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Tisztelt Kollégák!  Kedves Olvasók! 

 

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja negyedévente megjelenő 

kiadvánnyal szeretné segíteni munkájukat. A most induló új szolgáltatásunkkal célunk, hogy a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatási és a hatósági területeken ellátott feladatainkról aktuális infor-

mációkkal lássuk el Fejér- és Veszprém megye pedagógus közösségét!  

Kiadványunkban rendszeresen megjelenő, visszatérő rovatokkal készülünk, amelyek mellett az 

időszerű eseményekre, rendezvényekre, hírekre is kitérünk majd az egyes számokban. 

Első, beköszönő számunkban hírt adunk a pedagógus életpálya aktuális feladatairól, a közneve-

lést érintő legfontosabb jogszabályi változásokról, a korai iskolaelhagyással való veszélyeztetett-

ségről, bemutatjuk bázisintézményeinket és szaktanácsadói rendszerünket, a tanév hátra lévő 

időszakára tervezett akkreditált és nem akkreditált pedagógus továbbképzéseinket. Ezen kívül 

fontosnak tartjuk, hogy az Oktatási Hivatal projektjeiről is tájékoztassuk olvasóinkat. 

Aktuális programjaink közül válogathatnak a Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok kínálatából és 

a szaktanácsadóink által szervezett szakmai műhelymunkákból! 

Megadott elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, javaslataikat a kiadvány tartalmára vonatko-

zóan!  

Kollégáimmal együtt bízom abban, hogy a POK Panorámán keresztül  még közvetlenebb kap-

csolatot tudunk egymással teremteni!  

 
Galambos Zsuzsanna  

főosztályvezető   

KÖSZÖNTŐ 
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JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

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

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

megtörténtére. A jogszabályok pontos megismeréséhez azok szövegének tanulmányozása szük-

séges. A jogszabályváltozások figyelésének kezdete 2021. január 1. napja, lezárása 2021. febru-

ár 28. napja. 

2021.01.01.-től hatályos változások: 

 A köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági ellenőrzés során feltárt szabálytalanság 

megszüntetése érdekében közigazgatási bírságot szab ki, ennek szabályai meghatározásra 

kerültek. (79. § (3)-(5)) 

 Szankció került megállapításra arra az esetre, ha az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi 

önkormányzatok és a magánintézmények a központi költségvetésről szóló törvényben biz-

tosított támogatását a fenntartó jogosulatlanul veszi igénybe. (96. § (3c)-(3d)) 

2021. 01.01.-től hatályos változások: 

 Pontosítás történt a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához 

kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer és a rendszerbe történő adatszol-

gáltatás rendjében (26/a. § (4)) 

2021.02.15.-től hatályos változások: 

 Az átlagbér alapú támogatás, gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatás olyan 

gyermek, tanuló után is igénybe vehető, aki szakképzési feladatellátás esetén az adott tan-

évre vonatkozó szakképzési megállapodásban meghatározott keretlétszámban szerepel. 

(37/B. § (1) d)) 

 Az átlagbér alapú támogatás, gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatás igénylé-

sének szabályai változtak. (37/C. § (2) ab), (2a), (5), 37/D. § (3) e)) 

 Az átlagbér alapú támogatásra vonatkozó kérelem a nemzetiségi pótlékban részesülő pe-

dagógusok becsült átlaglétszámát is figyelembe véve nyújtható be.  (37/C. § (2) ad)) 

 A fenntartót megillető támogatások megállapítására vonatkozó szabályok változtak. (37/F. § 

(1) aa) és (1a), (3) a)) 

 Amennyiben a fenntartó csődeljárás, végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt áll, és 

nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségnek, az Igazgatóság a támogatás folyósítását 

felfüggeszti. (37/I. § (1)) 

 A támogatás elszámolásának és ellenőrzésének szabályai változtak. (37/M. § (6), 37/N. § 

(3), (4), (6) és 37/O. § (1)-(1b)) 

 A hit- és erkölcstanoktatás támogatásának szabályai változtak. (37/S. § (1)-(6)) 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
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JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

2021.02.15.-től hatályos változások: 

 Amennyiben Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógus azért kerül 

visszasorolásra Pedagógus II. fokozatba, mert a pályázatát nem újította meg, az újabb mi-

nősítési eljárásra való jelentkezéssel nem kell a visszasorolástól számított két évet várnia. 

(14/A. § (5)) 

 Egyházi és a magánintézményekben az intézményvezetői, vezetői pályázat lebonyolításá-

nak szabályai változtak, a pályázat mellőzése esetében. (27. §) 

 Azok számára, akik a 2022. év során megszerezték a Pedagógus I. fokozatba történő be-

sorolásuktól számított 9 év szakmai gyakorlatot, a kötelező minősítési eljárás határideje 

2023. évre változott. (39/R. §) 

 Módosult a rendelet 6. számú melléklete  

 

2021.02.15.-től hatályos változások: 

 Az általános, részletes és a központi vizsgakövetelményekre vonatkozó szabályozás válto-

zott. (2. §, 6. § (3), 17/A. § (2), 19. § (1), (2), (4), 21. § (2), 27. § (2), 30. § (5), 31. § (1), (2), 

(4), 36. § (1), 41. § (2), 41. § (8), 60/A. § (4)) 

 A szakképző intézményekre vonatkozó szabályozás bekerült a Korm. rendeletbe. (4. § (2), 

(3), 6. § (7), 41. § (6a), (6c), 45. § (3) d), 60/E. §, 60/J. §, 60/K. §,) A 41. § (6a) bekezdése a 

szakgimnáziumokra is vonatkozik.  

 Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletből a 

Korm. rendeletbe került az a szabály, mely szerint az érettségi vizsga során a látási fogya-

tékos és a mozgásszervi fogyatékos tanuló a nyomtatott nem enciklopédikus szótár helyett 

a szótár digitalizált, világháló-kapcsolattal nem rendelkező változatát is használhatja. (20. § 

(7) e)) 

 Az írásbeli vizsgán nem szabad halványuló, radírozható tintát (golyóstollat) használni. (21. 

§ (1)) 

 Kikerült a Korm. rendeletből az a szabály, hogy ha az érettségi vizsgát középiskolában 

szervezik, a tételek elkészítésénél alkalmazni lehet a helyi tantervben található követelmé-

nyeket is, valamint az a szabály, hogy a szóbeli tételsorokat az írásbeli vizsgák befejezését 

követően kell összeállítani. (31. § (1)) 

 A törzslap és az érettségi bizonyítvány záradékolásának szabályai változtak. (50. § (3)) 

 Az átmeneti és vegyes rendelkezések kibővültek. (60/E. § - 60/L. §) 

 A mezőgazdasági ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga általános követelményei vál-

toztak. (2. számú melléklet, 2. rész) 

 

 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet  

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

let 



5 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

2021.01.01.-től hatályos változások: 

 Kiegészült a rendelet a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevéllel rendelkező jelentke-

zők felvételi összpontszámának számítására vonatkozó részletszabályokkal és eltérésekkel 

(15/A. §) 

 A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező 

jelentkezőket felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre vagy osztatlan képzésre jelentke-

zése esetén a rangsorolás módját a 15/B. § határozza meg, a 15. § (6) hatályon kívül ke-

rült. 

 Módosult a felsőoktatási felvételi eljárás során pontszámítás szempontjából figyelembe ve-

hető szakmák és szakképesítések melléklete (3. melléklet) 

 Hatályon kívül helyezték a rendelet 47-48. §, 50-52. §-át. 

 

2021.02.15.-től hatályos változások:  

 Módosult a tankönyvnek és a kísérleti tankönyvnek a következő tanévben alkalmazott tan-

könyvjegyzékre történő felvételi kérelmének beadási ideje (9/N. § (2)) 

 

2021.02.15.-től hatályos változások:  

 Az Oktatási Hivatal a Jelnyelvoktatói Névjegyzék vezetője 

 

2021.01.01.-től hatályos változások: 

 A pedagógus munkájának az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során vizsgált terü-

letei változtak. (146. § (3), e), i)) 

 

 

 

 

 

 

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendel-

kezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 
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JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (melyben a nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó vé-

delmi intézkedések meghatározása kerültek), valamint a pedagógus-továbbképzés veszély-

helyzeti szabályairól szóló 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet (melyben a továbbképzések 

és a minősítő vizsgák online formában történő megvalósulása került szabályozásra) 2021. febru-

ár 8.-tól is hatályos a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § 

(4) 2. és 7. pontja alapján. (Korábbi szabályozás: a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszély-

helyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § 2. és 7. pont-

ja) 

 

2021.01.30.-től hatályos változások: 

 A digitális munkarendben működő középfokú iskolákban a tanulók, valamint a pedagógusok 

és oktatók számára a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás háromszor 30 napra 

vehető ingyenesen igénybe. A kedvezményt a szolgáltató a 2020. év december hónapjában 

és a 2021. év január és február hónapjában kibocsátott számlában jóváírja. (1. § (1), 2. § 

(3))  

2021.02.28.-tól hatályos változások: 

 A digitális munkarendben működő középfokú iskolákban a tanulók, valamint a pedagógusok 

és oktatók számára a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás négyszer 30 napra 

vehető ingyenesen igénybe. A kedvezményt a szolgáltató a 2020. év december hónapjában 

és a 2021. év január, február és március hónapjában kibocsátott számlában jóváírja. (1. § 

(1), 2. § (3))  

 

Az emberi erőforrások miniszterének a veszélyhelyzettel kapcsolatos tanügyi döntései az 

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

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

 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó jogszabályok:  

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

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

Forrás: Pixabay 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek
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TAVASZI PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOK 

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja ebben az évben is megren-

dezi Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok rendezvénysorozatát, bázisintézményeink hálózatos 

tudásmegosztására és külső előadók felkérésére helyezve a hangsúlyt. 

Az Oktatási Hivatal bázisintézményei működő jó gyakorlataik megosztásával, műhelymunkák, 

bemutató órák tartásával segítik az azokon résztvevő pedagógusok munkáját. A kialakult hely-

zethez igazodva a programok nem jelenléti formában, hanem az online téren keresztül lesznek 

látogathatók. 

A rendezvénysorozat 2021. március 22. – 2021. március 30. közötti programjai a bázisintézmé-

nyek kínálatával, míg a 2021. április 13. - 2021. április 20. közötti időszak külső előadók révén 

kínál lehetőséget a szakmai megújulásra és feltöltődésre. 

A  kiemelt programok, mint támogató szolgáltatások részvétel esetén rögzítésre 

kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és 

pedagógiai támogató rendszer intézményi felületén! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani programjaink közül az alábbiakat: 

 2021. április 13.-i „Élmény és digitalizáció a 21. századi iskolában” című rendezvényün-

ket, melynek előadója Fegyverneki Gergő digitálispedagógia-szakértő. A gyakorlatorientált 

előadásban szó lesz a Z- és Alfa-generáció sajátosságaihoz alkalmazkodó megváltozott 

pedagógusszerepekről, és megismerhetnek számos ötletet, módszert és könnyen kipróbál-

ható digitális eszközt is. Az előadás egyfajta módszertani svédasztal, ahonnan reményeink 

szerint mindenki tud majd valamit eltenni magának.  

 2021. április 14.-i „Miért szeretem a szaktanácsadást?” című programunkat. Az előadás 

során gyakorlati megvalósulását hallhatjuk annak, hogy miként segíti a szaktanácsadás tel-

jes rendszere, ezen belül az intézménybe kilátogató szaktanácsadó az intézményvezető 

munkáját, a pedagógusok minősítésre való felkészülését és a mindennapi gyakorlatban a 

módszertani megújulásukat. A rendezvény előadói lesznek Botárné Barcza Éva az Oktatási 

Hivatal osztályvezetője, Horváthné Mikuláskó Mónika, a Fekete István-Vörösmarty Mihály 

Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője, Izsóné Iványi Anita és Rozgonyi Erika, a 

Sárszentmiklósi Általános Iskola pedagógusai. 

 2021. április 15.-én megrendezésre kerülő „Jó szóval oktasd…” című rendezvényünket, 

melyen Cser Valériusné dr. Adermann Gizellától az önbeteljesítő jóslatokról, Joós Andreától 

pedig az élménypedagógiáról, a tapasztalati tanulás módszereiről hallhatunk. 

 2021. április 20.-i „Diákjogok és kötelességek” című interaktív előadásunkra elsősorban 

a diákönkormányzatot segítő pedagógusokat és az intézményvezetőket várjuk. A program 

előadója dr. Jásper András diákjogi szakértő. 

A Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok keretében tervezett programok térítésmentesek, azonban 

regisztrációhoz kötött a részvétel, melyet kérünk az adott program kezdete előtt két mun-

kanappal megtenni a jelölt elérhetőségeken!  

A Tavaszi Pedagógiai Napok részletes programja e kiadvány Rendezvények/Pedagógiai tájékoz-

tatás rovatában (42. oldaltól) található, valamint az alábbi linkről letölthető:  

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

zöld háttérrel 

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

2021. február 28-án megjelent az emberi erőforrások miniszterének nevében eljárva Dr. Maruzsa 

Zoltán Oktatásért Felelős Államtitkár közleménye a 2022. évi pedagógusminősítési keretszámok-

ra, valamint a minősítési tervbe való felvétel különös feltételeire vonatkozóan, amely az Oktatási 

Hivatal honlapján a Köznevelés / Pedagógusminősítés menüpontban az alábbi linken érhető el: 

http://szerk.live.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ VIII-871-2-2021_kozlemeny.pdf 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszerében részt vevő pedagógusok a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési in-

tézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30) Korm. rendelet szerint: 

 a köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai előadó, vagy pedagógi-

ai szakértő munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban (közalkalmazotti jogviszonyban, 

munkaviszonyban vagy egyházi szolgálati jogviszonyban) foglalkoztatottak; 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó in-

tézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak, 

 az egységes óvoda-bölcsődében felsőfokú végzettséggel kisgyermeknevelő munkakörben 

foglalkoztatottak, 

 a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus szakképzett-

séggel vagy pedagógus szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben foglalkoztatottak. 

2022. évi minősítési eljárás - Miniszteri közlemény 

A minősítési eljárás folyamata 

2021. febr. 28. A miniszter közzéteszi a 2022. évi pedagógusminősítési keretszámokra és a 

minősítési tervbe való felvétel különös feltételeire vonatkozó közleményét. 

2021. márc. 31.  A jelentkező pedagógus a rá vonatkozó Jelentkezési lapot két példányban 

kitöltve és aláírva átadja az intézményvezetőjének. 

 Átvételkor az intézményvezető aláírja és az egyik példányt a Jelentkező 

kapja, a másik az intézmény irattárába kerül. 
2021. ápr. 15. Az intézményvezető rögzíti a jelentkezést az erre létrehozott felületen. 

2021. máj. 10.  A pedagógus ellenőrizheti jelentkezési adatait az Oktatási Hivatal informa-

tikai felületén (várhatóan április 20.-tól). 

 Hibás rögzítés esetén kérelemre az Oktatási Hivatal módosítja a rögzített 

adatokat. 

 A felületre történő belépéshez KIR/oktatás validáció szükséges  

(lsd. VALIDÁCIÓS KISOKOS). 
2021. jún. 30. Az informatikai felületen a pedagógus értesítést kap a jelentkezés elfogadá-

sáról vagy elutasításáról. 
2021. nyár Felkészítő képzések szervezése az eljárásba jelentkezett pedagógusok 

számára. 
2021. nov. 25. A portfólió/pályázat elkészítése és feltöltése az informatikai rendszerbe. 

2021. dec. 15. A minősítő vizsga/eljárás időpontjának közzététele (2022. első félévére vo-

natkozóan). 
2021. aug. 10. A minősítő vizsga/eljárás időpontjának közzététele (2022. második félévére 

vonatkozóan). 

http://szerk.live.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/%20VIII-871-2-2021_kozlemeny.pdf
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PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA 

A. KÖTELEZŐ ELJÁRÁS 

2022. évi Pedagógus I. fokozatot megcélzó minősítési eljárás gyakornokok számára 

(nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak is): 

Minősítő vizsgára kötelezettek:  

 a jelentkezési időszak időtartama alatt aktív jogviszonnyal rendelkező,  

 Gyakornok fokozatba besorolt,  

 pedagógus életpálya hatálya alá tartozó foglalkoztatott, 

 a gyakornoki ideje 2022-ben jár le – ideértve a korábbi sikertelen minősítés miatt meghosz-

szabbított gyakornoki időt is. 

 

B. NEM KÖTELEZŐ ELJÁRÁSOK 

Az eljárásokra csak az a pedagógus jelentkezhet, aki legkésőbb 2021. március 31-én aktív jogvi-

szonnyal rendelkezik, vagy akinek a foglalkoztatási jogviszony szünetelése nem haladja meg a 

30 napot a jelentkezési határidő lejártakor. 

1. 2022. évi Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás 

(nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak is): 

 Pedagógus I. fokozat, 

 a jelentkezés határidejéig legalább nyolc év jogszerűen eltöltött szakmai gyakorlat. 

Az a pedagógus, aki a 2022. évben a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásától számított 9 

év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárásban legkésőbb 2023. évben köteles részt 

venni. 

2. 2022. évi Mesterpedagógus besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás 

(mesterprogramot megvalósító - fejlesztő támogató, fejlesztő innovátori vagy intéz-

ményvezetői tevékenységet célzó általános eljárás): 

 Pedagógus II. fokozat, 

 pedagógus-szakvizsga, vagy azzal egyenértékű végzettség; 

 a Pedagógus II. fokozatba történt besorolást követő hat év szakmai gyakorlat. 

(Csak azok jelentkezhetnek, akik az akkor hatályos szabályozás szerint 2015.01.01-től ideigle-

nes Pedagógus II. fokozatba és azóta végleges Pedagógus II. fokozatba kerültek.) 

3. 2022. évi Kutatótanár besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás: 

 Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozat, 

 a munkaköre ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó 

szakterületen szerzett tudományos fokozat, vagy  

1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.), 

 rendszeres szakmai publikációs tevékenység, 

 a jelentkezés határidejéig tizennégy év szakmai gyakorlat. 

A 2022. évi minősítési tervbe történő felvétel feltételei 

I. 2022. évi általános eljárás (2022A) 
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PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA 

4. 2022. évi Mesterpedagógus besorolási fokozat megújítását célzó minősítési eljárás 

(fejlesztő innovátori, fejlesztő támogató, intézményvezetői tevékenység): 

 2018. január 1-től került Mesterpedagógus fokozatba a 2017. évi minősítési eljárás 

eredménye alapján;  

(A Mesterpedagógus fokozatot szerzett pedagógusnak a Mesterpedagógus fokozatba sorolásá-

tól számított ötödik naptári évben, az adott fokozatba sorolás megtartása érdekében a Mesterpe-

dagógusi pályázatát meg kell újítania). 

 

5. 2022. évi Kutatótanár besorolási fokozat megújítását célzó minősítési eljárás: 

 2018. január 1-jei hatállyal került Kutatótanár fokozatba a 2017. évi minősítési eljárás 

eredménye alapján. 

(A Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógusnak a Kutatótanár fokozatba sorolásától számított 

ötödik naptári évben, az adott fokozatba sorolás megtartása érdekében a Kutatótanár pályázatát 

meg kell újítania).  

 

 Pedagógus II. fokozat, 

 a jelentkezés határidejéig legalább 14 év szakmai gyakorlat, 

 pedagógus-szakvizsga, 

 2015. január 1. óta nem volt sikertelen eredménnyel zárult minősítési eljárása, 

 a szakértői, szaktanácsadói tevékenységének szakterülete megfelel a hiányterületeknek 

(Közlemény 1. 2. 3. számú mellékletei). 

 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 127. § (5) bekezdése alapján a pedagógus szak-

képzettséggel rendelkező oktató önkéntes elhatározásból részt vehet a pedagógus előmeneteli 

rendszerben. 

„…A pedagógus-szakképzettséggel rendelkező oktató e törvény szerinti jogállásváltozása 

nem akadálya annak, hogy önkéntes elhatározásból a pedagógus előmeneteli rendszer-

ben részt vegyen.” 

 

A jelentkezés feltételeiről, valamint a jelentkezés módjáról az Oktatási Hivatal az érintett szak-

képzési intézmények intézményvezetői számára részletes tájékoztató levelet küldött.  

 

 

 

 

II. 2022. évi Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló, pedagógiai-szakmai ellenőrzési 

és pedagógusminősítési szakértői vagy szaktanácsadói tevékenységet célzó minősítési 

eljárások 

(2022S, 2022T, 2022E) – nem kötelező eljárások 

Minősítés a szakképzési intézményekben 
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A minősítési eljárásra jelentkezett pedagógusoknak 2021. május 10.-ig van lehetőségük arra, 

hogy ellenőrizzék a felületre feltöltött adataikat. Ehhez el kell végezni a KIR/oktatás validációt.  A 

validáció elvégzése nem csak azon pedagógusoknak fontos, akik jelentkeznek a  2022. évi minő-

sítési eljárásra, hanem mindenkinek, akik még ezt nem tették meg, mert csak ez után lehet hoz-

záférni az önértékelési, tanfelügyeleti 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.  

 

 

 

 

KIR / oktatás validáció  Mesterjelszó-validáció  

A KIR-személyi nyilvántartásban rögzí-

tett adatok érvényesítése 

Az intézményi mesterjelszó kezelő rend-

szerben kiosztott jogosultságok érvényesí-

tése 

A Pedagógus és a Bizottság 

menüpont használatához 

 

 Jelentkezési adatok ellenőrzése 

 Portfólió/pályázat feltöltése 

 Látogatási adatok megtekintése 

 Látogatással kapcsolatos feladatok 

elvégzése 

 A bizottság értékelése 

 Tanúsítvány letöltése 

 Önértékelési és tanfelügyeleti felada-

tok elvégzése 

Az Intézmény  

menüpont használatához 

 

 Jelentkeztetés minősítési eljárásra 

 Intézményi delegált kijelölése 

 Látogatási adatok pontosítása 

 Kérelem feladása 

 Önértékelés indítása 

 Önértékelési és tanfelügyeleti doku-

mentumok feltöltése 

VALIDÁCIÓS KISOKOS 

http://www.oktatas.hu
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/regisztracio/Utmutato_a_regisztraciohoz.pdf
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A minősítési eljárásra való felkészüléshez nagy segítséget nyújt a tantárgygondozó szaktanács-

adás, mert alapja ugyanaz a kilenc pedagóguskompetencia, amely mentén a pedagógusok minő-

sítése és szakmai ellenőrzése is megvalósul.  A szaktanácsadói látogatás nem mind a kilenc 

kompetenciát érinti, a pedagógus megválaszthatja azt az egy-két szakmai kompetenciaterületet, 

amellyel a szaktanácsadói látogatás során foglalkozni kíván. A pedagógus a szaktanácsadóval 

közösen határozza meg az óramegfigyelés szempontjait, majd a látogatás végére közösen ké-

szítik el a pedagógus szakmai fejlődési tervét. A fejlődési terv elsősorban a pedagógus szakmai 

fejlődését segíti, erősíti munkájának tudatosságát, ezen keresztül fejlesztve a gyermekeket, tanu-

lókat, valamint az intézményt. Így a tantárgygondozó szaktanácsadás nemcsak a pedagógus 

szakmai kompetenciáinak fejlődéséhez járul hozzá, segíti a minősítésre, illetve a tanfelügyeleti 

látogatásra történő felkészülést és a pedagógus-életpályán való előmenetelt is.  

 

Az emberi erőforrások minisztere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbe-

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

lampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet miatt, az 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési eljárások megszervezéséről és lebonyolításáról szóló 

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

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

ja közzétételének új határideje a veszélyhelyzet megszűnését követő nap; 

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

pon kerülhet sor. 

A veszélyhelyzet 2021. február 23.-tól további 90 napra meghosszabbításra került. 

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

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

tatást az Oktatási Hivatal.  

 

 

 

 

Felkészülés a minősítési eljárásban való részvételre 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 

Információ 

  

informatikai fe-

lületek kezelé-

se 

(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 
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Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja 2016. év decemberében 

hirdette meg először az illetékességi területén működő köznevelési intézmények részére bázisin-

tézményi pályázatát, mely 2020-ban újra kiírásra került. 

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyomá-

nyokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, 

más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú 

pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, 

és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott 

területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gya-

korlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve 

az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével. 

 

Bázisintézményeink nevelő-oktató munkájuk során mindennapi nevelési-oktatási, szakképzési 

és egyéb tevékenységeikben látványosan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai 

innovációk. Az általuk bemutatott jó gyakorlatok, tevékenységek a hasonló típusú intézmények 

számára követésre érdemesek és alkalmasak. Mindegyik bázisintézmény elérhető, hozzáférhető 

módon helyet és lehetőséget biztosít műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggon-

dozó versenyek, pedagógus továbbképzések számára. Ennek eredményeként képesek a háló-

zatos tudásmegosztás biztosítására helyben, vagy a partnerintézmény saját környezetében. Bá-

zisintézményeink tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, nyitot-

tak arra, hogy szakmailag támogassák a tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai 

tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munka eredményességét. 

BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK  

Forrás: Pixabay  
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2023. június 15-ig az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet az alábbi intézmények viselhetik: 

 

 

BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK  

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfej-

lesztő Iskola és EGYMI 

gyógypedagógiai, konduktív peda-

gógiai nevelési-oktatási intézmény 

Csóri Mátyás Király Általános Iskola általános iskola 

Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola általános iskola 

Dunaújvárosi Óvoda óvoda 

Enyingi Szirombontogató Óvoda óvoda 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye 
pedagógiai szakszolgálati intéz-

mény 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye 
pedagógiai szakszolgálati intéz-

mény 

Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI 
gyógypedagógiai, konduktív peda-

gógiai nevelési-oktatási intézmény 

Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda óvoda 

Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola 
általános iskola 

Székesfehérvári István Király Általános Iskola általános iskola 

Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola általános iskola 

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium gimnázium 

Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 

AMI 
általános iskola 

Ajka Városi Óvoda óvoda 

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és AMI általános iskola 

Csermák Antal Zeneiskola-AMI alapfokú művészeti iskola 

Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI általános iskola 

Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola általános iskola 

Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégi-
um 

szakképző intézmény 

Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium szakgimnázium 

Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskolája általános iskola 

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Várpalotai Tagintéz-

ménye 

pedagógiai szakszolgálati intéz-

mény 

Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda óvoda 

Veszprém megye:  

Fejér megye:  

http://falleriskola.hu/
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A pályázat egyik fontos kritériuma volt, hogy a pályázó intézmény valamely jó gyakorlatát tegye 

közkinccsé. Legközelebbi lapszámunkban bemutatjuk a 24 bázisintézmény 89 jó gyakorlatát, 

melyeket a következő években bázisintézményeink programjain közvetlenül is megismerhetnek.  

 

A széleskörű együttműködés reményében biztatjuk Önöket, hogy csatlakozzanak, vegyenek 

részt a havonta meghirdetésre kerülő programokon. A kialakult járványhelyzethez igazodva a 

programok jelenleg az online térben valósulnak meg. Bázisintézményeink sorában óvodát, általá-

nos iskolát, gimnáziumot, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményt, 

szakszolgálati intézményt és szakképző intézményt is találnak. Ez a sokszínűség is garancia ar-

ra, hogy találhatnak Önöknek tetsző, hasznosítható és felhasználható jó gyakorlatot. 

A bázisintézmények elérhetősége, bemutatkozása, jó gyakorlatainak összefoglalója és az aktuá-

lis hónapban kínált programjaik az alábbi linken érhetők el: 

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

Az intézmények havi programkínálatát a honlapon való közzétételen kívül az intézmények szá-

mára küldött tájékoztató levélben külön is jelezzük.  

 

 

BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK  

Forrás: Pixabay 

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

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola 

Dunaújvárosi Óvoda 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye 

Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI 

Honvédelmi szakkör 
Mesekuckó 
Vizuális művészeti terápia 
Rogers játékbarát iskola 
Projektmódszer alkalmazása értelmileg akadályozottakkal  
Belső innováció – szabadidős programok az integráció jegyében 
Fejlesztő iskola – a súlyosan, halmozottan sérültek iskolája 
Magyar mozgáskotta gyakorlati alkalmazásának lehetőségei autizmussal élő tanulók fejlesztésében 
Protetikus környezet autizmussal élő tanulók fejlesztéséhez 
EFT – lépésről, lépésre 
Differenciált feladatban a képesség- és készségfejlesztéshez 
Digitális oktatási segédanyag készítése, alkalmazása 
Játékkincstár c. kiadvány bemutatása, fejlesztő játékok elkészítése 
Kertimunkás szakmai képzés tananyag elsajátítását segítő vizuális módszertani eszközök 
Járóösvény „mezítlábas park” bemutatása 
Szakiskolai tanulók nyílt munkaerő piaci integrációjának komplex támogatása 
A tehetséggondozás lehetőségei szegregált gyógypedagógiai intézményben 

A környezeti nevelés komplex megvalósításának lehetőségei az iskolában 
Játsszunk fizikát! Tanulói kísérletek a fizika órán 
A digitális történetmesélés eszközeivel támogatott tanítás 
Iskolakerti tevékenységek 
Képességorientált, tanulást könnyítő olvasás-, írástanítás program 
A népmese, népdal és néptánc komplex felhasználása énekórán 
Hagyomány és megújulás: a Kodály-módszer és a digitális XXI. század 

Állatasszisztált terápia az óvodában 
OVI - FOCI 
Munkaközösségeink pedagógiai jógyakorlatai 
Környező települések óvodáival való kapcsolattartás, az együttműködés színterei  

Korai (3 éves kor körüli) logopédiai ellátás 
Nyári tábor 
Szülőklub 
Memóriabajnokság 

„Mit tegyek ezzel a gyerekkel?” 
Tükörtábla terápia és a NILD ritmikus írás a gyakorlatban 
Robotok a tanórán 
Állatasszisztált terápia 
Érzékenyítő óra  

Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 

„Nyugi Ovi” program – Kora- gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére.  
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BÁZISINTÉZMÉNYEINK JÓ GYAKORLATAI 

Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Rákóczi nap- tanulmányi és sportversenyek szervezése 
A tehetségfejlesztés tanórai és tanórán kívüli lehetőségei 
A felzárkóztatás tanórán kívüli lehetőségei 

Székesfehérvári István Király Általános Iskola 

DFHT/ KIP tanulási-tanítási módszer és a KAP élményórái 
Sakkpalota Programunk bemutatása 
Táblajáték 
Az egészségtudatos életmód fontossága mindennapjainkban 
Meixner-módszer iskolánkban (diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer) 

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

Az ének-zene lehetőségei a történelem tanításában  
A kooperatív tanulási módszer alkalmazása a történelem oktatásában  
A GeoGebra ingyenes szoftver alkalmazása a matematika oktatásában 

Csóri Mátyás Király Általános Iskola 

Tanuljunk élményekkel, jókedvűen! (Régi módszerek új köntösben) 

Enyingi Szirombontogató Óvoda 

Hagyományok és népi kismesterségek a népmesék tükrében 
Egészségnevelés 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye 

A gyógytestnevelés feladatellátás keretében megvalósuló uszodai foglalkozás 
Optimális Családtervezés-Mentorhálózat kiépítése, az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció 
jövőbeni lehetőségeinek bővítése a magyarországi intézményrendszerben  

Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola 

PeDigCom Program - kísérleti, pilot pedagógiai programok bevezetése és elterjesztése a székesfehér-
vári és a környező települési iskolák körében  
Gyakorlatorientált matematikaoktatás 

Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-

„Hátrányból előny…” Hátránykompenzáció Berhidán 

Ajka Városi Óvoda 

„Zöld Óvoda, Élhetőbb Jövő” 
Huszárpróba 

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Felhőtlen matematika „Matematika oktatás – digitális tartalmak” 
„A tanulás támogatása mozgásfejlesztés segítségével!” 



18 

 

BÁZISINTÉZMÉNYEINK JÓ GYAKORLATAI 

Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Iskolaelőkészítő „Bocsoda” program 
"Labdajátékok a közoktatási intézményekben, fókuszban a labdarúgás. 
Somló környéki hagyományok 
Kék percek 
„Szülő-Suli” 
Tehetséggondozó műhelyek 

Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola  

Magyar vagyok 
Erkel-nap 

Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium  

Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium  

Tanéven átívelő idegen nyelvi projektek  
Szakgimnáziumi képzésben részt vevő tanulók bevonása a pályaválasztási tevékenységbe  

Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskolája  

Kalandpark a Közgázban 
Regionális szövegszerkesztési verseny 
Idegen nyelvi KI-MIT-TUD? 
Mozaik az új ismeretekért 
Implom József Helyesírási Verseny városi forduló 

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Várpalotai Tagintézménye  

Hátránykompenzáció a rajzoktatás lehetőségeivel tanórai és tanórán kívüli szabadidős tevékenységek-

Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda  

„Kamaszkori, serdülőkori krízisek felismerése, a beavatkozás lehetőségei”; 
Az anyanyelvi nevelés jelentősége” (kutatás, az ezt megalapozó- és ennek eredményeire épülő elméleti
-, gyakorlati előadások, képzések szervezése 

Mozdulj – Gyógyulj! Láb és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában 
„Világra Szóló” – A külső világ tevékeny megismerésének tervezése  
„Világra Szóló” programhoz kapcsolódó Dokumentációs rendszer az óvodában 
„Trombita harsog, dob pereg…” Nemzeti ünnep az óvodában 
Zöld Óvodai programok, zöld jeles napok az óvodában   
Természetfigyelő-, öko tábor szervezése az óvodában  
Szakmai kapcsolat határon túli magyar óvodával 

Csermák Antal Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola 

Kokas módszer 
Szakmai tagozat - tehetség program a 6-10 évfolyamon 
IKT eszközök a zeneoktatásban 

http://falleriskola.hu/
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SZAKTANÁCSADÁS 

Az Oktatási Hivatal keretein belül megvalósuló pedagógiai szakmai szolgáltatás egyik leg-
fontosabb területe a szaktanácsadás: 
 A szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátásai közé tartozik a nevelési és tantárgy-

pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése a pedagógusokkal. 

 A szaktanácsadás az iskolai belső dokumentumok megalkotását is segíti. A szaktanácsadó 

a nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programját, helyi tantervét, házirendjét, intézmé-

nyi pedagógiai dokumentumait elemzi, és segítséget nyújt az elkészítésben, valamint alkal-

mazásukban. 

 A pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a szaktanácsadó elemzi az alkalmazott peda-

gógiai módszereket és a pedagógiai fejlesztő tevékenységet, és értékeli azokat. 

 A szakmai szolgáltatás segít a nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-

oktatási programok kiválasztásában 

 Ezen felül bármilyen pedagógiai kérdésben egyéni szakmai tanácsadást nyújt. 

 A szaktanácsadás, tantárgygondozás feladata a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek 

támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai fel-

adatok segítése 

A pedagógiai munka minősége jelentős mértékben a pedagógusokon múlik, az új szaktanács-

adói rendszer központi eleme éppen ezért a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének tá-

mogatása (tantárgygondozó szaktanácsadás). Az új típusú tantárgygondozó szaktanácsadás 

legfontosabb jellemzői: 

 a folyamatosság (a szaktanácsadó éveken keresztül van kapcsolatban egy pedagógussal) 

 a személyre szabottság (alkalmazkodás a pedagógus igényeihez) 

 az egyenrangúság (a szaktanácsadó a szakmáját gyakorló pedagógus). 

A tantárgygondozó szaktanácsadás az egyes pedagógus folyamatos szakmai fejlődésének tá-

mogatásával járul hozzá a pedagógiai munka minőségének javításához. Hangsúlyos eleme a 

tanóra-, illetve foglalkozáslátogatás, és a szakmai fejlődés egyénre szabott tervezésének, illetve 

a pedagógus szakmai céljai megvalósításának a támogatása. A szaktanácsadó maga is peda-

gógus, aki a meglátogatott kollégájával azonos iskolatípusban, azonos földrajzi környezetben, 

ugyanazt a tantárgyat tanítja. 

A szaktanácsadónak nem tiszte minősíteni, kritizálni a pedagógust, a látogatásnál a peda-

gógus és a szaktanácsadó egyenrangúak. A szaktanácsadói látogatás alapját a személy-

központú támogatás főbb attitűdjei jelentik: a másik fél elfogadása, megbecsülése, meg-

erősítése. 

Alapja ugyanaz a kilenc pedagóguskompetencia, amely mentén a pedagógusok minősítése és 

szakmai ellenőrzése is megvalósul.  

A szaktanácsadói látogatás nem mind a kilenc kompetenciát érinti, a pedagógus megválaszthat-

ja azt az egy-két szakmai kompetenciaterületet, amellyel a szaktanácsadói látogatás során fog-

lalkozni kíván. 

A pedagógus a szaktanácsadóval közösen határozza meg az óramegfigyelés szempontjait, majd 

a látogatás végére közösen készítik el a pedagógus szakmai fejlődési tervét. A fejlődési terv el-

A szaktanácsadás területei: 

1. Tantárgygondozó szaktanácsadás 
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SZAKTANÁCSADÁS 

A szervezeti (tematikus) szaktanácsadói tevékenységek közös sajátossága, hogy nem az egyes 

pedagógus, hanem a szervezet működésének támogatásával járulnak hozzá a pedagógiai minő-

ség javításához. 

A pedagógiai folyamatok minden esetben intézményi kontextusban valósulnak meg, ezért mind 

a tantárgygondozás, mind a szervezeti szaktanácsadási terület megvalósításában fontos az in-

tézmény. 

Az intézményi kontextus figyelembevétele a fejlesztés eredményességének feltétele, hiszen az 

egyes pedagógus munkája szervesen beágyazódik az intézményi folyamatokba, a szervezeti 

szintű szaktanácsadás területei pedig az intézményfejlesztés folyamatába. 

Mivel az egyes pedagógus munkája beágyazódik abba a szervezetbe, ahol dolgozik, a tantárgy-

gondozó szaktanácsadóknak a pedagógusok személyes fejlődését az intézményi környezethez 

illeszkedve, az intézmény jellegzetességeivel összhangban kell megvalósítaniuk. Ezért a szakta-

nácsadó nemcsak a pedagógussal, hanem az intézményvezetővel is találkozik, és a látogatást 

megelőzően megismeri az intézményt és a tanulócsoportokat, akikkel a pedagógus dolgozik. A 

tantárgygondozói szaktanácsadás a pedagógus szakmai fejlődésén keresztül hat az intézmény 

fejlődésére. 

Az intézmény-fejlesztési szaktanácsadás pedig – mintegy keretbe foglalva a többi szaktanács-

adást – elsődlegesen intézményi szinten nyújt segítséget a szervezeti tanuláshoz, az eredmé-

nyesebb működéséhez. 

2. Tematikus szaktanácsadás  

Hátrányos helyzetű gyermek 

tanuló felkészítése szakterület 

Forrás: ofi.hu 

sősorban a pedagógus szakmai fejlődését segíti, erősíti munkájának tudatosságát, ezen keresz-

tül fejlesztve a gyermekeket, tanulókat, valamint az intézményt. 

A tantárgygondozó szaktanácsadás nemcsak a pedagógus szakmai kompetenciáinak fej-

lődéséhez járul hozzá, segíti a minősítésre, illetve a tanfelügyeleti látogatásra történő fel-

készülést és a pedagógus-életpályán való előmenetelt is.  
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A VEZETŐ SZAKTANÁCSADÓI RENDSZER 

Az állami köznevelési közfeladat-ellátás kereti között az országos és a helyi szaktanácsadói fel-

adatellátás minőségének emelése, a szaktanácsadók szakmai fejlődésének biztosítása érdeké-

ben az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja 2020.12.16.-án pályáza-

tot hirdetett vezető szaktanácsadói feladatok ellátására. 

A beérkezett pályázatok elbírálását követően a Székesfehérvári POK illetékességi területén az 

alábbi mesterpedagógus szaktanácsadókat bízta meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásá-

val 2023.12.31.-ig:  

Szaktanácsadó neve Szakterülete 

Antalka Zsoltné kiemelt figyelmet igénylő gyermek, 
tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

Árvai Gyöngyi pedagógiai mérés-értékelés 

Bognárné Simon Katalin intézményfejlesztés 

Fülöp Mária óvodapedagógus 

Gálosfai Tímea tanító 

Grőber Attila történelem - és állampolgári ismeretek 

Hollósi Lászlóné természettudomány 

Kobánné Horváth Éva idegen nyelv 

Pucsek Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom 
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LEMORZSOLÓDÁSSAL VALÓ VESZÉLYEZTETETTSÉG 

A korai iskolaelhagyók számának csökkentése az Európa 2020 Stratégia kulcsindikátora. Ha-
zánk vállalása, hogy 2020-ig 10%-ra csökkenti az arányt. Ezért az Oktatási Hivatalnak jogszabá-
lyi kötelezettsége is a lemorzsolódással való veszélyeztetettség megelőzéséhez kötődő feladat 
ellátása. A kötelezettségen túl azonban szeretnénk  bemutatni, hogy miért fontos mind a társada-
lom, mind az egyén számára ennek a problémának a megoldása?  Milyen problémákat vet fel az, 
hogy gyermekeink egy része úgy hagyja ott az iskolát, hogy nincsen még megfelelő végzettsége, 
képzettsége?  

A fészekodút frissen elhagyó kuvikfiókák közül nem mindegyik marad fenn könnyedén a faágon, 
majd repül tovább az önálló élet felé. Hasonlóan a gyerekekhez. Nem képes minden tanuló az 
iskola rendszerén belül, vagyis a faágon maradni a középfokú végzettség megszerzéséig. Ez pe-
dig jelentősen csökkenti az esélyt arra, hogy munkát találjon, és boldoguljon az életben. Az aláb-
bi grafikonon az látható, hogy 2019-ben a munkanélküliek a gazdaságilag aktív (a foglakoztatott 
és a munkanélküli) népességhez viszonyítva milyen százalékos arányt mutattak a legmagasabb 
befejezett iskolai végzettségük szerint.  

Munkanélküliségi ráta (%-ban kifejezve) alakulása befejezett iskolai végzettség szerint 2019-ben 

 
Megfigyelhető, hogy míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők között 1,4% - 1,7% a munkanél-
küliek aránya, addig a nyolc általános iskolát sem elvégzők 19,2%-a keres munkát a gazdasági-
lag aktív népesség körében. 

 

Forrás: KSH 
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LEMORZSOLÓDÁSSAL VALÓ VESZÉLYEZTETETTSÉG 

Nagyon találóan fejezte ki ezt Victor Hugo: „Aki kinyitja egy iskola ajtaját, az bezárja egy börtö-

nét.” 

Éppen ezért is az EU 2020-as stratégiai célkitűzései között szerepel a végzettség nélküli iskola-

elhagyók (ESL: early school leaver korábban, most early leaver from education and training) ará-

nyának 10% alá csökkentése, amelyet hazánk is célul tűzött ki. Az Eurostat által bevezetett kate-

gória egy címke, amelyhez definíció szerint, azok tartoznak, akik: 

 18-24 év közöttiek; 

 nem rendelkeznek középfokú végzettséggel; 

 és a megkérdezés pillanatát megelőző 4 hétben nem vettek részt oktatásban, képzésben. 

Korai iskolaelhagyók aránya a 18-24 éves fiatalok összlétszámához viszonyítva az Európai Unióban, Magyarorszá-
gon, és a szomszédos országokban az Eurostat adatai alapján 

A fenti grafikonon látható, hogy a környező országok közül Romániában kedvezőtlenebb csak a 

végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya. A 2019. év adatai szerint az Európai Unióban folyama-

tos csökkenés után 10,2% volt a korai iskolaelhagyók aránya. Magyarországon 11,8%, ami szin-

tén csökkenést mutat az előző évi 12,5%-hoz képest. 

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tá-

mogatása című projekttel, mely a fenti feladatok megoldásában vállal szerepet a 30-31. ol-

dalon ismerkedhetnek meg. 
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PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmé-

nyekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdése határozza meg a pedagógusok képzésé-

nek, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése – az Nkt. 19. § (2) bekezdés e) 

pontja szerinti – pedagógiai-szakmai szolgáltatás eszközeit és módszereit: 

a) pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése, 

b) b) bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe. 

 

E pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület megvalósulási formái az akkreditált és nem akkreditált 

továbbképzések, pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok, előadások és 

műhelyfoglalkozások, melyeket az intézményi igényfelmérésben rögzítettek szerint szervezünk 

meg. 

2017. januárjától az akkreditált pedagógus-továbbképzések meghirdetése, szervezése, a jelent-

kezések fogadása az informatikai képzésszervező felületen történik:  

http://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/ 

 

A regisztrációt, a belépést, a képzésre jelentkezést rövid, szemléletes videó és útmutató is segíti 

a fenti linken. 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett rendszer célja, hogy a Pedagógiai Oktatási Központok által 

nyújtott képzésekről lehetőséget biztosítson a pedagógusok számára az információk megszerzé-

sére, a képzésekre történő jelentkezésre, a jelentkezéshez szükséges dokumentumok feltöltésé-

re. A rendszer előnye, hogy átlátható módon, a meghirdetett képzési csoportokat folyamatosan 

„láttatva", a csoportok valamennyi szükséges adatát és információját tartalmazza, így a képzé-

sekre való jelentkezés előtt látható, mire számíthat a jelentkező pedagógus. (helyszínek, időpon-

tok, időbeli elrendezés, képzési szerkezet, jelenléti és távszakaszok aránya, követelmények, 

stb.). Előnye továbbá még az is, hogy megtekinthető, az adott továbbképzési témában hol szer-

veződik még képzés a szomszédos megyékben. 

 

Szeretnénk jelezni, hogy ez a felület az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai  

által szervezett, akkreditált pedagógus-továbbképzésekre vonatkozik! 

 

A pedagógus-továbbképzési jegyzéken szereplő, de nem az Oktatási Hivatal által hirdetett és 

szervezett továbbképzésekre való jelentkezéshez nem ezt a felületet kell használni, hanem to-

vábbra is a szervező (más képző szervezet) gyakorlatának megfelelően történik a továbbképzés-

re való jelentkezés. Információt a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer oldalán ta-

lál, amelyet a következő linken ér el: 

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/ 

 

A Székesfehérvári POK 2021. I. félévi akkreditált pedagógus továbbképzéseinek kínálata 

letölthető az alábbi linkről: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Szekesfehervar/2021/2021._I._felev.pdf 

1. Akkreditált képzések 

http://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/
http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Szekesfehervar/2021/2021._I._felev.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Szekesfehervar/2021/2021._I._felev.pdf
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PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE 

A Székesfehérvári POK mesterpedagógus szaktanácsadónak közreműködésével nem akkredi-

tált, 5-10 óra időtartamú továbbképzéseket is szervez, melyek célja a legkorszerűbb szakmai- 

módszertani ismeretek közvetítése. 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 POK 2021. I. félévi nem akkreditált pedagógus továbbképzéseinek kíná-

lata letölthető az alábbi linkről: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Szekesfehervar/

Nem_akkreditalt_kepzesek_.pdf 

A táblázatokban  továbbképzések mint támogató szolgáltatások, részvétel 

esetén, rögzítésre kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsoló-

dó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer intézményi felületén! 

A továbbképzések sikeres teljesítése esetén tanúsítvány illetve igazolás kerül kiállításra! 

 

2. Nem akkreditált képzések 

Forrás: Pixabay 

zöld háttérrel kiemelt 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Szekesfehervar/Nem_akkreditalt_kepzesek_.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Szekesfehervar/Nem_akkreditalt_kepzesek_.pdf
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TANULMÁNYI- ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal 2020. szeptemberében hirdette meg 

a középiskolák 11-12. évfolyamos tanulói részére az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai ve-

télkedőt, hogy a kiemelkedően tehetséges tanulók biológia, kémia illetve történelem tantárgyból 

bemutathassák jártasságukat, kiemelkedő tudásukat, példát mutassanak a magasszintű tudásuk-

ról és a széleskörű műveltségükről. 

Az első forduló, mely 2020. novemberében online került megszervezésre, 289 Fejér-és Vesz-

prém megyei tanuló jelentkezett: 85-en biológiából, 57-en kémiából, 147-en történelemből. Közü-

lük 15-en jutottak a 2021. februárjában, Budapesten megrendezett, személyes jelenlétet igénylő 

középdöntőbe. Ezen  Akkermann Anna, a Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója történelem 

tantárgyból 2. helyezést ért el, így részt vesz a személyes jelenlétet igénylő, televíziós fordulók-

ból álló, 2021. márciusában megrendezésre kerülő döntőben.    

Ezúton szeretnénk gratulálni a középdöntőben elért helyezéséhez és további sok sikert kívánni 

Akkermann Annának és felkészítő tanárának, Berta Annamáriának!  

 

 

 

Ifjú Tudósok – tudományos középiskolai vetélkedő 

Forrás: Pixabay 
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PÁLYÁZAT 

Ismét indul a „Felkészítés a pályaorientációt támogató mérőeszköz /POM/ használatára és a 

köznevelésben történő alkalmazására” elnevezésű pedagógus-továbbképzés online kontakt for-

mában. 

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

lesztett pályaorientációs mérő- és támogatóeszköz, azaz a POM használatát, valamint bővítsék 

és rendszerezzék pályaorientációs módszertani ismeretüket és gyakorlatukat. 

2021. február és április között lehetőség nyílik 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzésen 

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

közbeiktatott gyakorlat kombinációja, elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. 

A képzést ajánljuk minden általános iskolában és gimnáziumban tanító pedagógusnak, kiemel-

ten a pályaválasztásért felelős pedagógusoknak és osztályfőnököknek, valamint a pedagógiai 

szakszolgálat továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást végző munkatársainak. 

A járványügyi helyzet kockázati tényezőit figyelembe véve, az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma 1/2020. (IX.08) utasításával összhangban a továbbképzést személyes részvétel he-

lyett online kontakt formában szervezzük, amelyre a továbbképzés akkreditációja is lehe-

tőséget biztosít. Ennek értelmében az Oktatási Hivatal által információbiztonsági szem-

pontból is támogatott digitális felületen, a Microsoft TEAMS-en keresztül bonyolítjuk le a tovább-

képzést. Az online képzés esetén a tréner az interneten keresztül, személyesen tartja a kapcso-

latot a résztvevőkkel. 

Figyelem! A projekt által szervezett korábbi, „A pályaorientációs tevékenység szerepe, felada-

tai – érzékenyítő, szemléletformáló” című akkreditált, pedagógus-továbbképzésen részt vett kol-

legák jelentkezését nem tudjuk fogadni, mivel az újabb akkreditált képzésen történő részvételü-

ket nem tudjuk elszámolni a projektben. Számukra e-learning formában van lehetőség a képzés 

elvégzésére 10 vagy 5 képzési órában, ennek elvégzéséről igazolást állítunk ki, amely szintén 

beszámítható a kötelező pedagógus továbbképzésbe. 

 

Érdeklődés és további információk a képzési lehetőségekről: kepzes.efop3213@oh.gov.hu 

Képzési időpont  

A képzésre történő jelentkezés előzetes regisztrációhoz kötött, melyről a későbbiekben részletes 

tájékoztatót küldünk ki.  

 
1. nap 2. nap 

2021.03.24 2021.04.07. 

EFOP-3.2.13-17-2017-00002 
Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket 
és -kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és 

fejlesztése  

mailto:kepzes.efop3213@oh.gov.hu
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A projekt célja  

 a köznevelés tantervi-tartalmi szabályozóinak fejlesztése, a fejlesztési területek és a nevelési 

célok beépülésének segítése a pedagógiai kultúrába és a pedagógiai munkába, ezáltal a 

végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése; 

 a köznevelés minőségének javítása és a lemorzsolódók arányának csökkentése a közneve-

lés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és érettségi vizsgarendszer továbbfej-

lesztésével, valamint a pedagógusok módszertani kultúráját és kreativitását támogató digitá-

lis pedagógiai fejlesztésekkel, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakításával, megújítá-

sával és a kapcsolódó támogató szolgáltatások biztosításával; 

 az elektronikus diagnosztikus mérési és értékelési rendszer továbbfejlesztése annak érdeké-

ben, hogy a megvalósuló fejlesztések a tanulói képességek és tudás többoldalú megismeré-

si lehetőségének megteremtésével mérési és tartalomfejlesztési oldalról egyaránt támogatni 

tudják a tanulási hátrányok és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését; 

 a köznevelés minőségi fejlesztése gyakorlatcentrikus, motiváló informális és nem formális 

tanulási módszerek, komplex nevelési-oktatási programok – mint például témahetek – fej-

lesztésével, megvalósításával; 

 a tanítási éven kívüli tematikus nem formális és informális tanulási alkalmak, programok fej-

lesztése az élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tanulás mód-

szertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. 

1. A köznevelés mérés-értékelési és vizsgarendszerének fejlesztése 

 az Országos kompetenciamérés rendszerének továbbfejlesztése; 

 az idegennyelvi mérések rendszerének továbbfejlesztése; 

 az érettségi vizsgarendszer továbbfejlesztése. 

2. A diagnosztikus értékelési rendszer továbbfejlesztése 

 a diagnosztikus mérés és a fejlesztés integrálása az iskolai pedagógiai folyamatokba, tanórai 

és tanórán kívüli fejlesztési modellek kidolgozása; 

 pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, szaktanárok) felkészítése az értékelő és a fej-

lesztő rendszerek óvodai, iskolai alkalmazására; 

 szakmai kapcsolatépítés az iskolákkal, az intézményfenntartókkal és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatás szereplőivel a diagnosztikus értékelés és fejlesztés intézményi szintű támogatá-

sa érdekében; 

 a nehéz feltételek között működő iskolák kiemelt szakmai, pedagógiai célú támogatása a di-

agnosztikus értékelés és fejlesztés eszközeivel a hátrányos helyzet leküzdésére és az esé-

lyek kiegyenlítésére, valamint a korai iskolaelhagyás megelőzésére; 

 a továbbfejlesztett diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer országos bevezetésének előké-

szítése. 

PÁLYÁZAT 

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001  
„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív 

oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” 



29 

3. Köznevelési témahetek, témanapok programfejlesztése 

 a programkínálat bővítése; 

 a témahetek, témanapok megvalósításához szükséges módszertani, illusztrációs és egyéb 

kiegészítő; szakmai anyagok készítése; 

 pilotprogram megvalósítása. 

4. Digitális pedagógiai fejlesztések 

 digitális pedagógiai módszertani fejlesztési feladatok ellátása; 

 a digitális fejlesztési eredmények köznevelési rendszerbe való hosszú távú beépülését, 

hasznosulását szolgáló fejlesztések. 

5. Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák 

módszertani megalapozása 

 a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztését célzó, kísérleti jellegű, tematikus nem formális 

és informális programok előkészítése; 

 a Nemzeti alaptanterv magas szintű teljesítését, a pedagógiai szemlélet- és attitűdváltást 

elősegítő, az iskolán kívüli informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanu-

lási formák: 

 tartalom- és programfejlesztése, a megvalósítást elősegítő modellek, javaslatok készí-

tése; 

 módszertani keretének és feltételrendszerének kidolgozása, pilotrendszerű iskolai be-

vezetése, akkreditált pedagógus-továbbképzések fejlesztése, lebonyolítása, mentori 

támogatás biztosítása; 

 komplex támogató internetes portál és applikáció fejlesztése; 

 szakmai platform és együttműködési hálózat kialakítása, a szálláshelyek és a programszol-

gáltatók felkészítése, a minősítési rendszer kialakítása; 

 a tematikus informális és nem formális tanulási alkalmak társadalmi és szakmai beágyazó-

dásának segítése, az egyenlő hozzáférés biztosítása. 

 

PÁLYÁZAT 

Forrás: Pixabay 



30 

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosítószámú, „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett in-

tézmények támogatása” című kiemelt projekt célja a korai iskolaelhagyás csökkentése, a tanulói 

lemorzsolódás megelőzése, a veszélyeztetett gyermekek és tanulók iskolai sikerességének meg-

alapozása érdekében. A projektbe a 2017/18-as tanévtől kezdően 300 feladatellátási hely 

(általános és középfokú oktatási intézmény) lett bevonva.  

A Székesfehérvári POK illetékességébe tartozó intézmények közül az alábbiak részesültek 

komplex és differenciált intézményfejlesztési támogatásban: 

Fejér megye 

· Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola 

· Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola (Enying)  

Veszprém megye 

· III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola 

(Zirc) 

· Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

(Berhida) 

· Képesség és Tehetségfejlesztő Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola 

(Várpalota) 

A 2018/19-es tanévtől az óvodai alprojekt keretében az enyingi Szirombontogató Óvodában és a 

berhidai Süni Napközi Otthonos Óvodában is elkezdődött az intézményfejlesztés. 

A projektbe bevont intézmények mentor segítségével helyzetelemzést készítettek, amely során 

feltárták a problémákat, majd ezt követte az intézményre szabott Intézményfejlesztési terv és In-

tézkedési terv elkészítése. 

A 2018/19-es, valamint a 2019/20-as tanév során a projektben részt vevő intézmények pedagó-

gusai műhelyeken, pedagógustovábbképzéseken vettek részt, ahol megismerkedhettek az Isko-

lai Lemorzsolódást Megelőző Támogatás Pedagógiai Rendszerrel (ILMT). Az akkreditált pedagó-

gusműhelyek multiplikációs, koordinációs, környezeti és a pedagógus kompetenciák fejlesztése 

témakörben szerveződtek. A képzéseket eredményesen elvégzők tanúsítványt kaptak.  

A pedagógusműhelyeken fontos szerepet kapott a hasonló problémákkal küzdő iskolák egymás-

tól való tanulása, a pedagógusok jó gyakorlatainak, tapasztalatainak megosztása. A felkészítése-

ken többek között az óvoda és az iskola, az iskola alsó és felső tagozata, valamint az általános 

iskola és a középiskola közötti eredményes átmenet jó gyakorlatait is megismerhették a résztve-

vők. 

A projekt során számos rendezvény valósult meg, melyek közül kiemelkedő volt a tanulókat be-

vonó #Sulim alkotópályázat, melyért az iskolák értékes sportszereket kaptak. 

A Kalandra fel! állatkerti és kalandparki kirándulások kiemelt célja volt, hogy minél több 

hátrányos helyzetű gyerek eljuthasson ezekre a programokra, segítve ezzel a tanulók iskolán kí-

vüli tanulási kompetenciáinak fejlesztését, oktatási hátrányaik csökkentését.  

A projekt keretében megrendezett Nevelőtestületi napok szervezésének célja elsősorban a 

közösségfejlesztés volt. 

PÁLYÁZAT 

AZ EFOP 3.1.5-16-16-2016-00001 
A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása 
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Az EFOP 3.1.5-16-16-2016-00001 projekt kiemelt célként tűzte ki a családokkal és a település 

helyi szereplőivel való szoros együttműködést a lemorzsolódás csökkentése, megelőzése érdek-

ében. Ennek keretében kerültek megrendezésre a Családi napok a szülők és helyi partnerek bevoná-

sával. Az ágazati kapcsolatok erősítése során együttműködés kezdődött a helyi partnerek, úgy-

mint a családsegítő intézet, gyermekjóléti szolgálat, egyházak és a köznevelési intézmények kö-

zött. 

  

A projektbe bevont feladatellátási helyek az intézményfejlesztéshez implementációs mentori tá-

mogatást kaptak és emellett fejlesztő eszköz, bútor és sportszer támogatásban részesültek. 

  

Az intézményfejlesztés 3 éves intenzív szakasza 2020 augusztus végén lezárult. A feladatellátási 

helyek elkészítették a következő 3 évre a Cselekvési Tervet, amelynek jelenleg folyik a minőség-

biztosítása, mentori segítséggel a megvalósítása. 

  

A vírushelyzet miatt a projekt lezárása 2021. április 30-ig hosszabbodott, a Székesfehérvári POK 

projektes kollegái, ill. a központ munkatársai a záráshoz szükséges dokumentumok ellenőrzé-

sén, valamint a projekt módszertani segédanyagainak összeállításán dolgoznak. 

  

A 2020/21-es tanévben több témakörben folytatódnak a pedagógusműhelyek, amelyek megtartá-

sa átkerült az online térbe. A műhelyfoglalkozások célja, hogy a meghívott résztvevők online in-

tézményi hospitáláson vehessenek részt, ahol megoszthatják egymással a lemorzsolódás meg-

előzése szempontjából bevált jó gyakorlataikat, helyi értékeiket, ezzel is támogatva az intézmé-

nyek közötti hálózati tanulást. 

 

 

PÁLYÁZAT 

Forrás: Pixabay 
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DIGITÁLIS VILÁG 

A DIGITÁLIS NÉVJEGY RENDSZER 

 

A digitális kompetencia a technológiai fejlődés nyomán megjelent, új ismeret-készség-attitűd egy-

ség. A 21. században az élet minden területén szükséges a hatékony és sikeres munkához és 

életvitelhez. 

Az oktatási intézmények digitális érettségét az Európai Unióban széles körben ismert és nemzet-

közi szinten elfogadott DigCompOrg keretrendszer írja le, amely összesen 74 kritériumot határoz 

meg az intézményi fejlesztéshez kapcsolódva az alábbi 7 témakörben: 

 A vezetés és az irányítás gyakorlata 

 A tanítás és a tanulás gyakorlata 

 A szakmai fejlődés 

 Az értékelés gyakorlata 

 Tartalom és tanterv 

 Az együttműködés és a hálózatosodás ódás ösztönzése 

 Infrastruktúra 

Mi a Digitális Névjegy Rendszer? 

A Digitális Névjegy Rendszer (DNR) olyan komplex intézményi visszajelző- és fejlesztőeszköz, 

mely alkalmas az iskola digitális fejlettségi szintjének meghatározására, amely tájékoztatást ad a 

köznevelési intézménynek a digitális megfelelőségi szintjéről.  

A rendszer használata hozzájárul, hogy az iskola minél hatékonyabban tudja kihasználni a digita-

lizáció eredményeit, és minél magasabb szinten tudja fejleszteni a tanulók digitális kompetenciá-

ját. 

A rendszer a visszajelzést és fejlesztési javaslatokat nyújtó funkciók révén strukturált formában 

nyújt információkat a köznevelési intézmény digitális érettségéről és a fejlődés lehetséges lépé-

seiről. 

A DNR tehát nem minősítő, hanem diagnosztikus, állapotfelmérő eszköz, amely a megállapított 

helyzet alapján egyben javaslatokat is nyújt a felhasználók számára.  

A rendszer az iskola aktuális szintjének megfelelő leírás mellett megmutatja a következő szintek 

leírását is, amelyből az iskola – a fejlesztési javaslatok figyelembe vételével – meg tudja határoz-

ni azokat a lépéseket, amelyeket a következő időszakban érdemes megtennie, támogatást nyújt 

a beavatkozásaik tervezéséhez. 

Továbbiak az alábbi linken: https://dnr.dpmk.hu/page.php?pid=86 

Forrás: Digitális Pedagógiai Módszertani Központ  

https://dnr.dpmk.hu/page.php?pid=86
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DIGITÁLIS VILÁG 

DIGITÁLIS PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK 

GYŰJTEMÉNYE 

A módszertani kiadványt azoknak a pedagógusoknak ajánljuk, akik a koronavírus-járvány követ-

keztében elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarend kapcsán keresnek információkat, ötlete-

ket, tájékoztatást a digitális eszközök oktatási felhasználásával kapcsolatban.  

Előnye, hogy az itt található ajánlások a járványtól függetlenül is használhatók a jelenléti oktatás-

ban a digitális pedagógiai megoldások beépítésére. 

A digitális technológiában rejlő lehetőségek szélesebb kiaknázásának támogatásához kíván se-

gítséget és kiindulópontot kínálni ez az ajánlás, mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma meg-

rendelésére és szakmai iránymutatása mentén, az Oktatási Hivatal kiadásában, a Digitális Jólét 

Nonprofit Kft. szerkesztésében jelenik meg. A kiadványban gyakorlati példákkal, közvetlenül elér-

hető bemutató anyagokkal támogatják a pedagógusokat. 

Jelen ajánláscsomag abban kíván segítséget nyújtani az egyes intézmények vezetői, pedagógu-

sai számára, hogy a korábban és az elmúlt hónapokban szerzett tapasztalatok alapján összefog-

lalja a különböző digitális oktatási módozatok, módszerek alkalmazásának feltételeit, eszközeit, 

magyar innovációit, jó gyakorlatait, és egységes, gyűjteményes formában közzéteszi azokat. 

A digitális oktatás technológiai feltételeire, módszertanára vonatkozó ajánlások mellett bemutatja 

a legfontosabb digitális platformokat, alkalmazásokat és tanulásszervezési megoldásokat, vala-

mint a leggyakrabban használt digitális oktatási tartalmak elérhetőségét is, különös tekintettel 

azokra a magyar fejlesztésekre és technikai lehetőségekre, melyek fejlesztésére az elmúlt hóna-

pokban került sor. 

Kiemelt szerepet kap a digitális oktatásban jól alkalmazható mérés-értékelési megoldások bemu-

tatása, útmutatókkal és példákkal is segítve az olvasót.  

A sajátos nevelési igényű tanulók tanítása a digitális oktatás során még nagyobb kihívást jelent, 

ezért az ajánláscsomagban bemutatásra kerülnek az egyes SNI-területekre vonatkozó megoldási 

lehetőségek is. 

A Digitális Pedagógiai Módszertani Ajánlások Gyűjteménye az alábbi helyről tölthető le: 

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

ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire 

Forrás: www.oktatas.hu  

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

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ismét meghirdette nyílt pályázatát 

az Ökoiskola és az Örökös Ökoiskola cím elnyerésére. 

A pályázat célja azon intézmények elismerése Ökoiskola és Örökös 

Ökoiskola címmel, amelyek egészintézményes módon foglalkoznak 

a fenntarthatósággal, így járulva hozzá ahhoz, hogy a fenntartható-

ság elvei a jövő nemzedékek számára a mindennapok természetes részévé váljanak. 

A nyertes intézmények tevékenységük elismeréseként viselhetik az Ökoiskola vagy az Örökös 

Ökoiskola címet. A címet viselő intézmények a Magyarországi Ökoiskola Hálózat tagjává 

válva olyan szakmai közösség részei lehetnek, amelyben rendszeres tudásmegosztással, 

segédletekkel és egyéb lehetőségekkel gazdagodhatnak, különböző képzésekkel és más progra-

mokkal színesítve munkájukat. 

Pályázatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének b)–j) 

pontjában, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdésének a) és 

b) pontjában meghatározott, magyarországi székhelyű nevelési-oktatási intézmények (a további-

akban: intézmények), nyújthatják be, fenntartótól függetlenül.  

Pályázói kategóriák: 

Első alkalommal pályázó: az az intézmény, amely a pályázat benyújtásakor nem rendelke-

zik Ökoiskola címmel. Az első alkalommal pályázó intézmény Ökoiskola címet kaphat. 

Újrapályázó: az az intézmény, amely 2016. december 10-én, 2017. szeptember 12-én vagy 

2018. október 13-án kelt Ökoiskola címről szóló oklevéllel rendelkezik, és Ökoiskola címét nem 

vonták vissza. Az újrapályázó intézmény Ökoiskola címet kaphat. 

Örökös Ökoiskola címre pályázó: az az intézmény, amely az elmúlt hét év során kétszer 

elnyerte az Ökoiskola címet, legalább 6 éven keresztül Ökoiskola címmel rendelkezett, és Ökois-

kola címét nem vonták vissza.  

A pályázat benyújtásának határideje 2021. április 30. napja. A 2021-ben elnyert Ökoiskola 

cím 2021. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig érvényes. 

A részletes pályázati feltételek az alábbi helyen érhető el: 

https://oktatasikerdoivek.emmi.gov.hu/index.php/936492?lang=hu 

 

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

fenntarthatosagra_neveles 

 

A pályázatról technikai információt Halácsy Ágnestől a +36 1 8966242 telefonszámon vagy az 

okoiskola@emmi.gov.hu e-mail címen kérhetnek. 

https://oktatasikerdoivek.emmi.gov.hu/index.php/936492?lang=hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles
mailto:okoiskola@emmi.gov.hu
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FENNTARTHATÓSÁG 

FENNTARHATÓSÁGI TÉMAHÉT  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2021. április 19-23. között hirdeti meg a 

Fenntarthatósági Témahetet. Az idei tanév kiemelt témái az erdő, mint ökoszisztéma, a zöld gaz-

daság és a fenntartható közösségek. E témák köré épülnek az óravázlatok, a mintaprojek-

tek és az országos kísérő programok is.  

 

A megadott témákat három korosztály számára (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) kidol-

gozott tematikus óratervek és mintaprojektek segítségével ajánlják feldolgozni, melyek 2021. 

március 10.-től online letölthetők. 

 

Az Oktatási Hivatal szakmai támogatásával a Fenntarthatósági Témahét témáihoz kapcsolódóan 

2021. márciusában 15 helyszínen online képzések kerülnek meghirdetésre.  

 

A regisztrációs felület az alábbi helyről érhető el:  

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/pedagoguskepzes-regisztracio  

 

Mindezeken kívül különböző, a témahéthez kacsolódó programokról, versenyekről, kutatási lehe-

tőségekről is informálódhatnak a Fenntarthatósági Témahét alábbi felületén: 

 

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

 

 

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

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/pedagoguskepzes-regisztracio
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
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FENNTARTHATÓSÁG 

MÓNUS FERENC: A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS TRENDJEI, LEHE-

TŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁSBAN  

 

A szerző ökológus, biológia tanár, a biológia tudományok doktora, a Nyíregyházi Egyetem Kör-

nyezettudományi Intézetének docense, a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Prog-

ramjának oktatója. 

 

„A gyermekek és a fiatalság a jövő záloga, ugyanígy a gyermekek és a fiatalság oktatása, neve-

lése is az. Ha hajlandóak vagyunk meglátni és elismerni, hogy az emberiség környezet-átalakító 

tevékenysége során olyan messzire ment el, hogy már saját gyermekeink, sőt talán saját ma-

gunk biztonságos környezetét veszélyeztetjük, és ha ezen változtatni akarunk, akkor az egyik 

legkézenfekvőbb út az oktatás környezeti indíttatású átalakítása. Oktatási intézményeink oktatási 

és nevelési gyakorlatát úgy kell meghatározni és megvalósítani, hogy ezek a környezetéért fele-

lősséget vállaló ember és társadalom felé való átállást szolgálják. Szükség van tehát az oktatási 

és nevelési gyakorlat átalakítására. 

… 

Ennek a könyvnek a célja, hogy motiválja és a szükséges ismeretekkel, jó példákkal ellássa azo-

kat a középfokú- és felsőoktatásban vagy oktatásfejlesztésben dolgozó szakembereket, akik nyi-

tottak rá, hogy tegyenek valamit a jövő generációk megélhetéséért. 

… 

E könyv segítséget kíván nyújtani a középfokú- és felsőoktatás tanárai, oktatói, kutatói, vezetői, 

oktatásszervezői, oktatásfejlesztői és oktatáspolitikai szakemberei számára, hogy át tudják tekin-

teni e képzési szintek szerepét az élhető emberi élet és az emberi társadalmak jövőbeli fenntart-

hatósága szempontjából.” 

A könyv ingyenesen is letölthető az alábbi linkről:  

https://sites.google.com/view/esd-book-2020 

Forrás: Pixabay 

https://sites.google.com/view/esd-book-2020
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AJÁNLÓ 

Örömmel ajánljuk figyelmükbe az Új Köznevelés megújult számait: 

A havonta megjelenő kiadvány januári száma az aktuális tartalmakon kívül a tehetséggondozás 

területét járja körbe. Többek között bepillantást enged a tanulmányi versenyek rendszerébe, a 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének feladataiba, interjút olvashatunk egy tehet-

séggondozó koordinátorral, és a megismerhetjük a Mathias Corvinus Collegiumot.  

A februári számban a hónap témája a pályaválasztás.  

Olvashatunk benne többek között a Diplomás Pályakövetési Rendszerről, a pályaorientációs mé-

résekről (POM), az országos kompetenciamérésről (OKM), és beiskolázási szakértő is segít az 

eligazodásban. 

A hamarosan megjelenő márciusi lapszám központi témája a helyi innovációk, jó gyakorlatok 

lesznek. 

A folyóiratok elérhetők az alábbi linken: 

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok  

 

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok
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Címünk:  
Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ 

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. 

(Panorama Offices III. emelet)  

 

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

 

Központi telefonszámunk: +36-1/477-3146  

ELÉRHETŐSÉGEINK 

 

Általános levelezés: 

Info.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu  

 

Tematikus e-mail-címek: 

Szaktanácsadás: 

szaktanacsadas.pokszekesfehervar@oh.gov.hu  

 

Minősítés, tanfelügyelet, önértékelés: 

pokszekesfehervar@oh.gov.hu 

 

Versenyek: 

versenyek.pokszekesfehervar@oh.gov.hu 

 

Munkatársaink elérhetősége:  

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

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/
mailto:Info.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu
mailto:szaktanacsadas.pokszekesfehervar@oh.gov.hu
mailto:pokszekesfehervar@oh.gov.hu
mailto:versenyek.pokszekesfehervar@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/szekesfehervar_kapcsolat
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SZAKMAI MŰHELYMUNKÁK  

2021. I. félévében az alábbi, a mesterpedagógus szaktanácsadók által tartott  online platformon 

megszervezendő műhelymunkákra várjuk az érdeklődő kollégákat. Az aktuális hónapban meg-

szervezendő  műhelyek tartalmáról, célcsoportjáról és a jelentkezés határidejéről, módjáról min-

den tárgyhót megelőző 20. napjáig tájékoztatjuk az intézményeket, illetve honlapunkon is infor-

málódhatnak:  

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

A  programok mint támogató szolgáltatások, részvétel esetén, rögzítésre 
kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és 
pedagógiai támogató rendszer intézményi felületén! 

Cél-
csoport 

Téma Időpontok 
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A gondolkodási képességek mérése 2021. március 

Az önértékelés szerepe a pedagógusok előmeneteli rendszerében 2021. április 

Boldogságórák az óvodában 2021. április 

Fenntarthatóságra nevelés az óvodában 2021. június 

HHH - Hátránykompenzáció 2021. június 

Ki az úr a háznál? 2021. március; május 

Támogatás az egyéni fejlesztési terv készítéséhez 2021. március 

Tanfelügyelet 2021. március 

Tehetséggondozás lehetőségei az óvodában 2021. május 

Zöld óvoda leszünk 2021. április 
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A gondolkodási képességek mérése 2021. március 

Az előítélet-mentesség oktatása 
 a történelem és az osztályfőnöki órákon 1. rész 

2021. április 

Az előítélet-mentesség oktatása 
 a történelem és az osztályfőnöki órákon 2. rész 

2021. május 

Az interaktív tábla alkalmazásának módja, lehetőségei az oktatásban: 
Promethean tábla, Activinspire szoftrver 

2021. március 

Élményalapú nyelvtanulás - Motiváció a nyelvórán 
 - Elmélet és Gyakorlat 

2021. április 

Gazdasági gondolkodás alapjai, döntések és pofonok 2021. május 

Iskolai értékelési emlékeink - Rejtett osztálytermi értékelés 2021. május 

Jóságmutatók - Hogyan állítsunk össze "jóságos" feladatlapot? 2021. március 

Konfliktusok - Szembenézni vele vagy elkerülni 2021. április 

Kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalom - mai krimik és disztópiák 2021. április 

Portfólió készítés, minősítés, prezentáció 2021. április 

REDMENTA - Digitális formatív értékelő rendszer 2021. március 

Segíts magadon! 2021. március; május 

SOCRATIVE - Digitális formatív értékelő rendszer 2021. április 

Tehetséggondozás lehetőségei 2021. május 

Tevékenységközpontú magyarórák a drámapedagógia eszköztárának 
alkalmazásával 

2021. április 

zöld háttérrel kiemelt 
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ONLINE PEDAGÓGUS MŰHELYMUNKÁK  

 

Cél-
csoport 

Téma Időpontok 
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A matematika emelt szintű szóbeli vizsga értékelése 2021. április 

Az előítélet-mentesség oktatása 
 a történelem és az osztályfőnöki órákon 1. rész 

2021. április 

Az előítélet-mentesség oktatása 
 a történelem és az osztályfőnöki órákon 2. rész 

2021. május 

Az interaktív tábla alkalmazásának módja, lehetőségei az oktatásban: 
Promethean tábla, Activinspire szoftrver 

2021. március 

Gazdasági gondolkodás alapjai, döntések és pofonok 2021. május 

Készségfejlesztés a nyelvórákon 2021. május 

Konfliktusok - Szembenézni vele vagy elkerülni 2021. április 

Kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalom - mai krimik és disztópiák 2021. április 

Tehetséggondozás lehetőségei 2021. május 
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Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 2021. március Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ

Program típusa
A program 

célcsoportja

A bázisintézmény 

neve
A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k)

Online 

platform
Időpont

1.

Online előadás, 

gyakorlati 

bemutatóval

óvodapedagógus
Veszprémi Vadvirág 

Körzeti Óvoda

Tavaszi zöld jeles 

napokhoz kapcsolódó 

tevékenységek az 

óvodában - Víz 

világnapja

Online szakmai nap keretében

szeretnénk foglalkozni a tavaszi zöld

jeles napokkal. A szakmai nap

alkalmával a Vadvirág Óvoda jó

gyakorlatának bemutatására is sor

kerül.                                                   

Süveges Éva 

óvodapedagógus

munkaközösség vezető

Google 

Meet

2021. március 22.

(hétfő)

14:00-15:30

2. Online előadás

tanító

általános iskolai 

pedagógus

óvodapedagógus

Devecseri Gárdonyi 

Géza Általános Iskola 

és AMI

Élménypedagógia, 

történelem tanítás LEGO 

programmal

A résztvevők megismerhetik, hogy a

LEGO program milyen módon segíti

az élményalapú tanulást.

Szabó Adrienn

történelem szakos 

pedagógus

Google 

Meet

2021. március 22.

(hétfő)

14:30-16:00

3.

Online előadás 

és konzultáció 

videófilm 

vetítéssel

nyelvtanár,

középiskolai tanár

általános iskolai tanár

Pápai SZC Jókai Mór 

Közgazdasági 

Technikum és 

Kollégium

Nyelvvizsgáztatás, online 

nyelvvizsgák a pandémia 

idején és után

Hogyan lehet online felkészíteni a

tanulókat a nyelvvizsgákra? Miben

más az ELTE Origó Nyelvi Centrum

online nyelvvizsgája, mint a

hagyományos papíralapú vizsga? Mit

érdemes tudni a nemzetközileg is

elismert, LanguageCert nyelv-

vizsgáról és a BGE gazdasági

kommunikációs nyelvvizsgájáról?

Tapasztalatcsere.

Molnár András

mesterpedagógus

Google 

Meet

2021. március 22.

(hétfő)

14:30-16:00 

4.

Online előadás, 

műhelymunka, 

konzultáció

matematika tanár 

(középiskola, 

általános iskola)

Tóparti Gimnázium és 

Művészeti 

Szakgimnázium

GeoGebra alkalmazása a 

függvénytanításban, 

GeoGebra használat 

alapjai

GeoGebra alkalmazás rövid

bemutatása, jól használható anyagok

bemutatása, saját anyag készítése,

alkalmazási tapasztalatok és ötletek.

Lakiné Szemanyik 

Teréz

matematika-fizika 

szakos mesterpedagógus

Discord 

(Tóparti 

Műhely 

tanári 

konferencia 

szerver)

2021. március 22.

(hétfő)

15:00-16:30

Regisztrálni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/FTq3vef9ndkAsxpR6  

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: devecser.iskola@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: info@papaiszakkepzo.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: toparti@toparti-szfvar.sulinet.hu

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

A zöld színnel jelölt programok – részvétel esetén – mint támogató szolgáltatás, rögzítésre kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és támogató rendszer intézményi felületén!
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Program típusa
A program 

célcsoportja

A bázisintézmény 

neve
A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k)

Online 

platform
Időpont

5.

Online előadás, 

videó film 

bemutató 

foglalkozásról, 

konzultáció

óvodapedagógus

gyógypedagógus
Dunaújvárosi Óvoda

Állatasszisztált terápia 

szerepe, jelentősége az 

SNI gyermekek óvodai 

mindennapjaiban

Milyen módon és mennyiben

támogatja az SNI-s gyermekek

fejlődését ez a módszer? Hogyan

valósítható meg a mindennapok

során?

Szabó Tibor Zsoltné

óvodapedagógus

Kovácsné Mankovics 

Zsuzsanna

vezető gyógypedagógus

Brodmannné Csiky 

Edit

tagóvoda vezető

Google 

Meet

2021. március 23.

(kedd)

10:00-11:30

6.

Bemutató óra

(1. évf.)

(előzetesen 

videófelvétel 

megtekintése) 

Online szakmai 

konzultáció

tanító

ének tanár

Dunaújvárosi Móricz 

Zsigmond Általános 

Iskola

A népmese, a népdal és 

néptánc komplex 

felhasználása ének órán - 

szakmai megbeszélés az 

előre megnézett tanóráról

Saját mese eljátszása, mese

adaptálása népdalokra, zeneelméleti

ismeretekre építve.

Németh Irma

ének-zene tanár

mesterpedagógus

Teams

2021. március 23.

(kedd)

14:00-15:00

7.
Online előadás 

és konzultáció
fizika tanár

Dunaújvárosi Móricz 

Zsigmond Általános 

Iskola

Játsszunk fizikát!

Tanulói kísérletek fizika 

órán

Bemutató kísérletek jelenség-

magyarázattal.

Ruff Regina

fizika tanár

mesterpedagógus

Teams

2021. március 23.

(kedd)

14:00-15:00 

8.

Előzetesen 

megtekinthető 

videófelvétel 

alapján 

konzultáció

óvodapedagógus

tanító

általános iskolai tanár

középiskolai tanár

alapfokú művészeti 

oktatásban dolgozó 

pedagógus

Pápai Erkel Ferenc 

Ének-Zenei Általános 

Iskola

Régi korok kincsestára-

hagyományőrzés, 

tehetséggondozás.

Videófilm 

bemutatófoglalkozásról 

óvodástól az általános 

iskola 5. osztályáig

Az iskola időutazásra várta a

gyerekeket. Megelevenedett egy

falusi élettér, ahol bemutatták a

konyha, tisztaszoba, mosdó régi, ma

már nem használt tárgyait, amit a

gyerekek ki is próbálhattak. A videó

2013. 03.19.-től tekinthető meg.

Heizer Zoltánné

intézményvezető

Kindertné Surányi 

Lívia

intézményvezető-

helyettes

az iskola 

youtube 

csatornája, 

Messenger

2021. március 23.

(kedd)

15:00-16:00 

konzultáció 

Messengeren

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: mzsai1954@gmail.com

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: erkelbazis@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: dunaujovoda@gmail.com

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

A zöld színnel jelölt programok – részvétel esetén – mint támogató szolgáltatás, rögzítésre kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és támogató rendszer intézményi felületén!
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Program típusa
A program 

célcsoportja

A bázisintézmény 

neve
A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k)

Online 

platform
Időpont

9. Online előadás

alapfokú 

művészetoktatás 

pedagógusai

Csermák Antal 

Zeneiskola és AMI
eZenede

A zeneiskolai digitális oktatás

tapasztalatainak bemutatása. A

használt alkalmazások rövid

bemutatása és a tapasztalatok

megosztása. Hogyan tovább. 

Uher Bertalan

intézményvezető

Google 

Meet

2021. március 24.

(szerda)

10:00-11:30

10. Online előadás óvodapedagógus
Sárkeresztúri 

Napraforgó Óvoda

Hátrányos helyzetű 

gyermekek 

tehetséggondozása

A tehetséggondozás intézményi

folyamatának és dokumentációjának

bemutatása. Videófilm segítségével

bepillantás a tehetségműhely

munkájának eredményeibe.

Ecseki Tiborné

tehetségfejlesztő, 

Rudniczai Rudolfné

intézményvezető

Google 

Meet

2021. március 24.

(szerda)

13:00-14:30

11.

Online előadás 

és konzultáció 

bemutató óráról

(1. évf.)

tanító

Az élményszerű 

gyakorlás és az 

önellenőrzés kialakítása 

IKT eszközökkel az első 

osztályban

A tanítási órákon gyakran használt

interaktív tananyagszerkesztő

programok feladatainak rend-

szerezése online játéktár felületre.

Gyors elérési útvonal kialakítása a

könnyű tanórai csoportmunka

szervezéséhez. A tanórai munka

kapcsolódása a Robotika szakkörrel

első évfolyamon.

Cziborné Tuba Judit

tanító
Zoom

2021. március 24.

(szerda)

13:00-14:30

12.

Videófilm 

bemutatása 

fejlesztő 

foglalkozásról 

és konzultáció

(6. évf.)

fejlesztő pedagógus

tanító

Aki keres, az talál! 

Barangolás a Logikai és 

Ügyességi játékok 

segítségével a Szólások 

és Közmondások 

erdejében

LÜK (logikai-ügyesség-kitartás) tábla 

használata. Saját készítésű

feladatlapok bemutatása, szólások és

közmondások segítségével fejlesztés.

Hauserné Nagy Éva

fejlesztő pedagógus
Zoom

2021. március 24.

(szerda)

15:00-16:30

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: titkarsag@zenede.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: ovilak@invitel.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

Székesfehérvári István 

Király Általános 

Iskola

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: varga.judith86@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

A zöld színnel jelölt programok – részvétel esetén – mint támogató szolgáltatás, rögzítésre kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és támogató rendszer intézményi felületén!
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Program típusa
A program 

célcsoportja

A bázisintézmény 

neve
A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k)

Online 

platform
Időpont

13.

Online 

konzultáció és 

műhelymunka

szülő, 

óvodapedagógus,

védőnő, egyéb 

szakember 

Fejér Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Gárdonyi 

Tagintézménye

Szülőklub

A mese és a gyermek

Az online konzultáció és

műhelymunka során tájékoztatást

kapnak a programban résztvevő

érdeklődők a mese jelentős

szerepéről a gyermekek személyiség-

és beszédfejlődésében. Az előzetesen

beküldött kérdések megvála-

szolásával igyekszünk konkrét

segítséget adni.

Vargáné Thiess Ágnes

pszichológus

Nagy Zsuzsa

logopédus

Gránitzné Kratancsik 

Rita

gyógypedagógus, 

igazgató

Skype

2021. március 24.

(szerda)

14:00-15:00

14.

Online előadás, 

videófilm 

bemutató 

órarészletekről

általános iskolai 

tanító

tanár

gyógypedagógus

fejlesztő pedagógus

Móra Ferenc 

Általános Iskola és 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény

Robotika használata 

tanulásban 

akadályozottak tanóráján

Előzetesen megtekinthetnek videós

órarészleteket a jelentkezők, a

robotika használatáról tanulásban

akadályozott tanulók tanórájáról. Az

előadás napján online formában

ismerkedhetnek meg a robotika

módszerével, az előadást tartó

kolléganő eredményeivel,

módszereivel, céljaival.  

Csányiné Guszter Lídia

gyógypedagógus

Google 

Meet

2021. március 25.

(csütörtök)

14:00-15:30

15.

Online előadás 

és konzultáció, 

videófilm a 

bemutató 

foglalkozásról 

(3-4 éves 

korosztály)

óvodapedagógus Ajka Városi Óvoda

"Az vagy, amit 

megeszel" - intézményi 

jó gyakorlat 

A "jó gyakorlat" a pedagógusok

környezettudatos szemlélet-

formálását, a korszerű pedagógiai

módszerek alkalmazását a

nevelőmunkában, az egészséges

életmód és életvitel alakításának

komplex módon történő

megvalósítását, gyakorlatban történő

alkalmazását mutatja be. 

Dr. Balatinczné 

Németh Mónika

óvodavezető helyettes

Marton Lívia Éva

óvodapedagógus

Erdősi-Török Dóra

óvodapedagógus

Google 

Meet

2021. március 25.

(csütörtök)

14:00-16:00

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: gardony@fejermepsz.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: iskola@mora-duj.edu.hu

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: hetszinviragajka@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

A zöld színnel jelölt programok – részvétel esetén – mint támogató szolgáltatás, rögzítésre kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és támogató rendszer intézményi felületén!
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Program típusa
A program 

célcsoportja

A bázisintézmény 

neve
A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k)

Online 

platform
Időpont

16.

Videófilm 

bemutató 

foglalkozásról, 

majd 

konzultáció

tanító, 

rajz- és 

vizuáliskultúra tanár

általános iskolai 

pedagógus

Várkerti Általános 

Iskola Vásárhelyi 

András Tagiskolája

Földkörüli utazás 

projekthét - gyakorlati 

rajzoktatás a 

hátránykompenzáció 

jegyében

Tehetséggondozás és hátrány-

kompenzáció a rajztanítás keretein

belül, a fázisok és fejlődési lépések

bemutatása gyakorlati videó

segítségével, melyet szakmai

beszélgetés, tapasztalatcsere követ. A

megtekintett órákhoz óravázlatot is

biztosítunk. Reméljük, hogy a

járványhelyzet miatt elmaradó

személyes műhelymunkát ezzel

tudjuk pótolni. 

Lőkös Laura

pedagógus

Mészáros Imréné

pedagógus

Google 

Meet

2021. március 25.

(csütörtök)

15:00-16:00

17.

Előzetesen 

megtekinthető 

videófelvétel 

alapján szakmai 

beszélgetés, 

műhelymunka

angol nyelvet tanító 

pedagógus (alsó, 

felső tagozat)

Székesfehérvári II. 

Rákóczi Ferenc 

Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola

Az angol nyelvtanítás 

lehetőségei alsó és felső 

tagozaton

A regisztrálók előzetesen megkapott

órarészletek megtekintése után online

szakmai beszélgetésen vehetnek

részt.

Németh Mónika

Ujhelyi Gábor

Takács Catherine 

Corey

Pénzes Naomi

Viczináné Németh 

Tímea

angol nyelvet tanító 

pedagógusok

Google 

Meet

2021. március 26. 

(péntek)

9:00-10:00

18.

Előzetesen 

megtekinthető 

videófelvétel 

alapján szakmai 

beszélgetés, 

műhelymunka

általános iskolai 

pedagógus

Székesfehérvári II. 

Rákóczi Ferenc 

Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola

Tanulástechnikák az 

online oktatásban

A regisztrálók előzetesen megkapott

órarészletek megtekintése után online

szakmai beszélgetésen vehetnek

részt.

Kovácsné Fehér Beáta

pedagógus

Google 

Meet

2021. március 26.

(péntek)

9:00-10:00

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: szucs.peterne03@gmail.com

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: viczinatimi@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: vasarhelyia8100@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

A zöld színnel jelölt programok – részvétel esetén – mint támogató szolgáltatás, rögzítésre kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és támogató rendszer intézményi felületén!

mailto:szucs.peterne03@gmail.com
mailto:szucs.peterne03@gmail.com
mailto:szucs.peterne03@gmail.com
mailto:viczinatimi@gmail.com
mailto:viczinatimi@gmail.com
mailto:viczinatimi@gmail.com
mailto:vasarhelyia8100@gmail.com
mailto:vasarhelyia8100@gmail.com
mailto:vasarhelyia8100@gmail.com


Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 2021. március Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ

Program típusa
A program 

célcsoportja

A bázisintézmény 

neve
A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k)

Online 

platform
Időpont

19.
Online előadás 

és konzultáció

óvodapedagógus, 

általános iskolai 

tanító

Veszprém Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Várpalotai 

Tagintézménye

Átmenet és anyanyelvi 

felkészültség (nyelvi 

"iskolaérettség")

Egyre növekvő számban jelennek

meg az iskolában azok a gyermekek,

akiknek az írott nyelv elsajátítása

(olvasás, írás, helyesírás, fogalmazás

stb.) nehezített lehet. Sokszor ennek

hátterében a nyelvi képességek

éretlensége állhat. A pedagógusok

gyakran eszköz nélkül állnak a

probléma előtt. Szeretnénk az

elméleti ismeretek bővítésével,

gyakorlati javaslatokkal segítséget

nyújtani, preventív jelleggel

óvodapedagógusoknak és tanítóknak. 

Sipos Zsóka

logopédus

Meixner Alapítvány

meghívott előadó

Bluejeans

2021. március 29. 

(hétfő)

14:00-16:00

20.

Online 

interaktív 

előadás és 

műhelymunka

óvodapedagógus

tanító

fejlesztő pedagógus

gyógypedagógus

Arany János Óvoda, 

Általános Iskola, 

Szakiskola, 

Készségfejlesztő 

Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény

Protetikus (támogató) 

környezet az autizmussal 

élő gyermekeket 

integráló intézményben

A program a napi integrációs

gyakorlatban hasznosítható ismere-

teket nyújt a tér, tevékenység,

napirend és viselkedés struktu-

rálásáról az autizmussal élő

gyermekek beilleszkedésének segí-

tésére. 

Berzsák Katalin

Hüll-Balajthy Lilla

autizmus spektrumzavar 

pedagógiája szakos 

gyógypedagógusok        

Teams

2021. március 29.

(hétfő)

14:00-15:30 

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: aranyszfvar@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: varpalota@mpisz.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

A zöld színnel jelölt programok – részvétel esetén – mint támogató szolgáltatás, rögzítésre kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és támogató rendszer intézményi felületén!

mailto:aranyszfvar@gmail.com
mailto:aranyszfvar@gmail.com
mailto:aranyszfvar@gmail.com
mailto:varpalota@mpisz.hu
mailto:varpalota@mpisz.hu
mailto:varpalota@mpisz.hu
mailto:varpalota@mpisz.hu


Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 2021. március Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ

Program típusa
A program 

célcsoportja

A bázisintézmény 

neve
A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k)

Online 

platform
Időpont

21.

Bemutató 

foglalkozás és a 

foglalkozáshoz 

kapcsolódó 

szakmai 

konzultáció 

(műhelymunka)

(5. évf.)

tanító, általános 

iskolai tanár, 

magyartanár

Székesfehérvári Széna 

Téri Általános Iskola

János vitéz az 

okosteremben

Digitális eszközök, online felületek

alkalmazási lehetőségei egy ötödikes

irodalomórán. Az "okosteremhez"

kapcsolódó módszertani újítások

bemutatása, a PeDigCom program

során elsajátított jó gyakorlatok

átadása.

Lugossy Éva

magyar nyelv- és 

irodalom szakos tanár

Teams

2021. március 29.

(hétfő)

15:00-16:30                           

22.

Online előadás, 

videófilm 

bemutató 

foglalkozásról, 

konzultáció

óvodapedagógus Dunaújvárosi Óvoda

Anyanyelvi játékok 

lehetőségei az óvodás 

korú gyermekek 

kommunikációs és 

együttműködési 

készségének fejlesztése 

érdekében

Kiscsoport: Hangutánzás, 

nyelvtáncoltatás 

Középső csoport: Légzésgyakorlatok 

Nagycsoport: Tulajdonságok 

Vegyes csoport: Dramatikus játékok

Lieber Ferencné

munkaközösség vezető

Pallai Noémi

Kiss-Trautmann Diána

Zimmermann Zsófia

Takács A. Beáta

óvodapedagógusok

Chrenóczi-Nagy 

Attiláné

tagóvoda vezető

Google 

Meet

2021. március 30.

(kedd)

10:00-11:30

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: iskola@szenateri.hu 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: dunaujovoda@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

A zöld színnel jelölt programok – részvétel esetén – mint támogató szolgáltatás, rögzítésre kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és támogató rendszer intézményi felületén!

mailto:iskola@szenateri.hu
mailto:iskola@szenateri.hu
mailto:iskola@szenateri.hu
mailto:dunaujovoda@gmail.com
mailto:dunaujovoda@gmail.com
mailto:dunaujovoda@gmail.com


Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 2021. március Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ

Program típusa
A program 

célcsoportja

A bázisintézmény 

neve
A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k)

Online 

platform
Időpont

23.

tanár, tanító 

(környezetismeret, 

természetismeret, 

természettudomány, 

biológia) 

A környezeti nevelés 

komplex 

megvalósításának 

lehetőségei az iskolában

Műhelymunka a természetismeret és

a biológiaoktatás tantermen kívüli

lehetőségeiről

Murányiné Varga 

Beáta

mesterpedagógus

biológia tanár

2021. március 30.

(kedd)

14:00-15:00

24.
alsó tagozaton tanító 

pedagógus

Iskolakerti 

tevékenységek

Az iskolakerti tevékenység a

kertműveléssel kapcsolatos

ismereteken túl magába foglalja a

környezet megóvásának és helyes

használatának mintáit, az együtt

tevékenykedés örömét, a feltöltődést,

a játékot.

Lászlóné Durecz 

Andrea

mesterpedagógus

tanító

2021. március 30.

(kedd)

15:00-16:00

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: mzsai1954@gmail.com 

Regisztrációhoz kérjük megadni: jelentkező neve, munkaköre, e-mail címe; munkahelyének OM száma, neve, címe (amennyiben releváns tagintézmény neve, címe); program címe

Dunaújvárosi Móricz 

Zsigmond Általános 

Iskola

Online előadás 

és konzultáció
Teams

A zöld színnel jelölt programok – részvétel esetén – mint támogató szolgáltatás, rögzítésre kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és támogató rendszer intézményi felületén!

mailto:mzsai1954@gmail.com
mailto:mzsai1954@gmail.com
mailto:mzsai1954@gmail.com


Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 2021. április Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ

Program 

típusa

A program 

célcsoportja
A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k) Időpont

1. Online előadás

általános iskolai és 

középiskolai 

pedagógusok

intézményvezetők

óvodapedagógusok

Élmény és digitalizáció 

a 21. századi iskolában

A gyakorlatorientált előadásban nemcsak a

megváltozott Z- és Alfa-generáció sajátosságaihoz

alkalmazkodó megváltozott pedagógusszerepekről

lesz szó, hanem számos ötletet, módszert és

könnyen kipróbálható digitális eszközt is

bemutatunk. Az előadás egyfajta módszertani

svédasztal, ahonnan reményeink szerint mindenki

tud majd valamit eltenni magának.

Fegyverneki Gergő

digitálispedagógia-szakértő

magyar-mozgóképkultúra és médiaismeret 

szakos tanár

egyetemi oktató

2021. április 13. 

(kedd)

14:30-16:00

Miért? Kinek? Mikor? 

– Szaktanácsadás

Megismerhetjük a szaktanácsadásban rejlő

lehetőségeket, esélyeket, azt a támogatást, amely

segítségére lehet az intézményeknek és a

pedagógusoknak is a problémákkal való megküzdésben.

Botárné Barcza Éva

osztályvezető

Oktatási Hivatal 

2021. április 14.

(szerda)

14:00-14:30

Szaktanácsadás-

tantárgygondozás 

intézményvezetői 

szemmel!

Az előadás során gyakorlati megvalósulását

hallhatjuk annak, hogy miként segíti a

szaktanácsadás teljes rendszere, ezen belül az

intézménybe kilátogató szaktanácsadó az

intézményvezető munkáját.

Horváthné Mikuláskó Mónika

intézményvezető

Fekete István- Vörösmarty Mihály 

Általános Iskola és Gimnázium

2022. április 14.

(szerda)

14:30-14:45

Miért jó a 

szaktanácsadás?

Hogyan segítette a portfólió elkészítést, a

minősítésre történő felkészülést, a mindennapi

munkában való megújulást a szaktanácsadói

látogatás.

Izsóné Iványi Anita

Rozgonyi Erika

pedagógusok

Sárszentmiklósi Általános Iskola

2023. április 14.

(szerda)

14.45-15:10

Regisztrálni az alábbi linken lehet: 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/elmeny_digitalizacio

Regisztrálni az alábbi linken lehet: 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/miert_szeretem_a_szaktanacsadast

előadás

(Online 

platform: 

Google Meet)

Miért szeretem a szaktanácsadást? A szaktanácsadás segítő, támogató szerepe. A szaktanácsadásban rejlő lehetőségek!

2.

intézményvezetők

óvodapedagógusok, 

általános és 

középiskolai 

pedagógusok

A zöld színnel jelölt programok – részvétel esetén – mint támogató szolgáltatás, rögzítésre kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és támogató rendszer intézményi felületén!

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/elmeny_digitalizacio
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/elmeny_digitalizacio
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/miert_szeretem_a_szaktanacsadast
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/miert_szeretem_a_szaktanacsadast


Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 2021. április Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ

Program 

típusa

A program 

célcsoportja
A program címe A program rövid ismertetése Előadó(k) Időpont

Pygmalion-effektus: 

Önbeteljesítő jóslatok a 

pedagógiában

Az elvárásoknak milyen a valóságalakító hatása?

Hogyan hatnak egy tanár elvárásai az osztályra? Elég

lehet az is, ha egy tanár jó tanulónak gondol egy

gyereket ahhoz, hogy valóban jó legyen? Milyen hosszú

távú hatása van prekoncepcióinknak?

Cser Valériusné dr. Adermann Gizella

c. egyetemi tanár

PTE-DUE

2021. április 15.

(csütörtök)

14:00-14:45

Lehet-e élmény a 

pedagógia? - innováció 

a tanórán és azon kívül

Az élménypedagógia és a tapasztalati tanulás

módszereinek bemutatása, amely a tanulók saját

kreativitására épít, támaszkodva a közös térben kialakuló

bizalomra és elfogadásra. 

Joós Andrea

biológiatanár, tudománykommunikációs 

szakember

2021. április 15.

(csütörtök)

14:45-15:30

4. Online előadás

diákönkormányzatot 

segítő pedagógusok

Intézményvezetők

Diákjogok és 

kötelességek 

Az interaktív előadás során a hatályos jogszabályok

tükrében azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, amelyek

a leggyakrabban merülnek fel diákjogi kérdésként. Mit

jelentenek a gyakorlatban a diák kötelességei? Milyen

jogai vannak a tanulóknak és milyen határai vannak a

jogoknak? Az előadás során kitérünk többek között az

iskolai hiányzás, öltözködés, értékelés, bántalmazás és

az intézményi szabályok kérdéseire.

dr. Jásper András

diákjogi szakértő

2021. április 20. 

(kedd)

14:00-15:30

Regisztrálni az alábbi linken lehet:

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/jo_szoval_oktasd

Regisztrálni az alábbi linken lehet:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbh3v25p922lnquzSXwHvnWDzHJ_r9cy00C0O1nak3_cs_gw/viewform

általános iskolai és 

középiskolai 

pedagógusok, 

intézményvezetők

Online előadás

„ Jó szóval oktasd…” 

3.

A zöld színnel jelölt programok – részvétel esetén – mint támogató szolgáltatás, rögzítésre kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és támogató rendszer intézményi felületén!

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/jo_szoval_oktasd
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/jo_szoval_oktasd
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbh3v25p922lnquzSXwHvnWDzHJ_r9cy00C0O1nak3_cs_gw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbh3v25p922lnquzSXwHvnWDzHJ_r9cy00C0O1nak3_cs_gw/viewform

