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Összeállította: Németh Gábor

Iránytű
Oktatóvideós tanulás: új magyar 
e-learning oldal indul

Mesterségesintelligencia-kurzussal, 
informatikaérettségi felkészítővel és 
Python programozás oktatóvideókkal 
indul Magyarország legújabb e-learning 
oldala, az eduking.hu. A weblap ötlet-
gazdája Mosóczi András, akinek a nevé-
hez már számos sikeres hazai e-learning 
projekt kapcsolódik, többek közt a hatszo-
ros Év Honlapja-díjas mateking.hu is. 
A középiskolások örömére ingyenes 
informatikaérettségi felkészítő anyag 
is megtalálható a www.eduking.
hu/#/kozepiskola oldalon, egy másik 
kurzusban pedig a jelenleg legmenőbb 
programnyelv, a Python alapjaival ismer-
kedhetnek meg a diákok, teljesen ingyen. 
Az egyetemistáknak szánt tananyagok 
közül az egyik legizgalmasabb a mester-
séges intelligenciával foglalkozó kurzus, 
de ingyenesen elérhető Operációkutatás 
tananyagokat (www.eduking.hu/#/
courses/operaciokutatas/1) is találnak 
az ez iránt érdeklődők.

A weboldalra a következő hónapokban 
folyamatosan kerülnek fel az újabb és újabb 
tananyagok informatikai, programozói, 
valamint különböző természettudományos 
témákban. Az általános iskolások számá-
ra például rendkívül könnyen érthető és 
játékos fizika-oktatóanyagok készülnek, 
és a tervek szerint hamarosan ugyanez 
elérhető lesz kémiából is. Az eduking.hu-n 
a hagyományos videós tutoriálokat ugyan-
is egy kicsit újragondolták a fejlesztők: 
a honlap egyik egyedisége abban rejlik, 
hogy a videók lassításával vagy gyorsításá-
val mindenki a maga tempójában tanulhat-
ja meg a tananyagot. (eduking.hu)

Apáczai-ösztöndíjban 
is részesülhetnek azok 
a nyolcadikosok, akik 
szeptembertől technikumban 
vagy szakképzőben folytatják 
a tanulmányaikat

Apáczai-ösztöndíjban lehet részesülni 
amellett is, hogy alapösztöndíjat, vagy 
később, a duális képzés keretében bért 
kapnak a fiatalok – közölte az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium (ITM). 
Országszerte több mint kétezer, nehezebb 
körülmények között élő diák pályázhat 
sikeresen erre a támogatásra. Az átlagosan 
havi 32 ezer forintos ösztöndíj megszer-
zésének egyik feltétele, hogy a nappali 
tagozatos tanuló legyen eredményes 
az iskolában, az átlaga haladja meg a 3,5-
öt. A szakképzés új lehetőségeiről az Inno-
vatív Képzéstámogató Központ honlapján, 
az ikk.hu-n lehet további részleteket 
találni. Az Apáczai-ösztöndíj pályázati fel-
hívása részleteiről a későbbiekben adnak 
pontos tájékoztatást. (MTI)

Megújulnak az érettségi általános 
vizsgakövetelményei 2023-tól

Az érettségi vizsgakövetelmények felül-
vizsgálatával folytatódik a köznevelésben 
a tartalomszabályozás felülvizsgálata és 
megújítása. A leglényegesebb, széles kör-
ben egyeztetett változás az, hogy a 2020-
ban közzétett új kerettantervek módszer-
tani megközelítéséhez illeszkedve több 
vizsgatárgynál előtérbe kerül a kreativitást 
és az önálló problémamegoldást igénylő 
értékelési formák – így például a projekt-
munka – alkalmazása, egyes vizsgatárgyak 
struktúrája ennek megfelelően módosul.

Az általános vizsgakövetelmények (a 
vizsgák célja, formája, időtartama, szá-
monkérési formái) továbbra is az érettségi 
vizsgaszabályzatról szóló kormányrende-
letben jelennek meg, ugyanakkor a részletes 
vizsgakövetelmények a tavasz folyamán, 
további egyeztetéseket követően tárcadoku-
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mentumként lesznek elérhetők a miniszté-
rium, illetve az Oktatási Hivatal honlapján. 
A módosított szabályok felmenő rendszer-
ben lépnek életbe, a 2023/2024-es tanév 
őszi vizsgaidőszakáig a korábbi vizsgaköve-
telmények szerint zajlanak majd az érettsé-
gi vizsgák, a módosításnak tehát semmilyen 
hatása nem lesz az idei vizsgákra.

A rendeletmódosítás részeként a Kor-
mány az Oktatási Hivatalt jelölte ki 
a jelnyelvoktatói névjegyzéket vezető 
hatóságként, illetve módosulnak a tan-
könyvi eljárásokkal kapcsolatos határidők, 
ezáltal egyszerűsödik az eljárás. Kedvező 
változás, hogy a koronavírus-járványra 
való tekintettel azon pedagógusoknak, 
akiknek 2022-ben már kötelező lett volna 
a Pedagógus II. minősítési eljárásban való 
részvétel, egy évvel kitolódik a minősítés 
határideje. (EMMI)

Elérhető a Digitális Jólét Szoftver 
Alapcsomag 

A koronavírus-járvány minden eddiginél 
látványosabban mutatott rá, hogy a meg-
felelő informatikai háttér gyakorlatilag 
bármely helyzetben, minden korosztály 
életét megkönnyíti. A kormány a minden-
napokban, a munkában és a tanulásban 
egyre kevésbé nélkülözhető digitális hoz-
záférés lehetőségét teremti meg az ingye-
nesen letölthető Digitális Jólét Szoftver 
Alapcsomaggal. A termék felgyorsíthatja 
a zárt, fizetős programok mellett valós 
alternatívát jelentő nyílt forráskódú szoft-
verek elterjesztését is. A Digitális Jólét 
Szoftver Alapcsomag egyszerűen telepít-
hető és használható operációs rendszer és 
felhasználói szoftverek együttese, amely 
nyílt forráskódú megoldásokkal helyet-
tesíti a drága operációs rendszereket és 
irodai programokat. Böngésző, levelező és 
multimédia-programokkal felszerelve te-
szi lehetővé a számítógépes munkavégzés, 
tanulás és szórakozás mellett a hivatali 
ügyek elektronikus intézését is. 

Az alapcsomag kialakításakor a külön-
böző korosztályok eltérő szükségleteit is 
figyelembe vették. Az idősebbek számára 
a Digitális Jólét Szoftver Alapcsomag egy 
testreszabott, felhasználóbarát (növelhető 
betűméretű, speciális ikonokkal ellátott) 
felhasználói profilt kínál. A gyermekeknek 
és családoknak fejlesztett fióktípusban 
az Alapcsomag tűzfal beállításaiban letil-
tották a gyermekek számára potenciálisan 
veszélyes oldalakat. A webböngészőben 
a legfiatalabbak felhasználói igényeit és 
a szülők elektronikus ügyintézését támo-

gató, hasznos linkgyűjteményt is kialakí-
tottak. A Digitális Jólét Szoftver Alapcso-
mag a www.szoftveralapcsomag.hu 
oldalról tölthető le. (ITM)

Európa a polgárokért záró 
konferencia

A Tempus Közalapítvány konferenciá-
jának központi témája az Európa a pol-
gárokért program egyik kiemelt, vala-
mint a projektek által az elmúlt években 
leggyakrabban vizsgált prioritásához, 
az Európa jövőjéről folytatott eszmecse-
réhez kapcsolódik. A meghívott szakértők 
kerekasztal-beszélgetés során elemzik 
a témát. Emellett a konferencia célja, hogy 
a széles közönség számára is bemutassák 
az Európa a polgárokért programban 2014 
és 2020. között zajló munkát, megosztva 
a mások számára is értékes eredményeket 
és tapasztalatokat. A jó példák megismeré-
sét sikeres pályázók előadásai segítik.

Az Európai Unió programja elsősorban 
önkormányzatok és nonprofit, civil szerve-
zetek számára nyújtott támogatást olyan 
nemzetközi együttműködések megvaló-
sításához, melyek lehetőséget teremtenek 
a különböző országokban, különböző 
körülmények között élő emberek számára 
a találkozásra, az őket érintő európai uniós 
kérdések megvitatására és a tapasztalat-
cserére. A program legfontosabb témái: 
az Unió értékei, a részvétel és a demokrá-
cia, az interkulturális párbeszéd, az eu-
rópai jólét (munka, társadalmi kohézió és 
fenntarthatóság), valamint az EU-politi-
kák hatása a társadalomra. A programban 
kiemelkedően szerepeltek a hazai önkor-
mányzatok és szervezetek, Magyarország 
a program legaktívabb pályázói közé 
tartozott. 2021-től új 7 éves pályázati és 
költségvetési ciklus indul, amely során 
az Európa a polgárokért program várható-
an egy nagyobb portfóliót magában foglaló 
alprogramként folytatódik. 

A rendezvényen való részvétel díjta-
lan, de előzetes regisztrációhoz kötött: 
tka.hu/rendezveny/15235/europa-a-
polgarokert-zaro-konferencia




