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A MI VILÁGUNK  IRÁNYTŰ

Összeállította: Karkó ÁdámIránytű
Megújult köznevelési intézmények

Az elmúlt négy évben 4576 óvodai és iskolai 
beruházás indult, illetve valósult meg, amely-
lyel javultak a gyermekek és a pedagógusok 
körülményei. A 2018 óta elindult köznevelési 
beruházásokra 983 milliárd forintot fordí-
tott a kormány. A TTT (tanterem, tanuszoda, 
tornaterem) programban 87 tornaterem, 
tanuszoda és tanteremfejlesztés valósult meg, 
a Modern Városok Programban 37 beruházás 
történt 49 milliárd forint értékben. A Magyar 
Falu Programban 168 település kapott támo-
gatást iskolaépület-felújításhoz, 93 kistele-
pülésen épültek tornatermek, tornaszobák, 
valamint 496 kistelepülési óvoda fejlesztésé-
hez nyújtottak segítséget. 99 milliárd forintot 
fordított a Kormány az óvodai kapacitások 
bővítésére, 698 iskola és 1048 óvoda újulha-
tott meg. Ezenfelül húsz olyan nagyszabású 
agglomerációs köznevelési beruházás indul-
hat el, amelyek együttesen mintegy 150 milli-
árd forintos fejlesztést jelentenek. (EMMI)

Magyarországon is tehetnek 
érettségi vizsgát az Ukrajnából 
menekülők

Magyarország azzal is támogatja az Ukrajnát 
elhagyni kényszerülő állampolgárokat, hogy 
lehetőséget biztosít magyar érettségi vizsga 
letételére azok számára, akik Ukrajnában 
a 2021/2022-es tanévben középiskolájuk utol-
só évfolyamán folytatták a tanulmányaikat, és 
ezt iskolai bizonyítvánnyal vagy más, az uk-
rajnai iskolájuk által – akár elektronikusan – 
kiállított és hitelesített dokumentummal iga-
zolni tudják. Az érettségi vizsgára jelentkezés 
határideje számukra: 2022. április 20. (OH)

1300-ra bővült az ökoiskolák száma 
hazánkban

2022. március 26-án átadták az idei Ökoiskola 
címeket. A Kormány képviselői 57 Ökoiskola, 
30 újrapályázó Ökoiskola és 75 Örökös 
Ökoiskola címet adtak át az intézményveze-
tőknek, ezáltal pedig már 1300-ra nőtt a ma-
gyar ökoiskolák száma. Ökoiskola címmel 
azokat a köznevelési intézményeket ismeri el 

Magyarország Kormánya, amelyek pedagógiai 
programjukban deklaráltan, rendszerszinten, 
a mindennapos nevelés-oktatás, valamint 
az iskola működtetésének szerves részeként 
foglalkoznak az egészség- és környezettuda-
tosság témájával, és kiemelt figyelmet szen-
telnek a fenntarthatóságra nevelés ügyének. 
A fenntarthatóság értékeit a pedagógusok 
személyes példamutatásán, valamint az intéz-
mény környezetbarát működtetésén keresz-
tül is közvetítik a tanulók számára, aktív 
közreműködésre, cselekvésre bátorítva őket. 
Az ökoiskoláknak ezáltal kiemelten fontos 
szerepük van a Kárpát-medence természeti 
és épített környezeti értékeinek a megőrzésé-
ben. Magyarország Kormánya a fenntartható 
fejlődésre nevelés terén az utóbbi években 
számos intézkedést tett. Az Ökoiskola Hálózat 
munkáján túl a fenntarthatóságra nevelés 
kompetenciái 2018 óta a pedagógusok kom-
petencia-keretrendszerének része, a fenn-
tarthatóság témái beépültek a tantervekbe 
és a tankönyvekbe, továbbá kidolgozták 
a fenntartható fejlődés szabadon választható 
tantárgy kerettantervét is. Ezeket az erőfe-
szítéseket az elmúlt években több nemzetközi 
szervezet – köztük az ENSZ, az UNESCO és 
a GENE – is elismerte. (EMMI)

Pedagógustovábbképzések 1-es 
típusú diabéteszes óvodások és 
iskolások támogatására

2021. szeptember 1-jétől az 1-es típusú dia-
bétesszel élő gyermekek és tanulók esetében 
ugyanis az óvodának, valamint az iskola 1–8. 
évfolyamán az érintett intézménynek kell 
gondoskodnia a napközbeni alapvető speciális 
ellátásról: a vércukorszint szükség szerinti 
méréséről, valamint – szükség esetén, orvosi 
előírás alapján – a szülővel, törvényes képvi-
selővel történt egyeztetést követően, az előírt 
időközönként a szükséges mennyiségű inzulin 
beadásáról. A továbbképzés ezért elméleti és 
gyakorlati modulból áll, amelyek áttekintést 
adnak a diabéteszről, a dietetikáról, illetve 
megismertetnek a kapcsolódó használati esz-
közökkel, valamint azok helyes, biztonságos 
alkalmazásával. (OH)

Részletek: https://www.oktatas.hu/
kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/
pedagogustovabbkepzes_diabetesz/
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