulás között, a rendszerbe foglalt mozgásfejlesztési lehetőségek hogyan hatnak 

a tanulók egészségére, és ezáltal hogyan növelhetők a tanulási eredményességi mutatók. 

Team-munka keretében (az osztálytanító, gyógypedagógus, logopédus, mozgásfejlesztő szak-

ember) figyelik az elakadt gyerekeket, majd a megfelelő szintre visszanyúlva a gyökér-terápia 

módszereit alkalmazva fejlesztik a tanulásban a rászoruló gyermekeket. A szülők számára vonzó 

az iskolában alkalmazott, minden tanuló számára elérhető mozgásfejlesztési módszer, ami meg-

mutatkozik az iskolába beíratott gyerekek létszámában is.  

Matematika területén kiemelkedően fontos számunkra a tapasztalati úton történő tananyagelsa-

játítás, amit rengeteg digitális tananyaggal, interaktív játékkal, internetes felületek ajánlásával 

tesszük lehetővé tanulóink számára.  Iskolánk az eltérő adottságokra építve, a differenciált  
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pedagógia eszközeivel azon dolgozik, hogy minden tanuló a legoptimálisabb fejlesztést kapja 

meg. E cél eléréséhez valamennyi évfolyamon a matematika tanítása csoportbontásban történik, 

így minden órán megvalósul a differenciálás és a tanulók egyéni szükségleteihez szabott peda-

gógiai támogatás.  

MIÉRT JÓ, HOGY BÁZISINTÉZMÉNY VAGYUNK? 

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola méltán 

büszke a bázisiskolai cím elnyerésére. Hogy mitől vagyunk ezáltal többek?   

A pedagógusnak a mai felgyorsult világban egyre nagyobb igénye van a szakmai személyes 

kapcsolatok kialakításra, a jelenléti tapasztalatcserére és az egymástól való tanulás lehetőségé-

nek megteremtésére. Bemutató óráinkkal és az azt követő műhelymunkákkal szeretnénk ehhez 

hozzájárulni. A személyes találkozók és szakmai megbeszélések alkalmat adnak arra, hogy se-

gítsük egymást ötletekkel, amit a megvalósult programok tapasztalatai után fel tudunk használni 

az újabb bázisintézményi program szervezésénél is. Az online térben megvalósuló tudásmeg-

osztást felváltva a személyes találkozók alkalmával újabb és újabb kollégák megismerésére van 

lehetőség a tágabb és szűkebb környezetünkben, ami alapja lehet a későbbiekben járási munka-

közösségek létrejöttére mindkét területen. A szakmai kitekintések által az iskola pedagógusai sok 

tapasztalathoz juthatnak, ami segíti a személyes szakmai fejlődést, az önértékelést is. A bázisin-

tézményi működés során érvényesül az egymástól való tanulás elve. Iskolánk pozitív megítélése 

nő a szakmai napok tartása, és az online megjelenések által. 

OM azonosító: 030031  

Címe: 2400 Dunaújváros, Kodály Zoltán utca 7. 

Tel.: 25-413-124 

E-mail: dmoriczos@gmail.com 

Honlap: www.moriczos.hu 

Intézményvezető: Horváthné Ottinger Hajnalka 

Intézményi koordinátor: Fazekas Andrea 

Intézményi koordinátor telefonszáma: 25-413-124 

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

BEMUTATKOZÁS 

Iskolánk az ország azon kevés intézménye közé tartozik, amelynek minden osztályában emelt 

szintű énekoktatás folyik. Arra törekszünk, hogy az esztétikai érték befogadására képes, 

szelektálni tudó, ízléssel rendelkező fiatalokat neveljünk, akik a többi művészeti és tudományág 

területén is biztosan mozognak, önálló alkotásra képesek.  

400-nál több tanuló jár iskolánkba, 16 tanulócsoportba. Nagyon büszkék vagyunk az iskola tanul-

mányi átlagára, amely 4,5 feletti. A 8. osztályt befejező tanulóink az általuk első helyen megjelölt 

középiskolákban – országos hírű gimnáziumokban, két tanítási nyelvű középiskolákban – tanul-

nak tovább, és ott is kiválóan megállják a helyüket. Fő feladatunknak tartjuk, hogy ezt a kiváló 

tanulmányi eredményt évről évre elérjük, ezért igyekszünk az oktatási munkát úgy végezni, hogy 

a tudás megszerzésének módja örömet jelentsen tanulóink számára. A fejlesztő központú tevé-

kenykedtetést helyezzük előtérbe, az önálló ismeretszerzésre tanítjuk a gyerekeket, ezért kiemelt 

szerepet kap nevelésünkben a könyvtár és a modern információhordozók megismertetése a ta-

nulókkal, célunk, hogy jártasságot szerezzenek az internetes keresőprogramok, a rohamosan 

fejlődő infokommunikációs eszközök használatában. Ehhez jól működő számítógép parkkal ren-

delkezünk, amelyet az iskolánkat támogató alapítvány és folyamatos pályázatok segítségével 

Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola 

mailto:dmoriczos@gmail.com
http://www.moriczos.hu
mailto:dmoriczos@gmail.com
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igyekszünk fejleszteni. Alapítványunknak köszönhetően ma már minden tantermünkben számító-

gépes kivetítő rendszer működik.  

A világban való eligazodáshoz ma már elengedhetetlen az idegen nyelv ismerete, ezért kiemelt 

figyelmet fordítunk erre a területre is. 4. osztálytól kezdve heti 3 órában tanulhatják a tanulók a 

német vagy az angol nyelvet. Célunk, hogy 8. osztály végére minél több móriczos diák alapfokú 

nyelvvizsgát tegyen.  

Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni képességeknek megfelelő differenciált oktatásra, ennek ér-

dekében kiscsoportos és egyéni felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálásokat, tehetséggondo-

zó órákat szervezünk alsó és felső tagozaton egyaránt. Ennek eredményképpen tanítványaink a 

városi, megyei és országos megmérettetésekről számos alkalommal tértek haza dobogós helye-

zésekkel. 

Nagyon fontosnak tartjuk hagyományaink ápolását: a móriczos piknik, a zenei világnap, a mesék 

éjszakája, az évfolyamkoncertek, a Móricz-hét, a farsangi bálok, a szülő-pedagógus bál, a tánc 

világnapi és a költészet napi rendezvény, a Kodály-koncert, az elsősök avatása, a karácsonyi 

koncert, az év végi koncertek nagy népszerűségnek örvendenek mind a tanulók, mind a szülők 

körében. A kék-fehér „kockás” egyenruhánk, az iskolai logó, az iskolazászló a közösségünkhöz 

való kötődést, az összetartozás érzését erősítik minden „móriczosban”. 

Számunkra a legfőbb érték a ránk bízott gyermek, mindenben a tanulók érdekeit, és az ő fejlődé-

süket tarjuk a legfontosabbnak. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a szülőkkel történő együtt-

működés. A szülők többsége igyekszik hatékonyan együttműködni az iskolával, kiváló kapcsola-

tot ápol a pedagógusokkal. Az iskolai szülői szervezet vezetésével tevékenyen részt vesznek az 

iskola mindennapi életében, rendezvényeink szervezői és rendszeres látogatói. 

A Móricz Zsigmond Általános Iskola a több évtizedes hagyományokat ápolva mindig fontosnak 

tartotta, hogy a magyar kultúrát, a Dunaújvárosban működő magas színvonalú művészeti életet 

határainkon kívül is bemutassa, népszerűsítse, felhívja az Európai Unió polgárainak figyelmét 

Magyarország értékeire. Ezt a kultúrmissziót nagyon fontosnak tartjuk, ezért alakítottunk ki szo-

ros – immár 20 éve folyamatosan élő – kapcsolatot a németországi Reuchlin Gymnasiummal. 

A „Kodály-módszer” alkalmazása, amely a magyar népi kultúrán alapszik, az emberi érzelmek 

kifejezése, interpretálása örök értékű művek által, annak átélése, az esztétikai élmény megszüle-

tése a nevelés, a személyiségformálás legfontosabb eszközei iskolánkban. Ezért kiemelt szere-

pe van a művészeti munkának: három kórusunk városi, országos és külföldi fesztiválok, rendez-

vények állandó fellépői. Alsó tagozaton az órarendbe épülő, rendszeres néptánc oktatás folyik, a 

kicsik és a felsős néptáncosok emlékezetes műsorokkal örvendeztetik meg a közönséget.  

AZ INTÉZMÉNY JÓGYAKORLATAI 

1. Képességorientált, tanulást könnyítő olvasás-, írástanítás program 

2. A népmese, népdal és néptánc komplex felhasználása énekórán  

3. Hagyomány és megújulás: a Kodály-módszer és a digitális XXI. század  

4. A környezeti nevelés komplex megvalósításának lehetőségei az iskolában  

5. Játsszunk fizikát! Tanulói kísérletek a fizika órán  

6. A digitális történetmesélés eszközeivel támogatott tanítás  

7. Iskolakerti tevékenységek 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

Bemutató óra, bemutató foglalkozás, ezt követő megbeszélés, műhelymunka, adaptálható minta 

átadása, workshop, terem biztosítása. 
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MIT JELENT BÁZISINTÉZMÉNYNEK LENNI? 

A Mit jut eszedbe arról a szóról, hogy…? című játék adta meg az inspirációt a válaszadásra, 

hiszen iskolánkban sok-sok játék, játékos elem van jelen az órai munkákban, mindennapokban. 

Számunkra a bázisintézmény asszociációk révén kihívást, felelősséget, módszertani modellt, el-

hivatottságot, büszkeséget, innovációt, elégedettséget, megtisztelő címet jelent. 

Bázisintézményi pályázatunk benyújtásakor célunk az volt, hogy más intézményeknek és érdek-

lődő szaktanároknak átadhassuk tapasztalatainkat, valamint, hogy megosszuk a munkánk során 

szerzett felkészítő, tehetséggondozó, felzárkóztató munkánk módszertanát. 

Iskolánk pedagógusainak mindig is igényük volt arra, hogy szakmailag megújuljanak, újító tevé-

kenységeket folytassanak, tovább képezzék magukat. Ez hatja át a mindennapjainkat továbbra 

is. 

Ez a motiváltság járult hozzá ahhoz, hogy elinduljunk az úton, megmutassuk, mennyi értékes pe-

dagógiai ötlet lapul a mesebeli tarisznyánkban, tarsolyunkban. Megoszthatjuk sikereinket, nehéz-

ségeinket a kínált programokon keresztül. A szakmai közéleti fejlődéshez, a hálózatos tudás-

megosztás támogatásához, az élethosszig tartó tanuláshoz műhelymunkákkal, bemutató órákkal, 

workshopokkal, kerekasztal beszélgetésekkel járultunk hozzá, amely bizony komoly felkészültsé-

get igényelt. Ezeket többnyire mesterpedagógus programokkal tudtuk megszervezni. Bízunk ab-

ban, hogy kellő ösztönzést, példamutatást tudunk adni azoknak a kollégáknak, akik a jövőben az 

életpályamodell részesei szeretnének lenni.  

Programjainkra sokféle településről, iskolából érkeztek az érdeklődök. Ezért a tudásmegosztáson 

túl ezek a találkozások kiváló lehetőséget adnak konzultációkra, hiszen más iskolák jógyakorlata-

iba mi magunk is betekintést kaphatunk, jógyakorlataiból ötleteket meríthetünk. Ebben a szakmá-

ban igenis van megújulási lehetőség, amelynek a háttere a kemény, következetes munka. 

 

OM azonosító: 030048  

Címe: 8000 Székesfehérvár Széna tér 10.  

Tel.: (22) 316-183  

E-mail: iskola@szenateri.hu 

Honlap: https://szenateri.hu 

Intézményvezető: Dr. Lórodiné Lajkó Ágnes 

Intézményi koordinátor: Móriczné Balog Zsuzsanna  

Intézményi koordinátor telefonszáma: (22) 316-183  

Intézményi koordinátor e-mail elérhetősége: iskola@szenateri.hu 

BEMUTATKOZÁS 

„Olyan embereket kell az iskolának kibocsátania, akik megtalál-
ják helyüket az életben és szemüket a táguló horizontra füg-

gesztve szilárdan megállnak lábukon. 

Ez a feladat az iskolát minden szinten a legfontosabb közintéz-
ménnyé, és minden tanárt a legfontosabb közéleti alakká teszi. 

Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap.” 
(Szent-Györgyi Albert) 

 

Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola 

mailto:iskola@szenateri.hu
https://szenateri.hu
mailto:iskola@szenateri.hu
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A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskolát a város kulturális örökségének részeként István 

király halálának 900. évfordulójára 1938-ban vehették először birtokba a fehérvári kisdiákok. Ma 

az intézmény Székesfehérvár egyik legnagyobb általános iskolája. Kedvező földrajzi fekvése, a 

belváros közelsége remek lehetőségeket biztosít városi rendezvények biztosításához, megtekin-

téséhez. Az intézménybe maximálisan felvehető 646 fő, jelenleg 615 tanuló jár az intézménybe, 

összesen 23 tanulócsoportba. Az iskola pedagógiai programjában és helyi tantervében szerepel 

az 5-8. évfolyamon az emelt óraszámú informatika-, emelt óraszámú illetve emelt szintű matema-

tikaoktatás, valamint az emelt óraszámú, már második évfolyamtól kezdődő idegennyelv-oktatás. 

Az 1-4. évfolyamon, a szakkörökön, sportkörökön kívül az egyéb foglalkozásokra kidolgozott, a 

pedagógiai programban szereplő, éves tervek alapján folynak a délutáni foglalkozások. Az iskola 

nevelő - oktató munkájának jellemzője a tanulók középpontba helyezése. Ezt mutatja, hogy a  

6-14 éves korosztálynak - életkori sajátosságait, képességeit figyelembe véve - az elsajátítandó 

tananyag mentén, sokféle tanórán kívüli szakkört, sportkört, tehetséggondozó és felzárkóztató, 

közösségépítő foglalkozást biztosít a nevelőtestület.  

Az intézmény gyermekközpontú szemlélete, jó verseny- és mérési eredményeink, kiválóan kép-

zett pedagógusaink, képzett és gyakorlott szakmai közösségeink, az évek során elnyert címeink, 

díjaink, a kollegák újításokra való fogékonysága és kreativitása, ugyanakkor a hagyományok 

ápolása és tisztelete, a kellemes környezet, állandóan fejlődő infrastruktúránk hosszú évek óta 

folyamatos sikereket, egyben nagy érdeklődést eredményeztek iskolánk iránt szülők, gyerekek 

körében egyaránt.  

Ennek ellenére természetesen nem lehet megállni, újabb célokat, feladatokat és eredményeket 

várnak partnereink. Sikeres irányvonalunkat a következő években is szeretnénk megőrizni annak 

érdekében, hogy iskolánk Székesfehérvár általános iskolái közt kiemelkedő szerepet töltsön be. 

AZ INTÉZMÉNY JÓGYAKORLATAI 

A cím viselése megtisztelő az intézmény vezetése és pedagógusai számára egyaránt. Intézmé-

nyünk több éve eredményesen működtetett és dokumentált pedagógiai innovációkkal és jógya-

korlatokkal rendelkezik. Ezt bizonyítja, hogy „Minősített referenciaintézményként” és „Kiváló akk-

reditált tehetségpontként” működünk.  

A PeDigCom Program - kísérleti, pilot pedagógiai program bevezetése és elterjesztése a szé-

kesfehérvári és a környező települési iskolák körében. A Székesfehérvári Pedagógusok Digitális 

Kiválósági Közösségi Programjának célja elsősorban a változó társadalmi és gazdasági körülmé-

nyekre felkészítő oktatás biztosítása azáltal, hogy segítsük tanítványaink online világban való el-

igazodását, és a helyes, valós ismeretek rendszerbe foglalását, felhasználását. A program nem 

az informatikaoktatáshoz, hanem kifejezetten a magyar, történelem, matematika és természettu-

dományos tárgyak oktatásához biztosítja a felkészítést annak érdekében, hogy növelje a tanítás-

tanulás hatékonyságát, valamint az alapkompetenciák általános szintjének emelésével segítse a 

továbbtanulási arányok, majd a munkaerőpiacon való elhelyezkedés esélyének javítását. 

Gyakorlatorientált matematikaoktatás célja a szakképzéshez szükséges alapvető matematikai 

kompetenciák fejlesztése annak érdekében, hogy kialakuljon tanulóinknál a tanult ismeretek al-

kalmazásának képessége, legyenek képesek a matematikai összefüggések felismerésére konk-

rét, mindennapi szituációkban. A jógyakorlat az ELTE matematika módszertan tanszékével való 

szakmai kapcsolat eredménye. Az együttműködés során oktatjuk a matematikát 5-8. osztályban 

egy új szemléletű módszertan által. A gyakorlat mentén született ötletgyűjtemény alapján kidol-

goztunk egy felzárkóztató, középiskolára előkészítő (foglalkozásokra lebontott) tananyagot. Infor-

matikai infrastruktúránk lehetővé teszi, hogy a tanulók számára számítógépen is elérhető a tan-

anyag, így a foglalkozásokhoz nem kell nyomtatott anyagokat használnunk.  
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VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

Intézményünk az érdeklődő iskolák számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget 

biztosít műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések, konzultációk számára, s így 

felkészültek és képesek vagyunk a hálózatos tudásmegosztás biztosítására, ezáltal hatékonyan 

segíthetjük a régió pedagógiai-szakmai közéletének fejlődését. 

MIÉRT JÓ, HOGY BÁZISINTÉZMÉNY VAGYUNK? 

A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskolát gyermekközpontú szemlélete, kiválóan képzett 

pedagógusai, képzett és gyakorlott szakmai közösségei, az évek során elnyert címei, díjai, a pe-

dagógusok újításokra való fogékonysága és kreativitása, ugyanakkor a hagyományok ápolása és 

tisztelete, állandóan fejlődő infrastruktúra jellemzi. Meghatározó az egymástól tanulás igénye, 

ahol jelen van a sokféleség és az innováció kultúrájának ismerete. A gyermekek számára a ha-

gyományokon alapuló, azokat teremtő, illetve újrateremtő pozitív jövőképet sugároz, a fenntart-

hatóság pedagógiáját vallva. 

Az Oktatási Hivatal 2020-ban is érdemesnek találta iskolánkat az "Oktatási Hivatal Bázisintézmé-

nye" cím viselésére. Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerése bizonyítja, hogy intéz-

ményünk vezetése és tantestületünk tagjai egyaránt elkötelezettek az innovatív szemléletű okta-

tó-nevelő munka iránt. 

Pedagógiai hitvallásunk alapja: tanulóink sokoldalú, korszerű tudást nyújtó, gyermekközpontú 

nevelésben részesülve képesek legyenek megújulásra, önművelésre, viselkedési szabályok és 

felelősségi viszonyok ismeretére, pozitív jövőkép megfogalmazására, a 21. század kérdéseinek 

megválaszolására. Alakuljon ki kötődésük szűkebb-tágabb környezetükhöz, nemzettudatuk, eu-

rópaiságuk erősítése által. Fontos feladatunknak tartjuk a tudás értékének méltó helyre emelé-

sét. Ez nem előadó tanárt igényel, hanem a tanulási folyamatot irányító, segítő, támogató, inno-

vatív, holisztikus szemléletű pedagógust. 

Igyekszünk tanórai és tanórán kívüli foglalkozásainkat, az ismereteket tárgyilagos, sokoldalú és 

változatos módszerekkel közvetíteni, amelyek megfelelnek a 21. század kihívásainak. 

Törekszünk diákjaink tanulási motiválására és a tanulás hatékonyabbá tételére. 

Intézményünk elkötelezett a digitális oktatás, a tanulói motiváció növelése és a 21. századi kom-

petenciák fejlesztése terén, ezért bázisintézményi programjaink megtervezésekor az ezen terüle-

tekben rejlő lehetőségek kiaknázását tartjuk szem előtt. 

Gyakran keressük a számunkra megfelelő pedagógus-továbbképzéseket, tanfolyamokon ve-

szünk részt, folyamatosan képezzük magunkat, és segítjük pedagógustársainkat. 

Törekszünk tartalmas szakmai kapcsolatok kiépítésére, szakmai együttműködésre. Nyitottak va-

gyunk más intézmények felé. A bázisintézményi programjaink nemcsak az érdeklődő pedagógu-

soknak, hanem tantestületünk tagjainak is a szakmai megújulás lehetőségét biztosítják. A szak-

mai együttgondolkodás, a szemléletformálás igénye ösztönöz minket új módszereink, jógyakorla-

taink bemutatására. 

Büszkék vagyunk arra, hogy tantestületünk tagjai szívesen vesznek részt egy-egy program – be-

mutató foglalkozás, műhelymunka, megbeszélés – megszervezésében, lebonyolításában. Bázis-

intézményi tevékenységünk motivációt jelent résztvevő munkatársainknak és egyúttal visszajel-

zést is a szakmai tevékenységünkről.  

A pedagógus résztvevők és a POK munkatársainak visszajelzéseit mindig elemezzük, a jelzé-

seknek megfelelően pedig igyekszünk alkalmazkodni az elvárásokhoz, szükség esetén korrigál-

ni. Nagy segítséget jelent a munkánkban a POK-kal való akadálytalan, segítő munkakapcsolat.  

„Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap.”  
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SZAKTANÁCSADÁS 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_szaktanacsadas_tantargygondozas 

Vezető szaktanácsadó: Fülöp Mária mesterpedagógus 

36 éve kezdtem óvodapedagógusi pályámat Dunaújvárosban, és azóta is itt dolgozom. Mentál-

higiénikus, majd tanügyigazgatási szakértő területen szereztem pedagógus szakvizsgát. A 12 

tagóvodából álló Dunaújvárosi Óvoda intézményvezető-helyetteseként nagy hangsúlyt fordítok 

a folyamatos önképzésre, tanulásra. Elhivatott és elkötelezett vagyok a szakmám iránt, szá-

momra nagyon fontos az óvodai nevelés folyamatos és minőségi fejlesztése. Bekapcsolódtam 

az Oktatási Hivatal által megvalósuló kiemelt uniós projektekbe is (HEFOP-3.1.3., TÁMOP-

3.1.7., TÁMOP-3.1.5., EFOP-3.1.1., EFOP-3.1.5.). 

Az EFOP-3.1.1. „Kisgyermekkori nevelés támogatása” projektben trénerként, a EFOP-3.1.5. „A 

tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása" óvodai alprojektben men-

torként vettem részt. Meggyőződésem, hogy óvodapedagógusként, vezetőként személyes pél-

damutatásunk nagy erővel bír, viselkedésünk modell, hiszen embertársainkhoz, a munkához 

való viszonyunk, feladat- és problémamegoldó gyakorlatunk direkt és indirekt módon formálja 

a környezetünkben élőket. 

Szakmai munkám elismeréseként 2020-ban megkaptam a 

„Dunaújváros Oktatásügyéért” díjat. 

 

 

2015-ben mesterpedagógus szaktanácsadó lettem és 2017 óta vagyok az Oktatási Hivatal 

Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központjának vezető szaktanácsadója óvodapedagógusi 

szakterületen. Legfontosabb célom együttműködést elősegítő munkakapcsolatok kialakításával 

az óvodapedagógusok, az óvodai szaktanácsadók folyamatos szakmai fejlődésének és az 

óvodák tartalmi és módszertani megújításának támogatása. A vezető szaktanácsadói felada-

tok ellátása pozitív és reflektív attitűddel. Fontosnak tartom, hogy ebben a komplex és össze-

tett feladatban lehetőség nyílik az egymástól való kölcsönös tanulásra is.  

Munkaközösségünk mottója: 

„Ha segítő kapcsolatokat akarok kialakítani, akkor egy életre szóló izgalmas teendőm van: a sa-

ját képességeim, személyiségem fejlesztése.” (Carl R. Rogers) 

 

 

 

 

ÓVODAPEDAGÓGUSI SZAKTERÜLET SZAKTANÁCSADÓI  

MUNKAKÖZÖSSÉG 

Forrás: https://dunaujvaros.com/hirek/202009/

pedagogusdijak_evtizedekes_palyakat_ismertek_el_a_varoshazan_galeriaval 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_szaktanacsadas_tantargygondozas
https://moly.hu/konyvek/carl-r-rogers-valakive-valni
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Munkaközösségünk jelenleg 10 fővel tevékenykedik, ebből 5 fő Fejér megyei és 5 fő Veszprém 

megyei szaktanácsadó. Szaktanácsadói csoportunk jól összeszokott, gazdag szakmai ismere-

tekkel és tapasztalatokkal rendelkezve nagyon eredményesen tudunk együtt dolgozni. Olyan 

reziliens szakmai csoportként működünk, amit a pozitív kapcsolatok, pozitív hozzáállás és az a 

perspektíva jellemez, amelyben a példamutatás, folyamatos fejlődés, szociális törődés érték. 

Munkaterv alapján évente két alkalommal tartunk színes, jó hangulatú munkaközösségi mű-

helymunkákat. Ezen alkalmakkor hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tudásmegosztás, csoportos 

tanulás mellett megismerjük egymás szakmai tevékenységét, környezetét, intézményi jógya-

korlatait, amelyeket szaktanácsadói munkánk során tudunk hasznosítani. Emellett folyamatos, 

szoros szakmai kapcsolatot tartunk egymással. A járványügyi helyzet következtében a szemé-

lyes kapcsolatok mellett az online tevékenység nagy hangsúlyt kapott. Igyekeztünk felnőni a 

feladathoz, nagyon sokat fejlődtünk az IKT eszközök használatában a digitális platformok, on-

line kapcsolattartás formáinak sokszínű, magabiztos használatában, az online szaktanácsadás 

gyakorlatában. 

Az óvodai nevelés folyamatos szakmai fejlődését támogató feladataink: 

Tantárgygondozói szaktanácsadói látogatások során egyén szintjén segítjük az óvodapedagó-

gusokat reflektív gyakorlatuk kialakításában, szakmai fejlődési lehetőségeiknek, kompetencia-

határaiknak felismerésében, a pedagógus-pályán való előmenetelben: a minősítésre való fel-

készülésben, portfólió írásában. Részt veszünk a mentorok és gyakornokok együttműködésé-

nek segítésében, hospitálások szervezésében.  

Szervezeti tanulás szintjén a pedagógiai és intézményi célkitűzéseik elérése érdekében támo-

gatjuk az óvodai nevelőtestület belső együttműködését, tudásmegosztását, módszertani meg-

újulását és a közös problémamegoldást. Ösztönözzük szakmai műhelyek, esetmegbeszélő 

csoportok létrehozását. Szakszerű segítséget nyújtunk az intézményi dokumentumok készíté-

sében, felülvizsgálatában és alkalmazásában a vonatkozó jogszabályok tükrében.  

Munkaközösségünk folyamatosan együttműködik a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló 

nevelésének, oktatásának segítését támogató és az intézményfejlesztési munkaközösségek-

kel. Ezzel is segítve azon óvodapedagógus szaktanácsadók munkáját, akik ezen két területen 

is látnak el feladatokat. Kiemelt feladatunknak tekintjük a lemorzsolódás csökkentésének pre-

ventív szemlélettel való támogatását (EFOP-3.1.5. kiemelt uniós projekt mentén az óvoda-

iskola átmenet fejlesztése). 

Fejér és Veszprém megyében működő óvodák kidolgozott jó gyakorlatainak megismerésével, 

rendszerezésével és terjesztésével támogatjuk a hálózati tanulást.  

Megyei, illetve kistérségi szinten segítjük a már kiala-

kult, működő kapcsolatok fenntartását és igény szerint 

új kapcsolatok, csoportok kialakítását, melyet a kis óvo-

dák és az új intézményvezetők különösen igényelnek. 

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatá-

si Központjának Őszi és Tavaszi Pedagógiai Szakmai 

Napok rendezvénysorozatában műhelymunkákat, mo-

dellértékű pedagógiai gyakorlatokat, módszertani be-

mutatókat tartunk és szervezünk. 

ÓVODAPEDAGÓGUSI SZAKTERÜLET SZAKTANÁCSADÓI 

MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKÁJA 

Forrás: Pixabay.com 
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Aktív részvétellel támogatjuk a bázisintézményi-hálózat kialakítását, részt veszünk az Oktatási 

Hivatal bázisintézményeinek pedagógiai szakmai tevékenységében konzultációk, szakmai 

műhelyek, fórumok formájában. 

Továbbképzéseink, képzői feladataink: 

Munkaközösségünk számos óvodai szakmódszertani képzés megtartásában képzői és tréneri 

feladatokat lát el és műhelymunkákat vezet. 

Nem akkreditált képzések: 

• Tehetséggondozás lehetőségei az óvodában 

• Fenntarthatóságra nevelés az óvodában 

• A gyermekek egyéni átvezetésének tervezése óvodából iskolába 

• Óvodavezetői jogkörök, döntési kompetenciák 

Módszertani műhelymunkák kontakt és online formában: 

• Minősítés – Önértékelés – Tanfelügyelet szerepe 

a pedagógusok előmeneteli rendszerében  

• Mit? Miért? Hogyan? Mérés az óvodában 

• Tudatos tervezés – Tevékenység vázlat tartalma 

• Gyermekek fejlesztését segítő gyakorlati útmuta-

tások, a fejlesztéshez kapcsolódó dokumentáció 

• DIFER programcsomag alkalmazása 

• Hátránykompenzáció, integráció a gyakorlatban  

• Boldogságórák az óvodában  

• Asszertív kommunikáció, erőszakmentes kommu-

nikáció   

• Zöld óvoda leszünk 

• IKT az óvodában 

Friss élményként, szakmai munkaközösségünk munkájának elismerésének tekintjük, hogy 

2022 márciusában az Oktatási Hivatal „Utak és lehetőségek a szaktanácsadói munkában” VII. 

Országos Szaktanácsadói konferenciájának 2. napján szervezett workshopon az óvodai szek-

ció vezetésére munkaközösségünk két tagját kérték fel. Lattenstein Jánosné mesterpedagógus 

szaktanácsadó az „SNI és BTMN-s gyermekek nevelése, fejlesztése az óvodai gyakorlatban” 

Szafner Ágnes mesterpedagógus szaktanácsadó pedig a „Digitális dokumentáció az óvodá-

ban” címmel tartott műhelymunkát. 

Fülöp Mária 
vezető szaktanácsadó 

óvodapedagógusi szakterület 
 

 
 

Forrás: Pixabay.com 
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A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén 2022-ben 70 mesterpeda-

gógus szaktanácsadó munkatárs lát el feladatot (Veszprém megyéből 39 fő, Fejér megyéből 31 

fő). Közülük tantárgygondozást 40 szaktanácsadó végez, sajátos területen nyolcan tevékenyked-

nek, 22 szaktanácsadónk mindkét területen lát el feladatot.  

Az igényfelmérő felületen erre az évre vonatkozóan összesen 732 szaktanácsadással kapcsola-

tos igény érkezett, 141 tantárgygondozói és 591 sajátos és egyéb területre. Célunk, hogy minden 

igénylő intézménybe biztosítsunk szaktanácsadói látogatást személyes vagy online formában. 

Szaktanácsadóink a fentieken túlmenően részt vesznek a versenyek lebonyolításában, akkredi-

tált és nem akkreditált képzések illetve szakmai műhelymunkák megtartásában, és szakmai 

anyagok készítésében. 

 

Igényfelmérőben jelölt feladatok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igényfelmérőben nem szereplő feladatok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Összes igény 
2022. májusig 

teljesített 

Tantárgygondozás 141 48 

Digitális pedagógia 54 6 

Intézményfejlesztési szakterület 76 19 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, 
oktatásának segítése szakterület szaktanácsadás 

200 42 

Konfliktuskezelési szakterület  74 37 

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, 
oktatásának segítése szakterület  

30 17 

Pedagógiai értékelés 58 10 

Pedagógiai tájékoztatás tevékenysége 40 1 

Tanügy-igazgatási szolgáltatás tevékenysége 27 1 

Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat területei 12 1 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásá-
hoz kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató 
rendszer működtetése  

20 5 

Továbbképzések megtartása                                                              akkreditált 
                                                                nem akkreditált 

3 
8 

Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása 12 

Jogszabályi kötelezettség alapján lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
támogatása - mérés-értékelés 

5 

Szakmai műhelymunkák 15 

Beszámoló a szaktanácsadói területen végzett feladatokról 
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Az online műhelymunkák iránti nagy érdeklődés miatt idén 15 került megszervezésre, 205 peda-

gógus részvételével. A táblázatban zöld háttérrel jelölt műhelymunkák részvétel esetén, mint tá-

mogató szolgáltatások rögzítésre kerültek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatá-

sához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer intézményi felületén.  

A képzések időpontjáról és a jelentkezés feltételeiről az intézményeket közvetlenül tájékoztattuk. 

 

Online pedagógus műhelymunkák 

2022. február-május 

 

Ssz. 
Az online program  

címe 
Időpon-

tok 
A program ismertetése 

Részt-
vevők 
száma 

1. 

A1/A2/B1/B2- Hogyan 

készítsem fel a nyelvi 

mérésekre differenciált 

képességű tanítványai-

mat? 

2022. 

február 

10. 

Hogyan lehet lehet a hatékonyságot növelni a sikeres nyelvi 

mérés vagy nyelvvizsga érdekében? Az előadó ötféle nyelv-

vizsgában szerzett tapasztalatot felkészítő pedagógusként és 

vizsgáztatóként, melyeket megoszt a résztvevőkkel. 

6 

2. 

Hogyan készítsük fel 

diákjainkat az emelt szin-

tű szóbeli érettségire 

matematikából? 

2022. 

február 

15. 

Az emelt szintű matematika szóbeli érettségire készülés diák-

nak és tanárnak is nagy feladat.  

Hogy segíthetünk diákjainknak a felkészülésben? Mire fóku-

száljunk? Mik a szóbeli érettségi buktatói? Hogyan osszuk be a 

rendelkezésre szánt időt? Mi az, amire biztosan fel tudunk ké-

szülni? Mennyit gyakoroljunk? Miből készüljünk? 

Ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre keressük együtt a vála-

szokat, osztjuk meg tapasztalatainkat felkészítő és vizsgáztató 

tanárként is. 

1 

3. 

Hátránykompenzáló 

módszerek a nevelés 

folyamatában 

2021. 

február 

16. 

Bemutatásra kerülnek azok a szemléletformálást segítő ismere-

tek, módszerek, munkaformák, melyek segítenek a szociokultu-

rális és tanulásból eredő hátrányok csökkentésében. Mindezen 

módszerek kipróbáltak, működőképesek, mindenki által hasz-

nálhatók. 

16 

4. 

A szövegértés fejleszté-

sének lehetőségei az 

általános iskola felső 

tagozatán 

2022. 

február 

23. 

A hatékony tanulási folyamat elengedhetetlen feltétele az értő 

olvasás, amelynek fejlesztésére minden tantárgyi órán van le-

hetőség. A műhelymunka során olyan feladattípusokkal, mód-

szerekkel ismerkedhetünk meg, amelyek a gyermek értő olva-

sásának fejlődését segítik elő: 

• az olvasás fejlesztésének lehetőségei: látószögnövelési tech-

nikák, az olvasás tempójának növelése, hiányos szövegek 

alkalmazásának lehetőségei, 

•  vázlattípusok a szövegek feldolgozásához: gondolattérkép, 

fürtábra, tételmondatos vázlat, körkörös vázlat, táblázat. 

17 

5. 

Konfliktusok-

Szembenézni vele vagy 

elkerülni? 

2022. 

február 

24. 

A konfliktusok és azok kezelésének elméleti háttere. A megkö-

zelítési módok jelentősége. Különböző konfliktuskezelési mód-

szerek bővebb megismerése. Gondolatébresztő: melyik mód-

szerben vagyok (lennék) önazonos és hasznos… 

24 

6. 

A tehetséggondozás le-

hetőségei-

tehetségfejlesztés 

2022. 

február 

24. 

Hogyan működik az iskolai tehetséggondozás? A tehetséggon-

dozás feltételei az iskolai munkában. Mikor ajánlott igénybe 

venni a tehetséggondozást? (gyermek/szülő/pedagógus néző-

pontja) Milyen módszerekkel segítenek a szakemberek? 

4 
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Ssz. 

Az online program 
címe 

Időpontok A program ismertetése 
Részt-
vevők 
száma 

7. 

A diákönkormányzat in-

tegrációja az intézmény-

fejlesztésbe 

2022. 

március 

09. 

Az előadás célja rávilágítani a Diákönkormányzat szerepére, 

motiválási lehetőségére, s ezzel kapcsolatban a DÖK szere-

pére az intézményfejlesztésben 

9 

8. 

Tanulók motiválása a 

matematika órán - BYOD 

(Bring Your Own Device) 

2022. 

március 

22. 

IKT eszközök használata a formatív értékelésben, a tesztelő 

alkalmazások adta lehetőségek használata a matematika órá-

kon a tanulók motiválása érdekében. 

24 

9. 

A tanulói motiváció fenn-

tartása, az olvasási kedv 

növelése magyarórákon 

új tanulási technikák se-

gítségével 

2022. 

március 

23. 

Rövid elméleti bevezetés után magyarórákon használható 

konkrét projektek bemutatása.  

A mitológiai projekt ismertetésén keresztül az előzetes tanári 

tervezési folyamat részletes bemutatása. 

Az értékelés játékosításának előnyei a tanulói motiváció fenn-

tartásában, növelésében 

19 

10. 
A szövegfeldolgozás 

elmélete és gyakorlata 

2022. 

március 

28. 

A hangos és az értő olvasás fontossága tanítványaink életé-

ben. Különféle olvasástechnikák bemutatása az olvasás gya-

korlására. A szövegfeldolgozás módszertani lépéseinek folya-

mata. A különféle szövegfajták és azok feldolgozása az általá-

nos iskolai magyarórákon. 

24 

11. 

A beilleszkedési, tanulá-

si, magatartási nehéz-

séggel küzdő gyermekek 

fejlesztését segítő szak-

tanácsadás csoportos 

óvodapedagógusoknak, 

gyakorlati útmutatások-

kal 

2022. 

március 

31. 

A Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, a beilleszkedési, tanu-

lási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek törvényi ren-

deletei, a gyermekek fejlesztését segítő gyakorlati útmutatá-

sok, a fejlesztéshez kapcsolódó dokumentumok vezetése. A 

Pedagógiai Szakszolgálathoz készített óvodapedagógusi 

szakvéleményhez gyakorlati segítségnyújtás. 

13 

12. 
Fenntarthatóságra neve-

lés az óvodában 

2022. 

május 

05. 

A műhelymunka célja a mentálhigiénés szemlélettel és holisz-

tikus látásmóddal megközelített fenntarthatóságra nevelés 

lehetőségeinek tudatosítása, a környezeti nevelés és a fenn-

tarthatóságra nevelés kapcsolatának, tartalmának és erkölcsi 

értékeinek hangsúlyozása. Környezet egészségtan, szűkebb 

és tágabb környezetünk védelme. Óvodai élet szervezésével 

jó példát adni a környezetbarát életvitel kialakítására a 7. pe-

dagóguskompetencia tükrében. 

10 

13. 

Hátránycsökkentő óvo-

dai gyakorlatok bemuta-

tása-esélynövelés 

2022. 

május 

10. 

Együttműködés a szülőkkel, partneri viszony alakítás a hát-

ránykompenzáció érdekében; jógyakorlatok megosztása, 

gyűjtése 

6 

14. 

A tanulói motiváció fenn-

tartása, az olvasási kedv 

növelése magyarórákon 

új tanulási technikák se-

gítségével 

2022. 

május 

17. 

Rövid elméleti bevezetés után magyarórákon használható 

konkrét projektek bemutatása. 

A mitológiai projekt ismertetésén keresztül az előzetes tanári 

tervezési folyamat részletes bemutatása. 

Az értékelés játékosításának előnyei a tanulói motiváció fenn-

tartásában, növelésében 

13 

15. 

Kötelező olvasmányok 

feldolgozásának mód-

szerei az általános isko-

lában 

2022. 

május 

25. 

A tanítási gyakorlat alatt tapasztaltakra illetve kipróbált mód-

szerekre épülő műhelymunka témája a módosított Nat (2020) 

által megjelölt kötelező olvasmányok és a választható művek 

feldolgozásának tantermi, és projekt formában való feldolgo-

zása. A motiválás lehetőségeit is számba vesszük, illetve se-

gédanyagok, források ajánlása is megtörténik. Szóba kerülnek 

az olvasás technikájának, az értő olvasás fejlesztésének lehe-

tőségei. 

19 
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PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_pedagogus_eletpalya 

• Lezárult a jelentkeztetés a 2023. évi pedagógusminősítési eljárásra  
A pedagógusok 2022. március 31-ig jelentkezhettek a 2023. évi minősítési eljárásra. Az in-
tézményvezetők a hatályos jogszabály alapján 2021. április 15-ig rögzíthették a jelentkezé-
seket az Oktatási Hivatal informatikai rendszerében (az idei évben ez az időpont a húsvéti 
ünnepek miatt április 19-re módosult).  
Az általános jelentkezési szabályok és az oktatásért felelős miniszter által 2022. február 28-
áig közleményben meghatározott különös feltételek alapján a 2023. évi minősítési eljárásra 
összesen 8602 fő jelentkezett. 

• Az alábbi táblázat tartalmazza a jelentkezők számának országos, valamint a Székesfehér-
vári POK illetékességi területéhez tartozó Fejér és Veszprém megye összesített adatait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Az Oktatási Hivatal a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi, hogy a pedagógus meg-
felel-e a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek, és a pedagó-
gust 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 
feltöltésére legalább negyvenöt nap álljon rendelkezésre. 

• A portfólió/pályázat elkészítésének és feltöltésének határideje az informatikai rendszer-
be 2022. november 25. A feltöltéshez el kell végezni a KIR/oktatás validációt, melyhez se-
gítséget nyújt a „Validációs kisokos” (lsd. alább). 

A 2023. évi eljárás 

Aleljárás 
Jelentkezők száma 

(országos) 
Jelentkezők száma 

(Székesfehérvári POK) 

2023APED1P 
(Gyakornok) 

1925 123 

2023APED1 
(Gyakornok- NOKS) 

23 1 

2023APED2 
(Pedagógus II.) 

5447 341 

2023APED2N 
(Pedagógus II. – NOKS) 

100 4 

2023AMEST 
(Mesterpedagógus – programos) 

586 49 

2023AMESTU 
(Mesterpedagógus – megújító) 

67 4 

2023AKUTA 
(Kutatótanár) 

18 1 

2023AKUTAU 
(Kutatótanár- megújító) 

10 1 

2023EMEST 
(egyházi szaktanácsadó) 

20 2 

2023SMEST 
(szakértő) 

285 29 

2023TMEST 
(szaktanácsadó) 

121 6 

Összesen 8602 561 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_pedagogus_eletpalya
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A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ az idei évben is szervez felkészítő képzéseket 

szakértő kollégák bevonásával a 2023. 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. 

 

Pótlólagos jelentkeztetés  

Azokat a pedagógusokat, akiknek kötelező eljárásban kell részt venniük (gyakornokok) 2022-

ben vagy 2023-ban, 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; Mesterpeda-

gógus) esetében a pedagógusnak kell kérelmeznie az eljárásba történő visszavételt az új jog-

viszony 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. 

 

 

 

FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS MINŐSÜLŐ PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA 

HASZNOS INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYVEZETŐK SZÁMÁRA 

mailto:POKSzekesfehervar@oh.gov.hu
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A 2023. évi minősítési eljárásra bekerült pedagógusoknak 2022. 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, aki még ezt nem tette meg, mert csak ez után lehet hozzáférni az önértékelési, tanfel-

ügyeleti 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Információ 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_kapcsolat  

 

informatikai felületek 

kezelése 

(PÉM, PSZE) 

Engi Ágnes 
06/70/684-5848 

06/1/477-3150 

Nagy Judit 
06/30/682-2518 

06/1/477-3150 

Pedagógus életpálya 

(PÉM, PSZE) 

Béd Judit 
06/70/684-5846 

06/1/477-3135 

Biró Andrea 
06/30/595-9435 

06/1/477-3135 

Gesztesi Jánosné 
06/30/253-4010 

06/1/477-3135 

 POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

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 

VALIDÁCIÓS KISOKOS 

http://www.oktatas.hu
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/regisztracio/Utmutato_a_regisztraciohoz.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_kapcsolat
mailto:POKSzekesfehervar@oh.gov.hu
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A LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT 

TANULÓK PEDAGÓGIAI TÁMOGATÁSA 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_lemorzsolodas 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya a 2021/2022. tanév I. félévében Fejér megyé-

ben 5,88%, Veszprém megyében pedig 5,54% a lemorzsolódás megelőzését szolgáló  

korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe (ESL) rögzített adatok alapján.  

A vizsgált félévben az országos átlag 5,39% volt.  

*KIR-ben szereplő intézmények adatai alapján a technikumban, szakgimnáziumban, készségfejlesztő iskolában, szakképző isko-
lában tanulók adatai. A szakképzési centrumok adatai átkerültek a SZIR-be. 

A következő grafikonokon látható, hogyan változott a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

aránya Fejér és Veszprém megye általános iskoláiban és gimnáziumaiban az elmúlt 5 tanév első 

félévében.  

 

 

 

 

    
Fejér 

megye 
Veszprém 

megye 

Általános iskola 

Tanulók száma (fő) 14.622 12.018 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
száma 1.034 956 

aránya 7,07% 7,95% 

Gimnázium 

Tanulók száma (fő) 6.426 5.682 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
száma 182 50 

aránya 2,83% 0,88% 

Egyéb* 

Tanulók száma (fő) 1.132 732 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
száma 89 15 

aránya 7,86% 2,05% 

Összesen 
KIR-ben szereplő 

intézmények adatai 
alapján 

Tanulók száma (fő) 22.180 18.432 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
száma 1.305 1.021 

aránya 5,88% 5,54% 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_lemorzsolodas
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 Elgondolkodtató eredményeket kapunk, ha a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók körében 

megvizsgáljuk a lányok és fiúk arányát. Annak ellenére, hogy az 5-12. évfolyamon tanulóknál 

közel azonos a nemek megoszlása mindkét megyében, mégis a lemorzsolódással veszélyezte-

tett tanulók csaknem kétharmada fiú Fejér és Veszprém megyében egyaránt. 

Az 5-12. évfolyamon tanulók megoszlása nemek szerint a KIR adatbázisa alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók nemek szerinti megoszlása a KIR-ben rögzített 
adatok alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskolákban folyamatos az a pedagógiai-szakmai munka, amelyet a lemorzsolódás megelőzé-

se érdekében végeznek a pedagógusok, az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatást viszont évente 

kétszer kell megtenni. A tanév második félévére vonatkozóan június 30. napjáig kell lezárnia a 

lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató (ESL) rendszerben az 

iskoláknak a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát összesítve, valamint az alkal-

mazott intézkedéseket feladatellátási helyenként szintén összesített formában.  

 

 

forrás: https://www.kir.hu/kir2esl 

https://www.kir.hu/kir2esl
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Az Oktatási Hivatal az évenként megrendezésre kerülő Országos Kompetenciamérések mellett 

az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development/ Gazdasági Együttműkö-

dési és Fejlesztési Szervezet) és az IEA (International Association for the Evaluation of Educati-

on Achievement/Tanulói Teljesítmények Vizsgálatának Nemzetközi Társasága) által szervezett 

nemzetközi felmérések hazai lebonyolításáért és az adatok interpretálásáért is felelős.  

Ezen mérések lebonyolításában a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ is részt vesz 

Fejér és Veszprém megyében. Minden nemzetközi főmérés előtt a mérést megelőző évben pró-

bamérés történik. 

2022 tavaszán történt a PISA főmérése, a TIMSS és az ICILS próbamérése. Cikkünkben a PISA 

mérést mutatjuk be.  

Mi a PISA?  

A PISA rövidítés jelentése: Nemzetközi Tanulói Teljesítménymérés Programja (Programme for 

International Student Assessment), melyet az OECD szervez és finanszíroz. A PISA 2022 – 

melyben több mint 85 ország vesz részt –, a nyolcadik PISA felmérés 2000 óta. 

A vizsgálat célja annak felmérése, hogy a közoktatás kereteit hamarosan elhagyó 15 éves tanu-

lók milyen mértékben rendelkeznek azokkal az alapvető ismeretekkel, amelyek a mindennapi 

életben való boldoguláshoz, a továbbtanuláshoz vagy a munkába álláshoz szükségesek. 

A PISA főmérésre 2022.03.16. és 2022.04.13. között került sor. Fejér és Veszprém megyében 

25 intézmény (10 általános iskola és 15 középiskola) vett ezen részt; iskolánként – véletlenszerű-

en– legfeljebb 53 tanulót választottak ki. 

A PISA mérés jellemzői:  

• A világ legnagyobb nemzetközi oktatási felmérése, amely háromévente kerül megrende-

zésre. Legutóbb 2018-ban, melynek Magyarországra vonatkozó eredményei 2020 tava-

szán kerültek ki az Oktatási Hivatal honlapjára.  

• 15 év körüli tanulókat vizsgál (Magyarországon a jelenlegi mérés esetében a 2006-ban 

született tanulókat).  

• Azt vizsgálja, a tanulók mennyire vannak felkészülve a felnőtt életre.  

• Felméri a tanulók teljesítményét szövegértés, természettudomány, matematika és kreatív 

gondolkodás terén. Egyes tanulók pénzügyi műveltséggel kapcsolatos kérdésekkel is talál-

koztak a kétórás számítógépes mérés során. 

• Háttérinformációt gyűjt az oktatási gyakorlatról a résztvevő országokban. Ennek egyik ré-

sze, hogy a mérés során a tanulók 4 részből álló online kérdőívet is kitöltöttek. Ez a tanu-

lóknak a tanuláshoz és a saját életükhöz való hozzáállását, a pénzügyekkel kapcsolatos, 

iskolán belüli és iskolán kívüli ismereteit, az IKT tevékenységeit és attitűdjeit, illetve a jóllé-

tével és egészségi állapotával kapcsolatos kérdéseket tartalmazta. A tanulók mellett az 

intézmény vezetője is adatot szolgáltat, melyet az iskolai kérdőív kitöltésével tesz meg. 

Ebben az egyes országok oktatási rendszereinek működéséről gyűjt az OECD adatokat. 

További információt talál a PISA-mérésről az OH KMÉO által kiadott tájékoztató anyagokban, az 

OH: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pisa, vagy az OECD honlapján:  

https://www.oecd.org/pisa/.  

 

PEDAGÓGIAI MÉRÉSEK 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_pedagogiai_ertekeles 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pisa
https://www.oecd.org/pisa/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_pedagogiai_ertekeles
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PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_kepzesek 

Az alábbi összefoglalóval szeretnénk Önöket tájékoztatni a 2022. I. félévében megszervezett 

akkreditált továbbképzéseink tartalmáról, eredményességéről.  

A 6 témában megvalósított 10 képzésen összesen 151 pedagógus vett részt és végezte el azt 

eredményesen, ezáltal szerezve tanúsítványt!  

A II. félévi továbbképzési kínálat összeállítása folyamatban van, erről a későbbiekben adunk tájé-

koztatást. 

A továbbképzésekre történő jelentkezés módja 

Az akkreditált továbbképzésekre kizárólag a Képzésszervező felületen keresztül lehet jelentkez-

ni, melyet erre a linkre kattintva érnek el: https://tovabbkepzes.sulinet.hu/ 

A regisztráció után a teljes Profil kitöltésére és a dokumentumok feltöltésére van szükség, to-

vábbképzésre kizárólag ez után van lehetősége jelentkezni. Amennyiben minden adatot kitöltött, 

akkor a Meghirdetett képzések menüpontban a Szolgáltatóknál keresse meg az Oktatási Hivatal 

Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központját. Amennyiben megtalálta a keresett képzést, a 

Jelentkezés gombra kattintva kövesse az utasításokat. A jelentkezés elfogadását a Képzésszer-

vező felülettől automatikusan kiküldött rendszerüzenet jelzi.  

 

 Képzés megnevezése 
Képzés 

időpontja  
Helyszín/képzési forma 

Részt-
vevők 
száma 

Elége-
dettségi 
kérdőív 
eredmé-

nye 

1. 

Digitális kompetenciafejlesztés ének-zene-, 

szolfézs-, zeneelmélet- és hangszeres zene-

tanárok részére 

2022.02.25-26. 

és 03.04.-05. 
online 9 

nincs 

adat 

2. 

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer 

(DIFER) használata és az erre alapozott  

fejlesztés 4-8 éves korban 

2022.03.03-04. 

és 03.17. 

Ajka Városi Sportcsarnok 

Ajka, Sport utca 23. 
15 4,89 

3. 
Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusok-

nak (MAP) 
2022.03.03-05. 

Dunaújvárosi Óvoda 

Dunaújváros, Lilla köz 1. 
14 4,99 

4. Online az online bántalmazás ellen 
2022.03.22-23 

és 29. 
online 18 

nincs 

adat 

5. 
Tanulóértékelés hagyományos és online 

feladatokkal 

2022.03.24. 

2022.03.31. 

2022.04.07. 

online 16 
nincs 

adat 

6. 
TeachUP 1: formatív értékelés és személyre 

szabott tanulás a gyakorlatban 

2022.04.11 - 

2022.05.24. 
távoktatás 23 

folya-

matban 

7. 
A gyermeki agresszió erőszakmentes  

kezelése 
2022.04.20-22. 

Dunaújvárosi Óvoda 

Dunaújváros, Lilla köz 1. 
17 

nincs 

adat 

8. 

Az iskolai bántalmazás megelőzése és  

kezelése serdülőknél - Az ENABLE iskolai 

bántalmazás ellenes program megvalósítása 

2022.04.22-23 

és 29. 

Menzam cultura Nonprofit Kft. 

Székesfehérvár, Sóstói ltp. 19. 
9 4,88 

9. Drámajáték-vezetés 

2022.04.29. 

2022.05.06. 

2022.05.13. 

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 4. 

17 4,91 

10. Erkölcs és etika az iskolában 
2022.05.12-14. 

és 05.19-21. 

Lovassy László Gimnázium 

Veszprém, Cserhát ltp. 11. 
13 4,95 

1. Akkreditált pedagógus továbbképzések 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_kepzesek
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/
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Információ:  
 
 
 
 
 
 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 

vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § -a szerint a 

hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető a harminc foglalkozási 

óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább 

az öt órát eléri. 

A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ lehetőséget ehhez mesterpedagógus szakta-

nácsadó kollégák közreműködésével biztosít. A nem akkreditált továbbképzések célja a legkor-

szerűbb pedagógiai-szakmai, módszertani ismeretek közvetítése.  

A képzések időpontjáról és a jelentkezés feltételeiről az intézményeket közvetlenül tájékoztattuk.  

2022 első félévében az alábbi 8 témában szerveztünk nem akkreditált (5-10 óra időtartamú) to-

vábbképzéseket, melyeken összesen 121 fő vett részt és szerzett igazolást.  

 

Információ:  

 

 

2. Nem akkreditált képzések 

Somorácz Kata 
 +36-30-682-2417 
 somoracz.kata@oh.gov.hu 

Mári-Berczeli Dorottya 
 +36-70/667-9332 

 mariberczeli.dorottya@oh.gov.hu 

Lonkai Éva 
 +36-70-684-5847 
 lonkai.eva@oh.gov.hu 

Ssz. Képzés megnevezése Időpont Helyszín 
Részt-
vevők 
száma 

1. 
Tanulási hatékonyság növelésének módszerei, 

figyelem, éberség, koncentráció fokozása 
2022.02.03 online 28 

2. 
Az új biológia érettségi követelményrendszer  

kihívásai (előadás) 
2022.02.02 

Lovassy László Gimnázium 
Veszprém, Cserhát ltp. 11. 
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3. 
Az új biológia érettségi követelményrendszer  

kihívásai (gyakorlat) 
2022.02.09. 

és 
Pannon Egyetem 

Veszprém, Egyetem u. 10. 
31 

4. Önismeret, konfliktusok és megoldási statégiák 2022.02.17 
Balatonfüredi Radnóti Miklós  

Általános Iskola 
Balatonfüred, Nádor utca 17. 

11 

5. Szorobán használata a matematika tanításában 2022.02.10 
Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc  
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű  

Általános Iskola 
11 

6. Digitális tananyagok készítése 
2022.05.12. 

és 
2022.05.19. 

Székesfehérvári Teleki Blanka  
Gimnázium és Általános Iskola 

Székesfehérvár, Budai út 7. 
3 

7. 
Módszertani megújító képzés alsó tagozaton 

matematikát tanítóknak 
2022.05.19 

Székesfehérvári Széna téri  
Általános Iskola 

Székesfehérvár, Széna tér 10. 
15 

8. 
A gyermekek egyéni átvezetésének tervezése 

óvodából iskolába  
2022.05.26. 

Dunaújvárosi Óvoda 
Dunaújváros, Lilla köz 1. 

11 

mailto:somoracz.kata@oh.gov.hu
mailto:mariberczeli.dorottya@oh.gov.hu
mailto:lonkai.eva@oh.gov.hu
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TANULMÁNYI- ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_versenyek 

A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ az idei tanévben Fejér megyében 13, Veszprém 

megyében 9 versenyt bonyolított le.  

A diákoknak és a felkészítő tanároknak egyaránt gratulálunk az elért eredményekhez! 

Versenyeredmények a POK Panorama 37-49. oldalán találhatók.  

 

A 2021/2022-es tanévben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre Fejér megye 24 

intézményéből 28 tantárgyból összesen 551 jelentkezés, Veszprém megye 18 intézményből  27 

tantárgyból összesen 821 jelentkezés történt. 

A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ a 2. fordulót a Fejér megyei diákok számára (10 

fő) biológiából, fizikából, földrajzból, latin nyelvből, matematikából és történelem tantárgyakból, 

míg a Veszprém megyei diákok számára (46 fő) biológiából, filozófiából, fizikából, földrajzból, ké-

miából, magyar irodalomból, matematikából és történelem tantárgyakból szervezte meg.  

Az élő idegen nyelvek 2. fordulójának lebonyolítását az Oktatási Hivatal Érettségi és Verseny-

szervezési Osztálya végezte budapesti helyszíneken. 

Az országos döntő eredményei a POK Panorama 47-48. oldalán találhatók. 

 

 

 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal által a magyar és a határon túli kö-

zépiskolák 11-12. évfolyamos tanulói részére meghirdetett „Ifjú tudósok” tudományos középisko-

lai vetélkedőre 2021. őszén közel négyezren jelentkeztek. Magyar irodalom, informatika és fizika 

tantárgyból a verseny során a kiemelkedően tehetséges tanulók bemutathatták jártasságukat, 

kiemelkedő tudásukat.   

A 2021. novemberi első, online megmérettetésen tudományterületenként ötvenen jutottak to-

vább. A 2022. januárjában személyes jelenléttel megrendezett regionális fordulókon 

(középdöntő) Fejér és Veszprém megyét képviselő diákok névsora és eredményei a POK 

Panorama 49. oldalán találhatók. 

A regionális fordulókból tudományterületenként 8-8 fő jutott tovább a döntőbe, melyet az M5, a 

közmédia kulturális csatornája május 29-én, június 5-én és 12-én 19:00 órától közvetít, és ahol 

kiderül, hogy hogy kik lesznek az „Év Ifjú tudósai”?  

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/majus23tol_ifju_tudosok_tv 

 

forrás: https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/index.html 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

„Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő 2021/2022 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_versenyek
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/majus23tol_ifju_tudosok_tv
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A Digitális Témahét 2016-ban indult útjára, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezdemé-

nyezésére. Immár hetedik alkalommal szervezték meg a tanulói digitális kompetenciák, a digitá-

lis állampolgárság fejlesztésére életre hívott eseménysorozatot. Iskolánkban ötödik alkalommal 

– jómagam pedig hetedik alkalommal – valósítunk meg programot. A digitális történetmesélésre 

épülő 1-8. évfolyamig minden évfolyamon megvalósított internetbiztonsági projekt, majd a robo-

tikára épülő és programozási feladatokat megvalósító témahét után a pandémiás helyzet miatt 

az online, közös munkára kellett helyeznünk a hangsúlyt. Ennek ellenére ebben az időszakok-

ban is 8 projekt valósult meg, melyek közül néhánnyal már a bázisintézményi programbemuta-

tók keretében meg is ismerkedhettek az érdeklődők.  

A témahét eredeti célkitűzése – miszerint idővel olyannyira épüljön be a digitális eszközhaszná-

lat és a projektszemlélet a mindennapok pedagógiai gyakorlatába, hogy minden hét digitális té-

mahét legyen – iskolánkban egyre inkább megvalósulni látszik. Tanulóink egyre magabiztosab-

ban használják a rendelkezésre álló eszközöket, és felsőbb évfolyamokon egyre kreatívabban 

lehet velük alkotó módon használni a technikát.  

Rendkívül szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel pályázatoknak és iskolánk alapítványá-

nak köszönhetően jól felszerelt intézményünk, a tanulói számítógépek és tabletek mellett padló-

robotok is rendelkezésünkre állnak. Nagy öröm számomra, hogy ezeket korszerűsíteni és bőví-

teni tudjuk most a Hankook Oktatási Pedagógus Pályázat általános iskolai kategóriájának szak-

mai díjjal járó pénzjutalmából, illetve egy korábbi pályázatnak köszönhetően immár 3D nyomta-

tóval is bővült eszköztárunk – így a következő projektjeink tervezésekor már a 21. századi alko-

tópedagógia is szerepet kaphat.  

A kétévnyi, digitális keretek közé szorított tanítás után idén csak osztályszinten valósítottuk meg 

a témahét projektjeit, és a nagyszabású kísérőrendezvényektől eltekintettünk.  

A nyolcadik évfolyamos tanítványaimmal a globális célok megismerése kapcsán hajtottunk vég-

re egy projektet. A tanulók feladata az volt, hogy kiválasztva egy csoportonkénti közös célt, ele-

mezzék a vezető hatalmak gazdasági attitűdjeit, az adott célhoz való viszonyulásukat. Ehhez 

dolgozzanak ki olyan cselekvési tervet, melyet a kortárs csoportjukban is meg tudnak valósítani, 

valamint készítsenek figyelemfelhívó anyagokat a digitális generáció formanyelvét használva. 

Így készültek Insta videók, és Insta storyk, infografikák, de tájékoztató weblapot is terveztek, sőt 

tevékenységet is szerveztek, társasjátékokat is terveztek egy-egy cél cselekvési tervének haté-

kony megismertetéséhez kapcsolódóan a projekt magvalósítói. A 17 globális célból a 9 csapat 1

-1 problémakört dolgozott ki a 2 hetes megvalósítás során.    

 

TÉMAHETEK TAPASZTALATAI 

Digitális Témahét a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolában 
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A projekt menete 

Tanulási célok 

Kreativitás és innováció fejlesztése, kritikai gondolkodás és problémamegoldás 

 1. szakasz Tervezés, előkészítés, feladatok szétosztása 

A 4-5 fős csoportok kialakítása utána a globális célok megismerése következett. Minden 

tanuló kiválasztotta azt a 3 célt, amelyeknek megvalósítását a legfontosabbnak tartotta, és 

felírta a közös felületre. Majd a csoport választotta azt a 3 célt, amelyet együtt a legfonto-

sabbnak tartottak, végül pedig egyet, amelyre cselekvési tervet dolgoztak ki, és ezt egy 

prezentáció formájában bemutatták a többieknek. 

 2. szakasz 

A csoportok tagjai összegyűjtötték, melyek a jelenkor vezető hatalmai és a globális célok 

megvalósításáért felelős szervezetek. Bemutatták ezeket, majd véletlenszerűen kiválasz-

tottak (https://wheelofnames.com/) egyet, melynek álláspontját, gazdasági érdekeit pontok-

ba szedték egyéni munka keretében. 

 3. szakasz 

A csoportoknak újra kellett gondolniuk a megvalósítás tervét, immár a csoporttagok által 

képviselt szereplők szemszögét figyelembevéve, és online kerekasztal formájában érveket 

gyűjteni a megvalósíthatóság mellett és ellen. 

 4. szakasz 

Figyelemfelhívó, tájékoztató anyagokat készítettek a kortársaik számára, a fenntartható fej-

lődést szolgáló célok megértésért, és a cselekvésre motiválásért. 

 Értékelés 

A tanulók a 3-2-1 módszerrel értékelték a csoportokat, illetve pontozták a munkákat. Egy-

egy csoport pontja a többi csoport által adott összesített pontszámból, illetve az általam 

adott tanári pontozásból adódott össze, mely ugyanolyan módon lett megállapítva, mint a 

csoportok pontjai. 

Így a 3 Insta anyag elkészítéséért 150, a 3 plakátért, 3 Tiktok videóért szintén 150 pontot 

kaphattak. Megszervezett szemétszedésért vagy ruhaadomány megszervezéséért 250, 

illetve a társasjáték készítéséért 200 pont volt adható egy-egy csoporttól. A tanári pontok 

szintén egy csoportnyi pontértéket képviselhettek, majd az összesített pontszámot osztot-

ták fel a tanulók egymás között az elvégzett munka és befektetett erőforrások arányában. 

A tanulói értékelés összesítése után a tanári pontozásnál igyekeztem úgy eljárni, hogy a 

csoportok belső értékelése is megvalósuljon, és ne tudják egyenlően elosztani a pontokat, 

hanem valóban diskurzus induljon egy-egy tag pontjainak kialakításáról. 

Összességében elmondható, hogy aktív, jó hangulatú projektet zárhattunk mindkét tanulócso-

portban, és a tanulók tudásépítése is megvalósult. 

Jó szívvel biztatom a kollégákat, hogy használják ki a projektmódszerben rejlő lehetőségeket! 

Antaliné Miss Lilla 

magyar-történelem szakos tanár 

Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola 

 

 

 

https://wheelofnames.com/
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Intézményünk mindig nagy hangsúlyt fektetett a környezeti nevelés fontosságára. Ennek kap-

csán pályáztuk meg, majd nyertük el az Örökös Ökoiskolai címet. Ökoiskolaként célunk diákja-

ink környezettudatos magatartásának megalapozása. 

Feladatunk, hogy tanítványainkkal megismertessük az ember és környezete közötti kapcsolat-

rendszert, melyekkel tehetnek környezetük megóvása érdekében. Ezt a feladatot komplexen 

kezeljük, mivel a természeti és társadalmi környezet megóvásával az egészséges életvitel kiala-

kításán keresztül érthető el a környezettudatos magatartásforma kialakítása. Pedagógiai prog-

ramunk célja diákjaink testi és lelki fejlődése, hogy az iskolából kilépve képesek legyenek har-

móniában élni önmagukkal és környezetükkel. 

Az alábbi területekre bontva fejlesztjük diákjaink képességeit céljaink elérése érdekében, hogy 

felnőtté válva sikeres és felelősségteljes állampolgárokká váljanak. 

Környezettudatosság: Folyamatosan felügyeljük az iskola tevékenységének a környezetre gya-

korolt hatását, az igényes környezet kialakítását, illetve kialakíttatását a diákok körében. Fontos 

feladatnak tekintjük a környezettudatos magatartásformák folyamatos fejlesztését. 

Iskolai és iskolán kívüli tevékenységek: Törekszünk a tanítás-tanulás terén formálni a tanulók 

természet- és környezetszemléletét. Tanításon kívüli tevékenységeink is szorosan kapcsolód-

nak az ÖKOISKOLA arculatához. Fizikai környezetünket zöld növények, diákjaink képzőművé-

szeti alkotásai díszítik, ezzel is jelezve a fenntarthatóságot. 

Testi és lelki egészség fejlesztése: Célunk, hogy a tanulók kellő motivációt és az egészséggel 

kapcsolatos alkalmazható tudást szerezzenek, hogy időben felismerjék a betegségeket előidéző 

tényezőket, és váljanak alkalmassá az egészséges életvitel kialakítására. Ezen tevékenysé-

günknek szerves részét képezik az egészségnapok, egészséghetek. 

Tantárgyközi integráció megvalósítása: Témanapok, témahetek és projektek szervezése. 

Környezeti nevelésünk során az egyik legtöbbször elhangzó kulcsszó a fenntarthatóság. Annak 

érdekében, hogy ez a gyermekek számára ne csak egy „üres” fogalom legyen, a 2017-es évtől 

kezdve részt veszünk a fenntarthatósági témahét programban. A témahetek során több szem-

pontból járjuk körül, vizsgáljuk meg a fenntarthatóság fogalmát. Így az elmúlt évek alatt diákja-

ink megtanulták, megtapasztalták mit is jelent ez a napjainkban annyiszor emlegetett fogalom. 

Úgy gondoljuk, hogy a szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, 

hogy már iskolás korban megismerjék a téma jelentőségét. Elkerülhetetlen, hogy tudatában le-

gyenek személyes érintettségüknek, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld vé-

delméért. Rajtuk keresztül, pedig elérjük a szüleiket is, s talán egy kissé alakíthatunk még az ő 

szemléletükön is.  

A témahetek során a program által felkínált óratervekből választjuk ki korosztályonként a megfe-

lelőket. A választás során az életkori ajánlás mellett figyelembe vesszük az általunk tanított és 

jól ismert gyermekek érdeklődési körét, az óraterv megvalósíthatóságát iskolai  

Fenntarthatóságra nevelés a soponyai Zichy János Általános Iskolában 
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környezetünkben, hogy megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkezünk-e egyes programelemek 

megvalósításához.  

Mindezek után összeállítjuk a témahét programját, amelyet az óravázlatok, mintaprojektek mel-

lett hagyományos programjainkkal is kiegészítünk, mint például környezetünk rendbetétele.  

Az elmúlt évek során a fenntarthatóság jegyében megvizsgáltuk, hogy a világ különböző tájain 

mennyi élelmiszert fogyaszt egy-egy család hetente, mennyit fogyasztunk és pazarolunk mi. Er-

re épült aztán a következő évben a tudatos vásárlásról és egészséges táplálkozásról szóló 

programunk. Foglalkoztunk a nagy mennyiségben keletkező hulladék problémájával, a szelektív 

gyűjtéssel és az újrahasznosítással. Intézményünk évente kétszer szervez papír- illetve elektro-

mos hulladékgyűjtést. Részt veszünk a PontVelem elem-, akkumulátor- és mobiltelefongyűjtő 

programjában. Használt étolajat is gyűjtünk az iskola udvarán erre a célra elhelyezett gyűjtő-

edényben, így a tanórákon elsajátított tudást alkalmazni is tudják gyermekeink ezeken a gyűjtő-

akciókon. 

Pár évvel ezelőtt olyan programot választottunk témahetünk központi elemének, amelyről már 

minden gyermek hallott valahonnan, de megfogalmazni még nem tudták, hogy tulajdonképpen 

mit is jelent valójában. Ez a környezetvédelmi fogalom a klímaváltozás volt. Körbejártuk a fogal-

mat az okoktól kezdve a már látható és tapasztalható hatásokon keresztül a jósolt változásokig. 

Megismertettük a gyerekeket az üvegházhatás, a globális felmelegedés fogalmakkal. Beszél-

tünk, olvastunk légszennyezésről, környezeti katasztrófákról, vízhiányról, ökológiai lábnyomról. 

A témával kapcsolatosan kiemeltük, hogy diákjaink többsége napi szinten kerékpárral érkezik 

iskolába, ami igazán dicséretes, környezettudatos hozzáállás. 

A járványhelyzet sajnos kissé megakasztotta a jól megszokott és bevált menetrendünket a té-

mahéttel kapcsolatban, de online formában is folytattuk környezeti nevelésünket a fenntartható 

életmóddal. Ennek kapcsán digitális felületeken keresztül történt az ismeretátadás és a felada-

tok kiosztása a témakörrel kapcsolatosan, majd a következő alkalommal a kutatómunka ered-

ményeinek kiértékelése is. 

Utolsó témahetünk során alsó tagozatosaink a Szelektálj! Használd újra! Spórolj! Javítsd meg! 

címszavak alapján ismerkedtek a környezettudatosság alappilléreivel játékos formában. A felső 

tagozatosok közül ötödikes és hatodikos tanulóink a mobiltelefonok előállításával, történetével, 

felhasználási területeivel, utóéletével foglalkoztak. Hetedikben és nyolcadikban az öko divat volt 

a központi téma. Ennek kapcsán olyan fogalmakkal ismertettük meg a diákokat, mint a fast 

fashion, slow fashion, fashion revolution, kapszulagardrób. Célunk a fenntarthatóság gondolatá-

nak beemelése volt a divat témakörébe. 

A fenntarthatósággal kapcsolatos gyakorlatunk működőképessége abban rejlik, hogy nem csak 

a környezeti nevelésre helyezzük a hangsúlyt, hanem az iskola egésze, a tanórai és a tanórán 

kívüli tevékenységek egy egységként támogatják a diákok környezettudatosságra való nevelé-

sét. Munkánk sikerességét a pozitív tanulói és szülői visszajelzések igazolják.  

Kajári Henrietta 
biológia-környezetvédelem szakos  
ökoiskolai munkát koordináló tanár 

Zichy János Általános Iskola, Soponya 

Források: 

http://oko.vaiamim.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=6 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ 
 

http://oko.vaiamim.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=6
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
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A Magyar Nemzeti Bank meghatározása szerint "A pénzügyi kultúra pénzügyi 

ismeretek és képességek olyan szintje, amelynek segítségével az egyének 

képesek a tudatos és körültekintő döntéseikhez szükséges alapvető pénzügyi 

információkat azonosítani, majd azok megszerzése után azokat értelmezni, 

és ez alapján döntést hozni, felmérve döntésük lehetséges jövőbeni pénz-

ügyi, illetve egyéb következményeit." (Pénzügyi Szemle online, 2013.) 

 

A PÉNZ7-et – az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) szakmai támogatásával – 2015-

ben a Magyar Bankszövetség a Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködésben indította el. A 

programhoz szervezőpartnerként csatlakozott a Pénzügyminisztérium, az Innovációs és Tech-

nológiai Minisztérium, valamint a Junior Achievement Magyarország Alapítvány is. 2017-től az 

EMMI a témahetet a tanév hivatalos rendjébe is beillesztette. A program célja, hogy felhívja a 

figyelmet a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára, a vállalkozói 

kedv megteremtésének, az üzleti ismeretek megalapozásának lehetőségére az iskolákban. (Új 

Köznevelés, 2021/4.) 

Iskolánk a kezdetektől aktívan részt vesz a pénzügyi nevelésben, hiszen a Pénz7 rendezvény-

sorozatához az első pillanatban csatlakoztunk. Pénzügyi témákban tartottunk foglalkozásokat, 

csapatversenyeket, a Pénz7 ajánlásait felhasználva, esetenként kibővítve. Mára már az első és 

második osztályos gyerekeket is bevontuk, hiszen ők is gazdálkodnak zsebpénzükkel, ismerik a 

„gyűjtök valamire” fogalmát. 

Iskolánkban 6 éve működik pénzügy szakkör, ahol alsó- és felső tagozatos diákok ismerkednek 

a pénz világával, mélyítik el tudásukat. A szakkör tagjai a Pénziránytű Alapítvány tankönyvével 

és Kahoot kvízeivel, a Vigyázz, kész, pénz! sorozat és BankVelem kvízek segítségével játékos 

formában nyernek betekintést a hazai és nemzetközi pénzügyek világába. 

Tagjai vagyunk a PontVelem és BankVelem csoportnak, a Pénz7 és a Pénziránytű Alapítvány 

iskolahálózatának. 

A 2020/2021-es tanévben elért eredményeink alapján bekerültünk abba az 500 iskolába, ahol 

kísérleti jelleggel elindították a Digitális Diákszéf kezdeményezést. Az elvárásokat teljesítettük, 

sok felső tagozatos diák próbálta ki a játékot, amivel bővítették ismereteiket. 

Pénzügyi versenyeken 2016 óta veszünk részt. Először egy harmadik osztályos csapatunkkal 

neveztünk be a Vigyázz, kész, pénz! versenysorozatba, majd folyamatosan, egyre több csapat-

tal indulunk neki a kihívásnak. Három éve már minden korcsoportban (3-4., 5-6., 7-8. osztály) 

indulnak versenyzőink. Sok megyei első, regionális 1.-2.-4. helyezés után ebben a tanévben be-

kerültünk az ország legjobb nyolc csapata közé, a döntőn országos 3. helyezést értünk el. 

A Pénz7 kezdetén induló BankVelem PénzOkos Kupa, majd két éve a BankVelem PénzOkos 

Kupa Junior versenyeken is részt veszünk, ebben a tanévben már három csapattal. 

Többször értünk el megyei első, regionális 1-4. helyezést, majd az elmúlt évben országos 10. 

lett nyolcadik osztályos csapatunk. 

A pénzügyi nevelés szerintünk szerves része kell, hogy legyen oktatási rendszerünknek, hiszen 

gyakorlati, az egész életben használható tudást közvetít. 

Kapy Izabella Mária 
kapcsolattartó pedagógus 

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 
Batsányi János Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye 

PÉNZÜGY a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézményében 
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PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_pedagogiai_tajekoztatas 

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja ebben 

az évben is megrendezte Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok rendezvény-

sorozatát, az Oktatási Hivatal Tartalomfejlesztései és Tankönyvkiadási El-

nökhelyettessége kínálatára, bázisintézményeink hálózatos tudásmegosztá-

sára, szaktanácsadói munkaközösségek programjaira és külső előadók fel-

kérésére helyezve a hangsúlyt.  

A rendezvénysorozat 2022. március 28-31., és 2022. április 12-i online 

programjainak fókuszában a taneszközfejlesztések álltak. Külön kínáltunk 

programot a matematika-fizika tanítás, a történelem tanítás, illetve az al-

só tagozaton folyó munka iránt érdeklődők számára. Ezen kívül külön dél-

utánt szentelünk a Nemzeti Köznevelési Portálnak, valamint a sajátos ne-

velési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok támogatásának.  

Bázisintézményeink jógyakorlatain, bemutató óráin, foglalkozásain, műhelymunkáin 2022. ápri-

lis 4. és 28. között vehettek részt. A bázisintézmények kínálata között találhattak az érdeklődők 

szakszolgálat, EGYMI, óvoda, általános iskola, gimnázium által szervezett programot. Jelenléti 

és online előadások, műhelymunkák, előzetesen felvett bemutató órák, bemutató foglalkozások, 

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

A szaktanácsadói munkaközösségek 2022. április 4. és 12. között online előadás és műhely-

munka keretében mutatták be tantárgyakként az érettségi rendszerében a 2020. évi NAT mó-

dosításához igazodó változásokat, aktualitásokat. Május folyamán pedig – szintén tantár-

gyakként – mesterpedagógus szaktanácsadó és szakértő kollégák adták át tapasztalataikat a 

módosított NAT-ról. 

Április utolsó hetében külső előadók révén kínáltunk lehetőséget a szakmai megújulásra és 

feltöltődésre.  

Előadónk volt Márffy Bence, magyar nyelv-és irodalom, történelem szakos pedagógus, youtu-

ber. Csatornájára Időutazó néven tölti fel történelmi és irodalmi témájú videóit. Az influencerek. 

Hogyan befolyásolják a diákok digitális szokásait a fiatalok bálványai? című előadása keretében 

megismertette az influencerek világát, megtudhattuk, hogy a gyerekek miért bálványozzák az 

influencereket, mindez milyen veszélyeket rejt.  

Elfogadta meghívásunkat Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa is Hogyan készítsen fel 

az oktatás a társadalmi-gazdasági változásokra, a problémák kezelésére? című előadásában 

rávilágított, hogy a jog nem a tanár ellensége, a legmagasabb szintű szabályok alapján az okta-

tást egy egész más optikán keresztül vizsgálhatjuk.  

Jellemző viselkedéses nehézségek az intézményben: a mai kor gyermekei, diákjai egy gyer-

mekpszichológus szemével címmel tartott gyakorlati eseteket is felvonultató előadást Deliága 

Éva okleveles pszichológus, integratív gyermekterapeuta, tanácsadó szakpszichológus. Gyer-

meki ellenállás, szorongás, agresszió: hogyan ismerhetik fel a tüneteket? Figyelmetlen, nem 

fogad szót. Mi okozza, mi állhat a háttérben? Hogyan tudnak segíteni pedagógusként? Elő-

adónk ezeket a témákat járta körbe esetismertetéseken keresztül, a pedagógusi kompetencia 

és eszköztár bővítése érdekében. 

 

Összefoglaló a Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 2022 programsorozatról 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_pedagogiai_tajekoztatas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/rendezvenyek_szakmai_programok
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Az elmúlt időszak szomorú történése, a szomszédunkban zajló háború külön aktualitást adott 

Tóth Györgyné mesterpedagógus szaktanácsadó előadásnak, aki Nem magyar anyanyelvű 

tanulók integrációja, esélyteremtése, hátránykompenzációja címmel mutatta be, milyen feladatai 

vannak egy intézményvezetőnek, ha idegen anyanyelvű diák kerül az iskolába. Milyen szervez-

tek segítségét lehet kérni? Hol találnak olyan segédleteket, melyek a magyar, mint idegen nyelv 

tanításában segítenek? Hogyan építsék fel az ilyen diákok tanrendjét? Ezekre a kérdésekre mu-

tatott előadónk saját tapasztalatok alapján gyakorlati példákat. 

Programsorozatunk keretében megvalósult 42 programon összesen 984 fő vett részt. 

A visszajelzések és elégedettségmérések alapján megállapítható, hogy a jelenléti programok 

mellett az online programoknak a továbbiakban is van létjogosultsága, a pedagógusok szívesen 

vesznek részt az ezen formában megvalósított rendezvényeken. 

Köszönjük a Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 2022 programjainak megvalósításában köz-

reműködő bázisintézmények, szaktanácsadók, pedagógusok, kollégák munkáját, és a résztve-

vők megtisztelő érdeklődését!  

 

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

zet lehetővé teszi – a 2022/2023-as tanév indításaként az eddigiekhez hasonlóan az idén is je-

lenléti formában szervezi meg neves előadók és az oktatáspolitika jeles képviselői közreműködé-

sével Fejér és Veszprém megye köznevelési intézményvezetői részére tanévnyitó konferenciáját. 

A rendezvényekre a tervek szerint augusztus második felében kerül sor.  

Amennyiben a programok részletei véglegessé válnak, a konferenciák meghívói elérhetőek lesz-

nek a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ honlapján, (https://www.oktatas.hu/

kozneveles/pok/szekesfehervar/) az intézmények vezetői számára pedig elektronikus úton külön 

tájékoztatót is küldünk.  

Szeretettel várjuk Önöket a konferenciákon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai Tanévnyitó Konferencia 

Forrás: Pixabay.com 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/
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Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy ettől a tanévtől megjelenő Új Köznevelés lapszámai az 

Oktatási Hivatal új aloldalán, az oktatas.hu/uj-kozneveles felületen érhetők el. A korábbi lapszá-

mok továbbra is a régi helyen, a folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles oldalon találhatók. 

A magazin 2022 márciusi (2022/3.) számának havi témája a konfliktus- és agressziókezelés: 

• A gyerekek képesek megállítani egy bántalmazást is – interjú Némethné Korom Edit né-

met-történelem szakos tanárral és Ambrózi Kata iskolapszichológussal 

• Michaeleen Doucleff – Hogyan neveljünk önálló és kedves felnőtteket? 

• Martin Jánosné – Mi bánt? – Konfliktusok az iskolában 

• Az erőszakmentes kommunikáció módszere – interjú Rambala Éva erőszakmentes kom-

munikációs trénerrel 

• „Az érzéseket azonnal észlelik és kódolják a gyerekek” – Interjú dr. Földi Rita gyermek kli-

nikai szakpszichológussal 

• Pedagógus-továbbképzések az iskolai és online bántalmazásról – interjú Lévainé Müller 

Katalinnal, az Oktatási Hivatal osztályvezetőjével. 

Az Aktuális rovatban a Heves megyében sajátos nevelési igényűnek minősített, percepció alap-

ján romának tekinthető iskolaköteles gyermekek számáról és arányáról készült kutatásról, vala-

mint a Stádium Díjátadó Konferenciáról olvashatunk. 

A Helytörténeti kitekintő című rovatban a történelmi Eger városában járhatunk Hunyadi-Buzás 

Éva és Hománé Móra Éva pedagógusok segítségével.  

Érettségi változások rovatban az idegen nyelvek tantárgy várható változásai kerültek górcső alá. 

A Lélekbúvár rovatban a hónap témájához igazodva az iskolai erőszak kezeléséhez találhatunk 

segítséget. 

A Van új a NAT alatt rovatban a kémia tantárgy újdonságairól olvashatunk interjút Csorba F. 

László tankönyvfejlesztővel. 

A lap aktuális száma ezen a hivatkozáson érhető el: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/

kozoktatas/uj_kozneveles/2022_03/Uj_Kozneveles_2022_03__online.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Új Köznevelés 

https://www.oktatas.hu/uj-kozneveles
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_03/UKN_2203_22_A_gyerekek_kepesek_megallitani_egy_bantalmazast_is.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_03/UKN_2203_22_A_gyerekek_kepesek_megallitani_egy_bantalmazast_is.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_03/UKN_2203_27_Osi_nevelesi_modszerek_a_konfliktukezelesre.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_03/UKN_2203_28_Mi_bant.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_03/UKN_2203_32_Az_eroszakmentes_kommunikacio_modszere.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_03/UKN_2203_32_Az_eroszakmentes_kommunikacio_modszere.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_03/UKN_2203_36_Az_erzeseket_azonnal_eszlelik_es_kodoljak_a_gyerekek.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_03/UKN_2203_36_Az_erzeseket_azonnal_eszlelik_es_kodoljak_a_gyerekek.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_03/UKN_2203_39_Pedagogus_tovabbkepzesek_az_iskolai_es_online_bantalmazasrol.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_03/UKN_2203_39_Pedagogus_tovabbkepzesek_az_iskolai_es_online_bantalmazasrol.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_03/Uj_Kozneveles_2022_03__online.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_03/Uj_Kozneveles_2022_03__online.pdf
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A magazin 2022 áprilisi (2022/4.) lapszámának fő témája a tanórán kívüli foglalkozások: 

• Címlapon Bartha Álmost, a nagy népszerűségnek örvendő egyik legnagyobb bárkvíz, a Qu-

izNight alapítóját láthatjuk. Arról kérdezték, hogy miként ötvözi a minden héten megtartott 

kvíz egyszerre a tanulást és a szórakozást.  

• Játékos művészettörténet: A Magyar Nemzeti Galéria múzeumpedagógiai foglalkozásai és 

oktatási segédanyagai 

• Kézzelfogható és átélhető történelem: Pedagógiai foglalkozások a Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltárában 

• Dallman Kristóf: Szemelvények a tanórán kívüli nevelés történetéből 

• A múzeum, ami nemzetünk eszméjét vigyázza – interjú Juhász Zoltánnal, az Országgyűlési 

Múzeum (OM) vezetőjével és Andrási Rékával, az OM pedagógiai programjainak vezetőjé-

vel. 

Az Aktuális rovatban két izgalmas konferenciáról is olvashatunk. Az egyik egy újonnan induló pe-

dagógus szakirányú továbbképzési szakot mutat be, mely során a 3D modellezés és nyomtatás, 

a robotika és a virtuális valóság használatát lehet elsajátítani. A másikban pedig egy nagyszabá-

sú neveléstudományi nemzetközi konferenciáról olvashatunk, melyen számos aktuális probléma 

is előkerült, a válaszokat pedig nemzetközi szakemberek igyekeztek megtalálni. 

Emellett az Oktatás-nevelés rovat most induló cikksorozatában olyan applikációkat ajánl, melyek 

nagyban megkönnyíthetik az anyanyelvi kifejezőkészség fejlesztését.  

A Helytörténeti kitekintő című rovatban Szombathely múltját és jelené mutatja be Jáger Amália, a 

Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium történelem−latin−angol szakos tanára. 

Érettségi változások rovatban a digitális kultúra tantárgy várható változásai kerültek terítékre. 

A Lélekbúvár rovatban Rudolfné Budavári Katalin pedagógus nevelési módszereiről, az asszertív 

kommunikáció és az inkluzív pedagógia fontosságáról olvashatunk. 

A Van új a NAT alatt rovatban a földrajz tantárgy újdonságairól Arday István tankönyvszerkesztő 

beszél. 

A lap aktuális száma ezen a hivatkozáson érhető el: https://www.oktatas.hu/uj-

kozneveles/2022_4 

 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_29_Jatekos_muveszettortenet.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_29_Jatekos_muveszettortenet.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_32_Kezzelfoghato_es_atelheto_a_tortenelem.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_32_Kezzelfoghato_es_atelheto_a_tortenelem.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_35_Szemelvenyek_a_tanoran_kivuli_neveles_tortenetebol.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_38_A_muzeum_ami_a_nemzetunk_eszmejet_vigyazza.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_38_A_muzeum_ami_a_nemzetunk_eszmejet_vigyazza.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_38_A_muzeum_ami_a_nemzetunk_eszmejet_vigyazza.pdf
https://www.oktatas.hu/uj-kozneveles/2022_4
https://www.oktatas.hu/uj-kozneveles/2022_4
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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
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MELLÉKLETEK 
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  Fejér megyei versenyek eredményei (I-III. helyezettek) 

Verseny neve 
Korosz-

tály 

El-

ért 

he-

lye-

zés 

Ka-

te-

gó-

ria 

Versenyző 
Felkészítő 

pedagógus 
Intézmény 

Felkészültem-

e a felvételi-

re? 

  I.   
Kaposi Gergő 

Koppány 

Jászter 

Gabriella 

Hétvezér Általános Iskola 

(Székesfehérvár) 

  II.   Belinszki Ábel 
Dr. Balázsik 

Istvánné 

Móri Radnóti Miklós Általános 

Iskola Károlyi József Tagiskolája 

  III.   
Kutasi-Szakáts 

Csaba 

Reichardt-

Nagy Boglárka 

Mezőszilasi Németh László  

Általános Iskola 

Lánczos Kor-

nél általános 

iskolai fizika 

verseny 

  I.   Pillár Bence 
Müllerné Ódor 

Marianna 

Dunaújvárosi Széchenyi István 

Gimnázium 

  II.   Novák Péter Vörös Ágnes 
Székesfehérvári Teleki Blanka 

Gimnázium és Általános Iskola 

  III.   Sztankó Maja 
Müllerné Ódor 

Marianna 

Dunaújvárosi Széchenyi István 

Gimnázium 

Ránki György 

dunántúli  

történelem 

verseny 

  I. II Nagy Kristóf 

Berta 

Annamária 

Ciszterci Szent István Gimnázium 

(Székesfehérvár) 
  II. II Marczinkó Kata 

  II. II Gyóni Zsófia 

  I. III 
Csizmadia 

Flóra 
Orosz Éva 

Székesfehérvári SZC  

I. István Technikum 

Ismerem a 

technikai kör-

nyezetemet – 

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat du-

nántúli ver-

seny 

  I. I Krár Péter Török Imre 

Móri Dr. Zimmermann Ágoston 

Magyar-Angol Két Tanítási  

Nyelvű Általános Iskola 

  II. I Nyiredi Lilla Mihalik Ferenc Bodajki Általános Iskola 

  II. I Varga Lili 
Biró Éva 

Zsuzsanna 

Dunaújvárosi Dózsa György  

Általános Iskola 

  III. I Langmár Lara Török Imre Móri Dr. Zimmermann Ágoston 

Magyar-Angol Két Tanítási  

Nyelvű Általános Iskola   I. II Piller Bertalan Török Imre 

  II. II 
Zsigus 

Zsuzsanna 
Mihalik Ferenc Bodajki Általános Iskola 

  III. II Nagy János 
Molnár 

Veronika 

Szent Ágota Általános Iskola 

(Sárszentágota) 

Lánczos Kor-

nél középis-

kolai fizika 

verseny 

Legfel-

jebb 10. 

osztályo-

sok 

I.   
Áldott Richárd 

Adrián Vörös Ágnes 

Székesfehérvári Teleki Blanka 

Gimnázium és Általános Iskola 

II.   Novák Péter 

III.   
Berger Hanna 

Sára 
Szabó Gábor 

III.   
Gyarmati 

Márton János 
Vörös Ágnes 

Legalább 

11. osz-

tályosok 

I.   Göblyös Bence Müllerné Ódor 

Marianna 

Dunaújvárosi Széchenyi István 

Gimnázium II.   Schinogl Péter 

Dunántúli esély-
teremtő mate-
matikaverseny 

  

I. I 
Hajdú Kornél 

József 

Nagy-Gombás 

Szilvia 

Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 

II. I Nyiredi Lilla Rajkiné Polyák 

Erzsébet 
Bodajki Általános Iskola 

III. I Gulyás Alíz 

I. II 
Andavölgyi 

Brigitta 
Klein Ildikó Móri Petőfi Sándor Általános Iskola 

II. II 
Dám Borbála 

Kincső 

Rajkiné Polyák 

Erzsébet 
Bodajki Általános Iskola 

III. II Fülöp Eliza Jászter Gabriella Hétvezér Általános Iskola 
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Verseny 
neve 

Kor
osz
tály 

El-
ért 
he-
lye-
zés 

Ka-
te-
gó-
ria 

Versenyző 
Felkészítő  
pedagógus 

Intézmény 

Fejér  
megyei  

középisko-
lai biológia 

verseny 

9. 
évf. 

I. I Kőszegi Botond 
Alföldiné Balázs 

Bernadett 

Ciszterci Szent István Gimnázium 
(Székesfehérvár) 

II. I 
Juhász-Duró  

Vince 
Éliás Tamás II. I Czifra Lilla Nóra 

III. I Forrai Balázs 

10. 
évf. 

I. II Ágoston Anna Kis-Pál Zsuzsanna 

II. II Nagy Adrien Radics Ágota 
Tóparti Gimnázium és Művészeti 
Szakgimnázium (Székesfehérvár) 

III. II Tornyai Johanna Kis-Pál Zsuzsanna 
Ciszterci Szent István Gimnázium 

(Székesfehérvár) 

11. 
évf. 

I. III Mezei Virág 

Dóra Ádám 
Pannon Oktatási Központ 

(Dunaújváros) 
II. III Szabó Lili 

III. III Hornai Noémi 

12. 
évf. 

I. IV 
Liedermajer 

László 
Dr. Schüller Hajnal 

Katalin 
Takácsné Ballai 

Melinda 

Székesfehérvári Vasvári Pál  
Gimnázium II. IV Molnár Bianka 

III. IV Nagy Noémi 

Fejér  
megyei 
szépíró 
verseny 

 I. 

1-2. 
osz-
tály 

Tamás Viktória 
Királyné Révész 

Ágnes 
Székesfehérvári Németh László  

Általános Iskola 

 II. Horváth Kira Magyar Erika 
Dunaújvárosi Dózsa György  

Általános Iskola (Dunaújváros) 

 III. Tóth Kira Balla Bibor 
Gárdonyi Géza Görögkatolikus  

Általános Iskola és AMI 

 I. 

3-4. 
osz-
tály 

Lakatos Melissza 
Kummerné 

Salgóvári Ágnes 
Sárszentmiklósi Általános Iskola 

 II. Szakács Gréta Cserkész Erzsébet 
Tóvárosi Általános Iskola 

 (Székesfehérvár) 

 III. Kohl Hanna Bencsik Anikó 
Szabadegyházi Kossuth Lajos  

Általános Iskola 

 I. 

5-6. 
osz-
tály 

Nagy Nadin Rábavölgyi Éva 
Gárdonyi Géza Görögkatolikus  

Általános Iskola és AMI 
(Dunaújváros) 

 II. Szedlák Roland Cserkész Erzsébet 
Tóvárosi Általános Iskola 

(Székesfehérvár) 

 III. Sztracsek Jázmin Osváth Zsuzsanna 
Pákozdi Nemeskócsag Általános 

Iskola 

 I. 

7-8. 
osz-
tály 

Novák Natali 
Kovácsné Németh 

Csilla 

Nikosz Beloiannisz Általános Iskola, 
Óvoda és Kiegészítő Nemzetiségi 

Óvoda (Beloiannisz) 

 II. 
Ottinger Kamilla 

Luca 
Hermann Noémi 

Dunaújvárosi Dózsa György  
Általános Iskola 

 III. Takács Jázmin 
Kovácsné Németh 

Csilla 

Nikosz Beloiannisz Általános Iskola, 
Óvoda és Kiegészítő Nemzetiségi 

Óvoda (Beloiannisz) 

 I. 
9-
12. 
osz-
tály 

Horváth Kinga 
Johanna 

Ambrus Diána Éva 
Dunaújvárosi SZC Lorátffy  

Zsuzsanna Technikum és Kollégium 

 II. Liszi Bianka 
Tímár- Bankó  

Anna Székesfehérvári SZC Deák Ferenc 
Technikum és Szakképző Iskola 

 III. Szabó Sára 
Tanárkiné Lukács 

Éva 
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Verseny 
neve 

El-
ért 
he-
lyez
és 

Kate-
gória 

Versenyző 
Felkészítő  
pedagógus 

Intézmény 

Kalandozás 
a természet-
tudomány 
birodalmá-

ban 

I. 

7. 
évfo-
lyam 

Fathy Sawsan 

Hollósi Lászlóné 
Zichy János Általános Iskola 

(Soponya) 

I. Gyenis Ádám Noel 

I. Kovács Emma 

I. Nagy Botond 

II. Bródy Gerda 

Bottka Rózsa 
Zentai Úti Általános Iskola 

(Székesfehérvár) 

II. Fekete Fruzsina 

II. Neubauer Zsófia Lea 

II. Zólyomi Dóra 

III. Mucska Gergő 

Nickl Erika 
Szent Gellért Általános Iskola 

(Pázmánd) 

III. Németh Zsófi 

III. Noske Márton 

III. Roszik Emília Zsóka 

Fejér me-
gyei angol 
nyelvi ver-
seny 7-8. 
osztályos 
tanulók  
számára 

I. I Szepes Konrád 
Enyedi Emese 

Székesfehérvári Teleki Blanka  
Gimnázium és Általános Iskola 

II. I Fekete Alex Richárd 

III. I 
Péntek Luca  

Napsugár 
Grieve Judit 

I. II Horváth Tamás Kovács Dóra Móri Petőfi Sándor Általános Iskola 

II. II Boldizsár Dorina Tisza Tímea 
Dunaújvárosi Dózsa György  

Általános Iskola 

III. II Greff Hanna 
Sábián Tamás 

Hétvezér Általános Iskola 
(Székesfehérvár) 

III. II Varga Anna Virág 

Fejér me-
gyei angol 
nyelvi ver-
seny 9-10. 
osztályos 
tanulók  
számára 

I. 9/I Udvari Nina 
Szarka Judit 

Székesfehérvári Vasvári Pál  
Gimnázium 

II. 9/I Tóth Szabina 

III. 9/I Péter Attila Grieve Judit 
Székesfehérvári Teleki Blanka  
Gimnázium és Általános Iskola 

I. 9/II Kiss Máté Parnicsán Alice 
Sárbogárdi Petőfi Sándor  

Gimnázium 

II. 9/II Kálnoky Milán Végh Ildikó 
Kodolányi János Gimnázium

(Székesfehérvár) 

III. 9/II Laczkó Zsuzsanna Papp-Tóth Angelika 
Tóparti Gimnázium és Művészeti 

Szakgimnázium  
(Székesfehérvár) 

I. 10/I Pete Viola 
Dudás Judit 

Székesfehérvári Teleki Blanka  
Gimnázium és Általános Iskola 

II. 10/I Somos Gergő 

III. 10/I Molnár Máté 
Hevesi Zsuzsanna 

Cecília 
Dunaújvárosi Széchenyi István  

Gimnázium 

I. 10/II Cséza Dávid 
Farkas Livija 

Comenius Angol-Magyar Két Taní-
tási Nyelvű Gimnázium, Általános 

Iskola, Óvoda és Technikum 
(Székesfehérvár) II. 10/II Soproni András 

III. 10/II Lencsés Milán Enyedi Emese 
Székesfehérvári Teleki Blanka  
Gimnázium és Általános Iskola 
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Verseny neve 
Kor
osz
tály 

Elért 
helye-

zés 

Kategó-
ria 

Versenyző 
Felkészítő  
pedagógus 

Intézmény 

A Hétfejű 

Tündér –
komplex alsó 

tagozatos 
csapatver-
seny 3-4. 
osztályos 
tanulók  
számára 

 I.  Csepi Olivér 

Viniczayné  
Losonci Judit 

Héring Mónika 

Tóvárosi Általános Iskola 
(Székesfehérvár) 

 I.  Gede Nóra Evelin 

 I.  Jáksó Csilla 

 I.  Kovács Adél 

 II.  Altangerel Misheel 

Rácz Zsuzsanna 
Királyné Takács 

Borbála 
Sepsiné Takács 

Erika 

Móri Dr. Zimmermann 
Ágoston Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola 

 II.  Bognár Dorina 

 II.  Lődi Máté 

 II.  Paizs Tamás 

 III.  Kerekes Zora Eliza 

Kissné Kalász 
Tünde 

Iszkaszentgyörgyi  
Általános Iskola 

 III.  Miski Márton 

 III.  Sélley Hanna 

 III.  Sinka Hanga 

Tiszán innen, 

Dunán túl – 
Országos 

népdalének-
lési minősítő 

verseny 

I. 

Ki-
emelt 
arany 

Szóló-
ének 

Szerdahelyi Luca Zsikó Zsuzsanna 

Székesfehérvári Her-
mann László Zeneművé-
szeti Szakgimnázium és 

AMI 

III. Czeilinger Izabella Berki Lilla 

III. Marton Bendegúz Zsikó Zsuzsanna 

III. 

Ének-
együttes 

Bíró Zsófia Sára 

Berki Lilla, Vakler 
Anna, Zsikó Zsu-

zsanna 

III. Gyuricza Eszter 

III. Horváth Csenge 

III. Nagy Róza Kata 

III. 
Szabados Tünde 

Katalin 

III. Vidra Petra 

Verseny neve Helyezés Tanuló neve 
Felkészítő tanár 

neve 
Intézmény neve 

Ránki György dunántúli 

történelem verseny 
III. Csizmadia Flóra Orosz Éva 

Székesfehérvári SZC I. 

István Technikum 

A Ránki György dunántúli történelem verseny  
döntőjén elért eredmény 
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A verseny szervezője az Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeuma, a Szé-

kesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ közreműködőként vett részt.  

 

Országos írásbeli forduló (középdöntő) - FEJÉR MEGYE 

I. korcsoport: 7-8. évfolyam 

 
II. korcsoport: 9-10. évfolyam 

 

Országos döntő - FEJÉR MEGYE 

I. korcsoport: 7-8. évfolyam 

 

II. korcsoport: 9-10. évfolyam 

 

Sor- 
rend 

Versenyző Versenyfelkészítő pedagógus  Intézmény 

1. Dániel Dóra Jázmin 
Barabás Irén Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium 

2. Huszár Kata Luca 

3. Pajor Natália Gáspár Anikó Kodolányi János Gimnázium 

4. Dömők Zsófia Barabás Irén Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium 

Helye-
zés 

Versenyző Versenyfelkészítő pedagógus Intézmény 

7. Dániel Dóra Jázmin Barabás Irén Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium 

Helye-
zés 

Versenyző Versenyfelkészítő pedagógus Intézmény 

8. Oszlánczi Bálint Barabás Irén Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium 

Sor- 
rend 

Versenyző Versenyfelkészítő pedagógus Intézmény 

1. Oszlánczi Bálint 

Barabás Irén Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium 2. Makkos Illés Marcell 

3. Kiszl Marcell 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 
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Veszprém megyei versenyek eredményei (I-III. helyezettek) 

Verseny neve 

El-

ért 

he-

lye-

zés 

Ka-

te-

gó-

ria 

Versenyző 
Felkészítő pedagó-

gus 
Intézmény 

Ránki György du-

nántúli történelem 

verseny 

I. III Bognár Bence 

Sándor Zsuzsanna 

Pápai SZC Faller Jenő Techni-

kum, Szakképző Iskola és  

Kollégium 

(Várpalota) 
II. III Kenessey Martin 

Nyakas János sza-

valóverseny 

I.   
Poczai Dávid Ro-

land 

Juhászné  

Kiss Ágnes 

Ajkai Gimnázium, Technikum, 

Szakképző Iskola, Általános 

Iskola, Sportiskola és Kollégi-

um Bánki Donát Intézmény-

egység 

II.   Baukó Csenge 
Horváth Judit 

Vetési Albert Gimnázium 

(Veszprém) 
III.   Humpók Fanni 

Ismerem a techni-

kai környezetemet 

– Technika, életvi-

tel és gyakorlat 

dunántúli verseny 

I. I Tóth Titanilla 
Udvariné  

Horváth Anna 

Tatay Sándor Általános Iskola 

(Badacsonytomaj) 

II. I Kovács Dominik Horváth Irén 

Balatonfűzfői Irinyi János Álta-

lános Iskola és Alapfokú  

Művészeti Iskola 

III. I Orbán Botond 
Udvariné  

Horváth Anna 

Tatay Sándor Általános Iskola 

(Badacsonytomaj) 

I. II Kelecsényi Ábel Tilhof Tímea 
Balatonfüredi Református  

Általános Iskola és Óvoda 

II. II Hegedűs Alexandra 
Horváth Irén 

Balatonfűzfői Irinyi János  

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola III. II Ódor Laura 

Dunántúli esélyte-

remtő matematika-

verseny 

I. I Ondró Máté 
Tislérné Ferencz 

Anett 

Veszprémi Dózsa György  

Német Nemzetiségi  

Nyelvoktató Általános Iskola 

II. I Wallovics Lilla 
Udvariné Horváth 

Anna 

Tatay Sándor Általános Iskola 

(Badacsonytomaj) 

III. I Kicsák Márk 
Mógorné Áment 

Erika 

Balatonfüredi Református  

Általános Iskola és Óvoda 

III. I Kovács Erik 

Kunderman Róbert 

Péter Gáborné 

Szegedi Erika 

Ajkai Eötvös Loránd - Kossuth 

Lajos Általános Iskola 

I. II Gaál Emese Vincze Ágnes 
Balatonfüredi Református  

Általános Iskola és Óvoda 

II. II Veres Szofi 
Oroszné Abai Ibolya 

Zsuzsanna 

Veszprémi Dózsa György  

Német Nemzetiségi  

Nyelvoktató Általános Iskola 
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Verseny neve 

Kor-

oszt

ály 

Elért 

helye-

zés 

Kate-

gória 
Versenyző 

Felkészítő  

pedagógus 
Intézmény 

Veszprém megyei 

középiskolai  

biológiaverseny 

9. 

évf. 

I. I Grasics Noel 

Pászty Gabriella 

Magyar-Angol Tannyelvű 

Gimnázium 

(Balatonalmádi) 
II. I Kardos Zsombor 

III. I Csima Ábel 

10. 

évf. 

I. II Nagy Milán 

Tomor Józsefné 
Pápai Petőfi Sándor Gim-

názium 

I. II Szabó Milán 

II. II Varga Gábor 

III. II 
Horváth  

Bendegúz 

11. 

évf. 

I. III Németh Krisztina Markó Dóra 

Veszprémi SZC Ipari 

Technikum  

(Veszprém) 

II. III Fekete Viktória 
Dencsné Laczkó 

Tímea 

Széchenyi István Baptis-

ta Technikum, Szakkép-

ző Iskola és Gimnázium 

(Tapolca) 

III. III Szász Andrea Markó Dóra Veszprémi SZC Ipari 

Technikum  

(Veszprém) 

12. 

évf. 

I. IV Zaka Krisztián Bata Veronika 

II. IV Serfőző Borbála Tomor Józsefné 
Pápai Petőfi Sándor  

Gimnázium 

III. IV Belső Ivett Bata Veronika 
Veszprémi SZC Ipari 

Technikum  

Veszprém megyei 
angol nyelvi verseny 

7-8. osztályos  
tanulók számára 

  I. I Szilágyi Zsófia Nagy Andrea 

Szilágyi Erzsébet  
Keresztény Általános és 

Alapfokú Művészeti  
Iskola  

(Veszprém) 

  II. I Ferenczy Nóra Perina Viktória 
Veszprémi Rózsa Úti Ál-

talános Iskola 

  III. I Biszak Júlia Éva Nagy Andrea 

Szilágyi Erzsébet  
Keresztény Általános és 

Alapfokú Művészeti  
Iskola  

(Veszprém) 

  I. II Pápai Panna 
Horváthné 

Szvath Szilvia 
Balatonfüredi Eötvös  

Loránd Általános Iskola 

  II. II 
Antolik Barnabás 

András 
Bíró Eszter, 

Rákos Eszter 

Tatay Sándor Általános 
Iskola  

(Badacsonytomaj) 

  III. II Simon Veronika 
Dr. Bujdosóné 
Pintér Kinga 

Balatonfüredi Radnóti 
Miklós Általános Iskola 
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Verseny neve 

Elért 
helye-

zés 

Ka-
tegó
ria 

Versenyző 
Felkészítő  
pedagógus 

Intézmény 

Veszprém megyei 
angol nyelvi verseny 

9-10. osztályos 
tanulók számára 

I. 9/I 
Horváth Jan 

Olivér 
Köntös Lászlóné 

Michel Léna 

Pápai Református Kollégium 
Gimnáziuma, Művészeti  

Szakgimnáziuma és Diákotthona 

II. 9/I Tóth Villő Botár András 
III. Béla Gimnázium, Művészeti 

Szakgimnázium és Alapfokú  
Művészeti Iskola (Zirc) 

III. 9/I Forró Gergely 
Vattainé Vajay 

Márta 

Pápai SZC Faller Jenő  
Technikum, Szakképző Iskola és  

Kollégium (Várpalota) 

I. 9/II Agárdi Attila 
Deák-Juhász 

Ágnes Magyar-Angol Tannyelvű  
Gimnázium és Kollégium 

(Balatonalmádi) 
II. 9/II Szabó Eszter 

Kormány Emese 
III. 9/II Rácz Mihály 

III. 9/II Tóth Kristóf Erdélyi László 
Lóczy Lajos Gimnázium 

(Balatonfüred) 

I. 10/I Papp Orsolya Budai Gabriella 
Pápai Református Kollégium 

Gimnáziuma, Művészeti  
Szakgimnáziuma és Diákotthona 

II. 10/I 
Keresztes  

Klementina 
Németh Éva Zita 

Pápai SZC Jókai Mór  
Közgazdasági Technikum és  

Kollégium 

III. 10/I Verebics Máté Budai Gabriella 
Pápai Református Kollégium 

Gimnáziuma, Művészeti  
Szakgimnáziuma és Diákotthona 

I. 10/II 
Keserű Zalán 

Bese 
Vándor Orsolya Magyar-Angol Tannyelvű  

Gimnázium és Kollégium 
(Balatonalmádi) 

II. 10/II 
Csontos Tamás 

Szabolcs 

III. 10/II Fider Júlia 
Milkovics-Révai 

Aliz 

III. 10/II Bogdán Rebeka Csikós Borbála Pápai Petőfi Sándor Gimnázium 

A Hétfejű Tündér –
komplex 

alsó tagozatos 
csapatverseny 
3-4. osztályos 

tanulók számára 

I.   Kovács Ágoston 
Hidvégi Anita 
dr. Mohosné 
Danyi Eszter 

Molnárné Tóth 
Erzsébet 

Pálfalvi Erzsébet 

Szilágyi Erzsébet Keresztény 
Általános és Alapfokú Művészeti  

Iskola 
(Veszprém) 

I.   Lázár Anna 

I.   Lázár Laura 

I.   Sipos Lili 

II.   Marton Nóra 

Bettesné  
Lengyel Andrea 

Lovász Éva 

Veszprémi Dózsa György  
Német Nemzetiségi  

Nyelvoktató Általános Iskola 

II.   Moravetz Péter 

II.   Veres Nóra 

II.   Vörös Vivien 

III.   Mód Júlia 

Heilig Béláné 
Veszprémi Báthory István Sport-

iskolai Általános Iskola 

III.   Mód Márton 

III.   Molnár Emese 

III.   Varga Nóra 
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Verseny neve 
Kor
osz
tály 

Elért 
helye-

zés 

Kategó-
ria 

Versenyző 
Felkészítő  
pedagógus 

Intézmény 

Tiszán innen, Dunán 

túl – Országos nép-
daléneklési minősítő 

verseny 

I. 

Kiemelt 
arany 

szóló-
ének 

Chauhan  
Lili Hanna 

Kutenicsné Izer 
Viktória 

Bán Aladár Általános 
Iskola Rákóczi  

Telepi Tagiskolája 
(Várpalota) 

I. Szerdahelyi Luca 
Zsikó  

Zsuzsanna 

Szilágyi Erzsébet 
Keresztény Általános 

Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

(Veszprém) 

I. Kövi Dóra Gáncs Andrea 
Csöglei Általános 

Iskola 

II. 
Nagy András  

Miklós 
Füredi Istvánné 

Berhidai II. Rákóczi 
Ferenc Német  
Nemzetiségű  

Általános Iskola 

II. Bognár Boglárka Gáncs Andrea 
Csöglei Általános 

Iskola 

II. 

kis-
együttes 

Bóka Laura Anna 
Kecskeméri 

Gábor Istvánné 

Balatonfüredi Eötvös 
Loránd Általános 

Iskola 
II. Konrád Lili Katalin 

II. Mihály Regina 

II. Bognár Boglárka 

Gáncs Andrea 
Csöglei Általános 

Iskola 
II. Kövi Dóra 

II. Kövi Veronika 

III. 

szóló-
ének 

Pálfi Máté Sallai Margit Lovassy László  
Gimnázium 
(Veszprém) III. Freund Ágnes Bankó Mónika 

III. Péter Réka Navratil Andrea 
Kisfaludy Sándor 

Gimnázium 
(Sümeg) 

III. 

kis-
együttes 

Kalmár Petra 

Sallai Margit 

Lovassy László  
Gimnázium 
(Veszprém) III. Pálfi Máté 

III. Kovács Anna Lóczy Lajos  
Gimnázium 

(Balatonfüred) III. Rauch Szilárd 

Verseny neve 

He-

lyez

és 

Tanuló neve Felkészítő tanár neve Intézmény neve 

Ismerem a technikai környe-

zetemet – Technika, életvitel 

és gyakorlat dunántúli  

verseny 

III. Tóth Titanilla Udvariné Horváth Anna 
Tatay Sándor Általános Iskola 

(Badacsonytomaj) 

Ismerem a technikai környezetemet 
Technika, életvitel és gyakorlat dunántúli verseny döntőjén elért eredmény 
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A verseny szervezője az Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeuma, a  
Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ közreműködőként vett részt. 

 

Országos írásbeli forduló (középdöntő) - VESZPRÉM MEGYE 

I. korcsoport: 7-8. évfolyam 

 
II. korcsoport: 9-10. évfolyam 

 

Országos döntő - VESZPRÉM MEGYE 

I. korcsoport: 7-8. évfolyam  

II. korcsoport: 9-10. évfolyam 

Sorrend Versenyző 
Versenyfelkészítő 

pedagógus 
Intézmény 

1-2-3. Gábri Barnabás 

Jákliné Tilhof Ágnes Ajkai Bródy Imre Gimnázium 1-2-3. Horváth János Csanád 

1-2-3. Rózsa Anna 

4. Joó Zsófia Gugolya Zoltánné 
Molnár Barbara 

Hriszto Botev Német Nemzetiségi  
Nyelvoktató Általános Iskola 

(Veszprém) 5. Gábor Anna 

6. Horváth Lili Wágnerné Horváth Emőke Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola 

Sorrend Versenyző 
Versenyfelkészítő  

pedagógus 
Intézmény 

1-2. Adorján Tamás Zoltán 

Varga Mária Pápai Petőfi Sándor Gimnázium 
1-2. Kiss Júlianna 

3. Szeiler Anna Jákliné Tilhof Ágnes Ajkai Bródy Imre Gimnázium 

4. Vas Anna Némethné Görög Lilla 
Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző 

Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és  
Kollégium, Bánki Donát Intézményegység 

5. Rápolthy Boglárka Jákliné Tilhof Ágnes Ajkai Bródy Imre Gimnázium 

6. Patasics Dóra Némethné Görög Lilla Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző 
Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és  

Kollégium, Bánki Donát Intézményegység 7. Rózsa Vivien Némethné Görög Lilla 

8. Savanyu Klaudia Jákliné Tilhof Ágnes Ajkai Bródy Imre Gimnázium 

Helyezés Versenyző 
Versenyfelkészítő 

pedagógus 
Intézmény 

5. Rózsa Anna 

Jákliné Tilhof Ágnes Ajkai Bródy Imre Gimnázium 8-9. Gábri Barnabás 

10-11. Horváth János Csanád 

Helyezés Versenyző 
Versenyfelkészítő 

pedagógus 
Intézmény 

7. Kiss Júlianna 
Varga Mária Pápai Petőfi Sándor Gimnázium 

11. Adorján Tamás Zoltán 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 
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Tanuló neve Intézmény Tantárgy 
He-
lye-
zés 

Felkészítő tanár 

Urbán Soma 
Dunaújvárosi 

Széchenyi István 
Gimnázium 

művészettörténet 2 Hutvágnerné Róth Éva 

Orosz Gergő 
Kodolányi János 

Gimnázium 
(Székesfehérvár) 

francia nyelv  
I. kategória 

4 
Balogh Erzsébet,  
Gugolya Katalin 

Garamvölgyi Glória Bella Ciszterci Szent 
István Gimnázium 
(Székesfehérvár) 

latin nyelv 6 Berta Annamária 

Garamvölgyi Glória Bella 
francia nyelv  
I. kategória 

7 Wasztlné Horváth Gabriella 

Horváth Nóra Barbara Székesfehérvári 
Vasvári Pál  
Gimnázium 

olasz nyelv  
I. kategória 

28 
Brunner-Tóth Andrea 

Szalai Andrea Csenge 
olasz nyelv  
I. kategória 

32 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredményei 
Fejér megye 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredményei 
Veszprém megye 

Tanuló neve Intézmény Tantárgy 
He-
lye-
zés 

Felkészítő tanár 

Engi Viktória Éva 
Lovassy László  

Gimnázium (Veszprém) 
történelem 2 Dr. Réti Balázs 

Gárdonyi Nóra 
Vetési Albert Gimnázium 

(Veszprém) 
magyar nyelv 2 Dr. Kocán Béla 

Várnai Jadranka Lovassy László  

Gimnázium (Veszprém) 

német nemzetiségi 

nyelv és irodalom 

4 Buglák Anita, Márkus Csaba, 

Melanie Wrede, Schindler László Tóth Boglárka 5 

Balássa Zsófia 
Vetési Albert Gimnázium 

(Veszprém) 
magyar nyelv 5 Dr. Kocán Béla 

Bertalan Dániel 

László Lovassy László  

Gimnázium (Veszprém) 

angol nyelv  

II. kategória 
6 Szintay Gertrúd Zsuzsanna 

Soós Boglárka 
német nemzetiségi 

nyelv és irodalom 
6 

Buglák Anita, Márkus Csaba,  

Melanie Wrede, Schindler László 

Farkas Luca 
Vetési Albert Gimnázium 

(Veszprém) 

spanyol nyelv  

II. kategória 
6 Szedlák Réka 

Czövek Gréta 

Lovassy László  

Gimnázium (Veszprém) 

földrajz 7 Sipőcz Zoltán 

Gelencsér András 
francia nyelv  

II. kategória 
7 György-Gyarmathy Andrea 

Léner Rebeka  

Réka 

német nemzetiségi 

nyelv és irodalom 
7 

Bertha Orsolya Anna,  

Melanie Wrede, Nagy Erika 

Bálint Jázmin 
német nyelv  

II. kategória 
8 

Márkus Csaba,  

Melanie Wrede, Buglák Anita 

Illés Máté 
angol nyelv  

II. kategória 
8 Korbacsics Ildikó 

Szijártó Anna 
német nemzetiségi 

nyelv és irodalom 
8 

Barabás Szilvia, Melanie Wrede, 

Bertha Orsolya Anna 

Horváth Zalán 
német nemzetiségi 

nyelv és irodalom 
9 

Buglák Anita, Márkus Csaba, 

Schindler László, Melanie Wrede 

Nagy Lili 
német nemzetiségi 

nyelv és irodalom 
10 

Barabás Szilvia, Melanie Wrede, 

Bertha Orsolya Anna 

Várnai Jadranka 
német nyelv  

II. kategória 
10 

Márkus Csaba, Buglák Anita,  

Melanie Wrede 
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Tanuló neve Intézmény Tantárgy 
Helye-

zés 
Felkészítő tanár 

Mészner Sarolta 

Fanni 

Lovassy László Gimnázium 

(Veszprém) 

német nemzetiségi 

nyelv és irodalom 
11 

Márkus Csaba, Melanie Wrede, 

Buglák Anita, Schindler László 

Schlenker Nikolett 
Vetési Albert Gimnázium 

(Veszprém) 
magyar nyelv 11 Dr. Kocán Béla 

Gelencsér András 
Lovassy László Gimnázium 

(Veszprém) 

angol nyelv  

II. kategória 
12 

Korbacsics Ildikó,  

Ériné Kismárton Renáta 

Simonyai Lujza 
német nemzetiségi 

nyelv és irodalom 
12 

Márkus Csaba, Melanie Wrede, 

Buglák Anita, Schindler László 

Maill Attila 

III. Béla Gimnázium,  

Művészeti Szakgimnázium, 

Technikum és AMI (Zirc) 

történelem 12 Botár András, Kovács Csilla 

Burger Dóra 
Lovassy László Gimnázium 

(Veszprém) 

német nemzetiségi 

nyelv és irodalom 
13 

Bertha Orsolya Anna,  

Melanie Wrede, Nagy Erika 

Heizler Balázs 
Ajkai Bródy Imre  

Gimnázium 

informatika  

I. kategória 
13 

Horváth-Tölgyesi Katalin, 

Stromajer Anita 

Himmer Enikő 
Lovassy László Gimnázium 

(Veszprém) 

német nemzetiségi 

nyelv és irodalom 
15 

Bertha Orsolya Anna,  

Melanie Wrede, Nagy Erika 

Lukács Hanna Lili Vetési Albert Gimnázium 

(Veszprém) 

francia nyelv  

II. kategória 

15 
Nyerges Katalin 

Csuta Dóra Imola 16 

Magyar Jázmin 

Beatrix 

Lovassy László Gimnázium 

(Veszprém) 

magyar irodalom 17 Vondervisztné Kapor Ágnes 

Mészner Sarolta 

Fanni 

német nyelv  

I. kategória 
18 

Márkus Csaba, Melanie Wrede, 

Buglák Anita 

Novák Lea 
német nemzetiségi 

nyelv és irodalom 
18 

Márkus Csaba, Melanie Wrede, 

Buglák Anita, Schindler László 

Zanathy  

Anna Dóra 

Vetési Albert Gimnázium 

(Veszprém) 
magyar nyelv 18 Dr. Kocán Béla 

Szörényi Tamás 

Barnabás 

Veszprémi SZC Ipari Tech-

nikum (Veszprém) 

matematika  

I. kategória 
18 Kondás Ildikó 

Tárnoki Ágnes 

Katarina Lovassy László Gimnázium 

(Veszprém) 

magyar irodalom 22 Asztalos István 

Tislér Levente 

Norbert 

matematika  

II. kategória 
22 

Pálffy Zoltán, Böcskei Ákos 

Zsolt 

Buti Lora 
Türr István Gimnázium és 

Kollégium (Pápa) 

olasz nyelv  

I. kategória 
22 Szedlmajer Gizella 

Zemen Mátyás 
Lovassy László Gimnázium 

(Veszprém) 

fizika  

I. kategória 
25 Böcskei Ákos Zsolt 

Fellegi Fruzsina 

Virág Vetési Albert Gimnázium 

(Veszprém) 

francia nyelv  

II. kategória 
25 Nyerges Katalin 

Wagner Dorka 
német nyelv  

II. kategória 
26 

Kaizerné Meggyes Zsuzsanna, 

Szarkáné Gáspár Andrea 

Borsos Barbara 
Batsányi János Gimnázium 

és Kollégium (Tapolca) 
történelem 26 Riba Erzsébet 

Pósfai Márton  

Béla 

Lovassy László Gimnázium 

(Veszprém) 
történelem 27 Dr. Réti Balázs 

Sterner Dóra 
Türr István Gimnázium és 

Kollégium (Pápa) 

olasz nyelv  

I. kategória 
27 Szedlmajer Gizella 

Medzibrodszky 

Milán 

Pápai Petőfi Sándor  

Gimnázium 

angol nyelv  

II. kategória 
29 Csikós Borbála 

Obsitos Nándor 

Csanád 

Lóczy Lajos Gimnázium 

(Balatonfüred) 

angol nyelv  

II. kategória 
32 Molodeczky Márta 

Borsos Barbara 
Batsányi János Gimnázium 

és Kollégium (Tapolca) 

olasz nyelv  

I. kategória 
33 Herczeg-Vecsei Katalin 

Cserkuti Sándor 
Türr István Gimnázium és 

Kollégium (Pápa) 

informatika  

II. kategória 
42 Rosta Attila, Szalai Attila 
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Fizika tudományág 

 
Informatika tudományág 

 
Magyar irodalom tudományág 

 

 

 

„Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő eredményei 

Tanuló neve évfolyam Intézmény 

Helt Nimród 12. Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Várpalota) 

Kőszegi András 11. Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium (Székesfehérvár) 

Nádas András 12. Lovassy László Gimnázium (Veszprém) 

Helt Nimród 12. Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Várpalota) 

Tanuló neve évfolyam Intézmény 

Bertalan Dániel 11. Lovassy László Gimnázium (Veszprém) 

Göblyös Bence 11. Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium (Dunaújváros) 

Nádas András 12. Lovassy László Gimnázium (Veszprém) 

Szabó Gergely Bálint 12. Lovassy László Gimnázium (Veszprém) 

Tanuló neve évfolyam Intézmény 

Helmrich Márton Tamás 12. Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium (Székesfehérvár) 


