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t a r t a l o m

Az egyetlen állandó és 

változatlan dolog a vál-

tozás. 2015 első Modern 

Iskola kiadványában és 

honlapunkon bemutatjuk 

a legfontosabb közok-

tatásbeli változásokat, 

„első kézből”, vagyis a 

döntéshozókat megszólaltatva. Az oktatás-

ban való törvényi változásokra, például a 

tanfelügyeleti rendszerre való felkészülés-

hez is szakszerű segítséget kínálunk. 

Lapzártánkkal egy időben mutatták be a 

YouTube videomegosztó portálon azt az 

újítást, amivel más-más kameraállásból 

láthatjuk ugyanazt a felvételt, mintha mi 

lennénk az adott klip rendezői. Hogy jön 

ez ide? Nos, az eltérő szempontból való 

rálátás nagyon fontos képesség, a rugal-

mas gondolkodás alapeleme, valószínűleg 

olvasóink is naponta gyakorolják. Lapszá-

munkban is ezt követjük: megmutatjuk a 

változásokat messzebbről is. Eredeti kuta-

tások és módszerek bemutatásával, a világ 

legnagyobb oktatási szakkiállításáról szóló 

tudósítással vagy a megszokott tantermi 

tanítás „fordítottjának” leírásával. 

Mert fontos, hogy megmutassuk az eltérő 

szempontokat, megvilágítsuk ugyanazt 

máshonnan, távolabbra, mélyebbre is 

lássunk. Hogy a pedagógus lehessen saját 

oktatási módszereinek, tantermi munkájá-

nak, szakmai életének rendezője. 

Fülöp Hajnalka 
fõszerkesztõ

www.moderniskola.hu
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A mai 15-29 évesek életmódja, élethelyzete régión-
ként alapvetően eltérő – ez a legfőbb megállapítása a 
Harmadrészt – Magyar Ifjúság 2012 című tanulmány-
kötetnek, amelyet 2015. január 26-án mutattak be 
Budapesten. A kötetet gondozó Ifjúságszakmai Társaság 
MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a 2012-ben elvég-
zett kutatás eredményeit feldolgozó harmadik, egyben 
utolsó tanulmánykötet regionális alapon vizsgálja a fiata-
lok élethelyzetét, életmódját és problématérképét.

A nyolcezer 15-29 éves fiatal megkérdezésén alapuló 
vizsgálat szerint legnagyobb részük (27 százalék) közép-
magyarországi, 15 százalékuk budapesti bejelentett lak-
hellyel rendelkezik. Figyelemre méltó eredmény – írták –, 
hogy míg objektív kritériumokat tekintve a közép-magyar-
országi régió van az egyik legjobb helyzetben, a közvet-
len környezetükben nagyobb társadalmi különbségeket 
tapasztalók helyzetüket mégis negatívabban értékelik. 
A közép-magyarországi ifjúság az országos adatokhoz 
viszonyított nagyobb frusztrációja és bizonytalansága – 
amely a családtervezéstől a vállalkozásalapításáig szinte 
minden területre kiterjed – mélyebb, strukturális problé-
mára utal.
A Kutatópont piac- és közvélemény-kutató cég által 
négyévente megismételt Magyar Ifjúság kutatás a 15-29 
évesek körében vizsgálja a demográfiát, a családalapítás-
gyermekvállalást, az oktatást, a munkát, a mobilitást, a 
kockázati magatartást, a szabadidőt, a médiafogyasztást, 
valamint a civil és közéleti aktivitást. A 2012-es kutatás 
eredményeit feldolgozó első kötetet 2013 októberében, a 
másodikat tavaly májusban publikálták. www.kutatopont.hu 
Forrás: MTI

Magyar Ifjúság kutatás – új tanulmánykötet

Fotó: w
w

w
.kutatopont.hu

A gyerekek tudatosságának növelése a célja annak a 
100 millió forintos közlekedésbiztonsági pályázatnak, 
amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (KLIK) és a 
Közlekedéstudományi Intézettel (KTI) együttműködésben 
hirdetett meg általános iskolák számára. 
Becsey Zsolt, a minisztérium közlekedésért felelős helyettes 
államtitkára elmondta: a 100 millió forintos pályázat célja 
a balesetek megelőzése. A helyettes államtitkár kiemelte, 
hogy a pályázat első fordulójában legkevesebb 50, de akár 
100-150 ezer forintot is elnyerhetnek az iskolák, a második 
fordulóban pedig már egymillió forintot kapnak a nyertes 
intézmények. A pályázaton nemcsak az állami intézmények, 
de minden általános iskola indulhat. A tervek szerint a 
pályázatot a következő években is kiírják majd.
A pályázat első fordulójában az iskolák egy délutáni, a 
szülőkkel közös foglalkozás megszervezésére és egy fel-
mérés elvégzésére jelentkezhetnek. A második fordulóban 
az iskolák viszont már saját koncepcióval pályázhatnak, de 
közlekedésbiztonsági nap megszervezésére is nyílik lehe-
tőség.
A pedagógusok leterheltségének figyelembevételével hir-
dették meg a pályázatot, ezért az www.eletuton.hu/palyazat 
weboldalon a délutáni foglalkozáshoz szükséges minden 

módszertani segédanyag megtalálható, ahogy a felmérés 
kérdőívei és tanároknak készített útmutatók is.
A pályázat első fordulójára a jelentkezési határidő február 27. 

Közlekedésbiztonsági pályázat 

Fotó: w
w

w
.eletuton.hu
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Még decemberben tettünk közzé online felületünkön egy 

kérdőívet, ami az oktatási intézményekben való pedagó-

giai munka, az iskolák/óvodák felszereltsége és olvasóink 

modern eszközhasználata mellett lapunk, a Modern Iskola 

témáival is foglalkozott. (A kérdőív elkészítésében köszönjük 

Tóth Renáta műszaki szakoktató és informatikatanár segít-

ségét!)

Köszönjük, hogy sokan kitöltötték! A válaszadóktól kapott 

információkból azt szeretnénk kideríteni, hogy melyek az 

oktatásban dolgozók legnagyobb kihívásai, mennyien hasz-

nálnak innovatív eszközöket a pedagógusok, illetve azt is, 

hogy olvasóink milyen témákat látnának szívesen a Modern 

Iskola hasábjain. 

A kérdőíveket már sokan kitöltötték, a legérdekesebbnek 

jelölt témáinkból készült címkefelhőt itt láthatják olvasóink 

(készítette: Farkas Boglárka szociológus). Az első eredmé-

nyek már érkeznek, és lassan kirajzolódnak a válaszok, néha 

nem kis meglepetést okozva! A kutatást éppen ezért folytatni 

szeretnénk, így kérjük Önöket, aki még nem tette meg, töltse 

ki, aki pedig már túl van ezen, ossza meg a kutatásról szóló 

cikk linkjét a tantestületi levlistán, Facebook-oldalán, szakmai 

munkacsoportjában, egyéb virtuális közösségében vagy akár 

tankerületében, pedagógus és iskolavezető társai között.

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim módon zajlik, kb. 

10 percet vesz igénybe. Köszönjük, 

hogy a kérdőív kitöltésével Ön is hoz-

zájárul munkánk minőségének jobbá 

tételéhez.

www.moderniskola.hu/cikk/pedagogus-

lap-minositesi-eljaras-velemenyet-varjuk

Minősítse lapunkat! 
Online kérdőívben mérjük fel olvasóink véleményét, helyzetét
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Robotika – magyar siker 
A debreceni Agóra Tudományos Élményközpontban rendezte 

meg a National Instruments a Virtuális Műszerezésért Alapítvány a 

First Lego League (FLL) robotprogramozási versenysorozat közép-

európai elődöntőjét február 7-én.

A FIL robotikaverseny közép-európai elődöntőjén két cseh, 

egy lengyel és egy szlovákiai magyar csapat mögött az 5. 

helyen végzett (legjobb magyarországi csapatként) az Alternatív 

Közgazdasági Gimnázium SAP-ka-SÁL robotépítő csapata. A nem-

zetközi zsűri a felprogramozott robotokat a design, a versenypá-

lyán végrehajtott feladatok szempontjából értékelte, de figyeltek 

a csapatmunka megvalósulására és az önálló kutatási projektek 

bemutatásának minőségére is. Az európai döntőre csak az első 

4 csapat került be, viszont ez a csapat megkapta az FLL vezető-

ségének ún. szabadkártyáját, így az AKG-s csapat fogja képviselni 

hazánkat a müncheni döntőn március 7-8-án.

Forrás: AKG/Hajdupress, Miskolczi János

További részletek: www.akg.hu/robotika

Biztonságosabb 
Internet Nap 
Ez év végére az unió minden tagállamában alkalmazható adat-

biztonsági-adatvédelmi oktatási programot dolgoz ki általános 

iskolásoknak a lengyel és a szlovén társhatósággal, valamint 

egy belgiumi egyetemmel közösen a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (NAIH). Ezt Péterfalvi Attila, a NAIH 

elnöke jelentette be február 10-én, a 12. alkalommal megrende-

zett Biztonságosabb Internet Nap budapesti rendezvényén. 

Az osztályfőnöki, az etika- és az informatikaórákba integrálható 

képzés fő célja az, hogy morális-etikus hozzáállásra nevelje a 

fiatalokat, ugyanakkor képzést nyújtson a pedagógusoknak, hogy 

hozzájuk fordulhassanak azok a gyerekek, akik szüleiktől vagy kor-

társaiktól nem kapnak elegendő támogatást, ha támadás, zaklatás 

éri őket a világhálón. 

Péterfalvi Attila hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az adat-

biztonság és az adatvédelem témakörét komplexen kezeljék az 

iskolai oktatásban. Az MTI érdeklődésére a NAIH elnöke elmond-

ta, fogadókészséget tapasztaltak a most készülő anyag iránt a 

magyar kormányzat részéről, de az legkorábban a 2016-os tanév-

ben válhat a tananyag részévé.

Péterfalvi Attila a rendezvényen adta át a leginkább és a legkevés-

bé felhasználóbarát honlapoknak odaítélt díjakat; előbbiben a www.

emagyarorszag.hu, a www.palyazat.gov.hu és a www.bud.hu, utób-

biban a www.hirek.oldal.info, a www.neptun.hu és a www.salsa.hu 

részesült a javaslatokat értékelő szakmai zsűri döntése alapján.

A rendezvényen adták át annak az első alkalommal meghirdetett 

pályázatnak a díjait is, amelyre fiatalok nevezhettek az internet-

biztonság fontosságát és a világhálóban rejlő lehetőségeket 

bemutató animációs, rövid- vagy riportfilmekkel. Mindegyik 

díjat a Biztonságosabb Internet Napot konzorciumban szervező 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázatának eredményeként 

ítélték oda.

First Lego League elődöntő Debrecenben

Fotó: hajduPRESS
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vezetés

A háttérintézmények feladatait érintő 
változások 2014-ben megkezdődtek, 
és a feladatellátás racionalizálása 
2015-ben folytatódik, illetve jelenleg is 
folyamatban van.
A Kormány az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézetet (a továbbiakban: OFI) jelölte 
ki az állami tankönyvfejlesztésért és ki-
adásért felelős szervként. 2014. október 
1-jével megtörtént az Apáczai Kiadó és 
Könyvterjesztő Kft. és a Nemzedékek 
Tudása Tankönyvkiadó Zrt. tankönyvki-
adók állami feladatellátásának átvétele. 
Ezáltal az OFI-nál megteremtődtek a fel-
adatellátáshoz szükséges feltételek, és 
hangsúlyos feladatává vált a tankönyv-
fejlesztés és -kiadás. Ennek az erősítése 
lesz a továbbiakban fontos az OFI-ban. 
Mivel a tankönyvfejlesztésért és ki-
adásért felelős szerv az Oktatáskutató 
és Fejlesztő Intézet, így a feladathoz 
kapcsolódó erőforrásokat célszerű az 
OFI-hoz csoportosítani. Ez idáig az OFI 
és az Educatio Nonprofit Kft. között 
megosztott volt a digitális tananyagfej-
lesztés. A digitális tananyagfejlesztéshez 
az Educatio szakembereit az eddig meg-
szerzett tapasztalatukkal, fejlesztéseikkel 
szükséges az OFI-hoz telepíteni. Miután 
a jelenleg fejlesztés alatt álló Nemzeti 
Közoktatási Portál felületét az OFI tölti 
fel tartalommal – így digitális tananyag-
tartalommal is –, az átcsoportosítás 
különösen indokolt. Ez szeptemberre va-
lósulhat meg, az uniós pályázati források 
kifutási idejének a figyelembevételével. 
Az Educatio Nonprofit Kft. egyéb felada-
tai teljes egészében az év végére fognak 
átkerülni az Oktatási Hivatalhoz.
2014. év végén módosításra került a 
nemzeti köznevelési törvény, amelynek 
értelmében 2015. január 1. napjától 
az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: 

OH) látja el a pedagógusok minősítő 
vizsgájának, minősítési eljárásának 
szervezését, az országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés szervezését, valamint 
a szaktanácsadói névjegyzék vezetését. 
Szintén az Oktatási Hivatal látja el 2015. 
április 1. napjától a pedagógiai szakmai 
szolgáltatásokkal kapcsolatos állami 
feladatokat. A törvény fenti módosításá-
hoz kapcsolódóan részben megtörtént, 
részben folyamatban van a végrehaj-
tási rendeletek, illetve a feladatellátás 
részletszabályainak meghatározását 
tartalmazó jogszabályok módosítása.
Az intézkedések a köznevelési háttérin-
tézmények feladatellátásában mutatkozó 
párhuzamosságok megszüntetését, 
racionálisabb és gazdaságosabb fel-
adatellátás lehetővé tételét szolgálják. Az 
intézkedések következtében az egy-
másra épülő szakmai feladatok ellátása 
egységes, áttekinthető rendszerben 
fog megvalósulni, az egyes feladatok 
tekintetében egy felelős szervezet 
kijelölésével, megvalósítható továbbá a 
szervezetek hatékony irányítási rend-
szerének, ellenőrzésének kialakítása. 

Fentieken túl mindez lehetővé teszi az 
EU-s források megvalósítását támogató 
országos hálózat egy egységben való 
kialakítását, az európai uniós forrásból 
finanszírozott projekttevékenység ha-
tékonyabb ellátását, a források hatéko-
nyabb felhasználását.

KLIK – fenntartói feladatok
A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (a továbbiakban: KLIK) tisz-
tán fenntartói feladatokat fog ellátni, 
a pedagógiai-szakmai szolgáltatások 
nyújtása a módosítások eredményekép-
pen a továbbiakban az Oktatási Hivatal 
szervezetén belül kerül megszervezésre. 
Természetesen változatlanul van arra 
lehetőség, hogy az egyházak, alapítvá-
nyok, illetve egyéb magán fenntartók 
pedagógiai szolgáltatásaikat intézményi 
formában lássák el.
A pedagógusminősítési eljárás, valamint 
az országos pedagógiai-szakmai ellen-
őrzés (tanfelügyelet) eljárása nagymér-
tékben egyszerűsödik azzal, hogy keve-
sebb szereplő vesz részt a folyamatban 
(a kormányhivatalok a törvénymódosí-

„Közelebb az érintettekhez” 
Átalakult az Oktatási Hivatal, változik a KLIK, egyeztetés hamarosan

A tervezett intézményi átalakításokról, azok részleteiről kérdeztük az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának (EMMI) Köznevelésért Felelős Államtitkárságát. Arra voltunk kíváncsiak, milyen 
feladatkörök és tevékenységek kerülnek át az egyes szervezetekhez, milyen kapcsolódási pontok 
jönnek létre vagy szűnnek meg, és azok hogyan érintik a pedagógusokat.

Fotó: Shutterstock
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tással kikerültek a szervezés folyama-
tából), ami a pedagógusok számára is 
átláthatóbb, követhetőbb eljárást jelent 
majd a jövőben.

Szervezeti átalakítás a 
KLIK-en belül
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény kimondja a köznevelési 
alapfeladatok közszolgálati kötelesség-
ként való biztosításának állami felelős-
ségét.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
2011-es elfogadásával indult meg az 
a folyamat, amely a köznevelés rend-
szerének megújítására irányult. Ennek 
keretében megtörtént az állami közne-
velési közfeladat-ellátás feltételeinek 
megteremtése – a KLIK létrehozása. A 
köznevelési feladatot ellátó önkormány-
zati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vétele által megvalósult a 
központilag tervezhető, a területi különb-
ségek csökkentését szolgáló köznevelési 
közfeladat-ellátás. 
A mindennapi élet gyakorlati tapasz-
talatai alapján azonban szükséges a 
korrekció a szervezet működésében. 
Decentralizálni kell a működést, hogy a 
döntéshozatal és végrehajtás közelebb 
kerüljön az intézményi működéshez 
és az érintettekhez. Szabályozottabbá 
és kiszámíthatóbbá kell tenni a KLIK-
ben a folyamatokat, hogy a felmerülő 
gyakorlati problémákra minden szinten 
elérhető és egyértelmű legyen a válasz. 
Ezzel megnő a bizalom is a fenntartó 
iránt, ami a jó együttműködés záloga.
Áttekintették a KLIK teljes működését 
a szervezetet, személyügyeket, létszá-
mokat, feladatokat, vagyongazdálko-
dást, pénzügyi működést, szakképzést, 
területi szerveket, működtetést érintően. 
Részletes, gyakorlati szemléletű és a 
szerv működését hosszú távon megala-
pozó stratégiai tervezési munka folyt. 
A területi szakemberek bevonásával is 
áttekintették a koncepciót, így a helyi 
tapasztalatokat is beépítették. Ennek a 
munkának az eredményeképpen módo-
sításra került a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központról szóló 202/2012. 
(VII. 27.) Korm. rendelet, valamint 
folyamatban van a KLIK SZMSZ módo-
sítása, egységes szemléletben, minden 

feladatra kiterjedően. Az átalakítás fő 
irányvonala, hogy a hatáskörök közelebb 
kerüljenek a feladatellátási helyhez. A 
központosítástól a helyi szervek felé 
helyeződik a hangsúly a gyakorlatias és 
rugalmasabb működés érdekében.

A fenntartói, munkáltatói 
jogok változásai
2014. december 31-én jelent meg a 
379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központról 
szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról, mely újraértelmezi a 
tankerületek közötti feladatmegosztást. 
A Központ a jövőben hangsúlyosabb 
irányító, ellenőrző és stratégiai szerepet 
fog ellátni. A funkcionális, valamint a 
szakmai feladatok területi szinten kon-
centrálódnak majd. A rendelet alapján 
módosult a tankerületek szervezeti és 
vezetői szintű mellérendeltségi viszonya, 
a funkcionális feladatok tekintetében a 
járási tankerületek a megyei tankerüle-
tek egységes koordinálása mellett mű-
ködnek, ugyanakkor szakmai kérdések-
ben az általuk fenntartott intézmények 
tekintetében az önálló döntési jogkörük 
megmarad. 
A pénzügyi, vagyongazdálkodási fel-
adatok jelentős része közelebb kerül 
az intézményekhez, ami a működés 
hatékonyságát fogja javítani. Ennek 
szellemében készül a KLIK új SZMSZ-e, 
így kerülnek meghatározásra a fel-
adatkörök, és a további szabályozók 
fogják kibontani a feladatok szakmai 
részletszabályait és a végrehatás pontos 
rendjét.
Az új SZMSZ hamarosan elkészül, 
egyeztetésre kerül a társadalmi szer-
vezetekkel, így a Nemzeti Pedagógus 
Karral is. 
Az átszervezés eredményeképpen 
a Központból nagyobb feladat- és 
hatáskört telepítenek a KLIK megyeköz-
ponti tankerületekhez, mely feladatok 
részletes felsorolása szintén az SZMSZ 
tárgykörébe tartozik. A pénzügyi, 
vagyongazdálkodási feladatok jelentős 
része megyei szintre kerül, a szükséges 
személyi állománnyal együtt. Így lehető-
ség lesz a járások megyei szintű koordi-
nálására, ami egységesebb és hatéko-
nyabb feladatellátást eredményez.

A járási/fővárosi tankerület feladat- és 
hatásköre lényegesen átalakul. Azok 
a feladatok, amelyek inkább megyei 
szinten racionalizálhatók – például a 
gimnáziumi, gimnázium és felnőttok-
tatás, szakközépiskolai (középiskola), 
szakképzési, valamint kollégiumi felada-
tok –, megyei tankerületek hatásköré-
be tartoznak a továbbiakban. Az ilyen 
feladatokat is ellátó többcélú intéz-
mények is a megyei szinthez kerülnek. 
Ennek oka, hogy ezek az intézmények 
jellemzően több településről fogadnak 
tanulókat, így fenntartásuk megyei 
szinten indokolt. A megyeközponti 
tankerületek kellő áttekintéssel rendel-
keznek a teljes tankerületet illetően, és a 
járási tankerületi igazgatók bevonásával 
hatékonyabban tudják az intézmények 
fenntartói feladatait ellátni. A fővá-
rosi tankerületben azonban a kerületi 
tankerületekben marad a gimnáziumok 
fenntartása. Ennek oka, hogy a főváros-
ban mint kvázi megyeközponti tankerü-
letben többszöröse a gimnáziumoknak 
a száma a többi megyéhez képest. Ezek 
volumene olyan méretű tankerületet 
igényelne, aminek működtetése, mérete 
nem lenne racionális. A fővárosnak me-
gyéktől eltérő szerkezete indokolja tehát 
ezt a kivételt. A járási/fővárosi kerületi 
tankerületek ellátják az általános iskola, 
az alapfokú művészetoktatás fenntartói 
feladatait is. 

Feladatkörök, személyi vál-
tozások
A fővárosi kerületi tankerületek vonat-
kozásában szükséges a megyeközponti 
feladatellátás szervezeti kereteinek 
kialakítása, amely a fővárosi tankerület 
létrehozásával érhető el. Ennek személyi 
állománya adott egyrészt a Központnak 
a fővárost irányító szervezeti egységei-
nek kiemelésével, másrészt a jelenlegi 
Gazdasági Ellátó Osztályokon dolgozó 
munkavállalók átcsoportosításával. 
Ugyanakkor működésük hatékonysága 
csak úgy érhető el, ha nagyobb, a me-
gyei tankerületekhez hasonló mozgáste-
ret kapnak. 
A hierarchikus szintek és az irányítási jo-
gok támogatása érdekében a tankerüle-
ti igazgatók kinevezése és felmentése 
elnöki hatáskörbe került. •
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További információ: gyermekbarat.nmhh.hu

Tudjon róla és használja!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elkötelezetten védi a fogyasztók érdekeit, 

és támogatja a gyerekek tudatos
 és biztonságos médiahasználatát.

Szeretné, ha gyermeke védve lenne az erőszakos tévéműsoroktól? 
Tévékészülékek – Használja jól a távirányítót!

A televízió gyerekzárának beállítása után a felnőtteknek szóló adót 
általában csak egy, a távirányítón megadott több számjegyű kód 

beütése után lehet nézni. A modernebb televíziók műsoronként is 
felismerik a korhatárjelzéseket, és azoknak megfelelően tesznek 

elérhetővé tartalmakat. A részletekért forduljon kábeltévé-szolgálta-
tójához, vagy olvassa el készüléke használati utasítását!

Szeretné, ha gyermeke mobilja letiltaná az internetes pornográf 
találatokat? 
Okostelefonok – távolról telepíthető szűrőprogramok díjmentesen
A mobilszolgáltatók a szülő kérésére ügyfélkódos azonosítás után 
telepíteni tudják a gyermek készülékén az ingyenesen elérhető 
gyerekzár-szolgáltatást. Ehhez magára a telefonkészülékre nincs 
szükség, távolról tilthatja le a felnőtt tartalmakat, a chatet, az emelt 
díjas szolgáltatásokat vagy egyes erőszakos telefonos játékokat. 

Szeretné, ha gyermeke nem gépezne az alvás rovására?
Számítógépek – szűrőszoftverek ingyen 

2014. július 1-től minden internetszolgáltató honlapjáról ingyene-
sen letölthetők a gyermekvédelmi szűrőszoftverek. Ezek letiltják 

a felnőtt tartalmakat, korlátozzák a chathasználatot vagy időzárat 
tesznek az internetes játékokra. Léteznek kifejezetten a kicsik 

számára kifejlesztett, gyermekbarát böngészők is. A családi számí-
tógépen érdemes külön bejelentkező felületet kialakítani a gyerme-

kek számára és külön jelszavas fiókot a szülőknek.
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Az iskolaújság fontos része az oktatási intézmények működésének, 
hiszen nemcsak információáramlást biztosít, de a közösségi össze-
tartozás érzését is hatékonyan erősíti. Ennek ellenére az elmúlt évek 
tendenciája sajnos az, hogy az iskolák egyre ritkábban jelentetnek 
meg saját újságot. A nyomtatott kiadványok háttérbe szorulásának 
fő okai, hogy állandó költséget jelentenek az intézményeknek,  
illetve az információ gyakran aktualitását veszti egy-egy ritkábban 
megjelenő lapszám között. Az információáramlás  
igencsak felgyorsult, és a diákok életébe is szervesen beépült az 
internet, aminek következtében mindenről hamarabb tájékozódnak. 
Mostantól az Új Nemzedék Plusz projekt legújabb fejlesztése, a 
Diáklaptár is segíthet válaszolni a kihívásokra egy könnyen kezelhető, 
a diákok számára egyszerű szerkesztést, a tanárok számára átlátható 
és megbízható felügyeletet biztosító, egységes online felülettel!
Az egységes felület azonban nem jelenti, hogy az iskolák újságjai 
egyformák is lesznek, sőt! Az online lapok teljesen testreszabhatóak 

– beállíthatók a színek, betűk, hátterek, dizájnelemek, saját skinek 
készíthetők, és számtalan sablon közül lehet válogatni. 
A 2014 májusától elérhető Diáklaptár egységes rendszerbe fogja 
az ország valamennyi, a laptárba feltöltött iskola saját újságát, így 
a diákok nemcsak saját, de bármely másik iskola híreit nyomon 
követhetik, ezzel is elősegítve, hogy megismerjék egymás iskolai 
kultúráját, és folyamatosan tanuljanak is egymástól. A Diák- és Ifjúsági 
Újságírók Országos Egyesületének szakmai együttműködésével 
megvalósított Diáklaptár tehát segít, hogy felpezsdítse az intézmény 
közösségi életét, mind a tanári kar, mind az iskola tanulói részére.

Új Nemzedék Diáklaptár  
modernizálja az iskolaújságokat!

Hogyan lehet az iskolámnak saját újságja a Diáklaptárban?

•  A Diáklaptár bármely iskola számára elérhető, egy iskolából csak  
egy lap regisztrálhat. 

•  A regisztráció, néhány alapadat megadásával - mely a további 
kapcsolattartáshoz szükséges - könnyen elvégezhető. 

•  A fontos tudnivalók megadását követően az adminisztrátorok 
ellenőrzik, hogy minden rendben van-e a jelentkezéssel, majd 
írásban visszajeleznek annak sikerességéről. 

•  Az adatok egyeztetése után már el is indulhat a lapkészítés.  
Az iskolák részére az Új Nemzedék Diáklaptár egy egységes és 
formailag azonos weblapfelületet bocsát rendelkezésére.

Milyen fő funkciók érhetők el a Diáklaptárban?

•  Lehetőség van videók feltöltésére, mivel az új nemzedék fogékony 
az audiovizuális elemekre, és a közösségi média világában ezek 
használata már elengedhetetlen. 

•  Eseménynaptárt lehet beépíteni, ahol mindenki követheti, hogy 
milyen programok várhatók az iskolában.

•  Hasznos linkek gyűjteményét összeállítani, ami segíti a tanárok  
és a diákok tájékozódását. 

•  A legolvasottabb írások kikerülnek a Diáklaptár főoldalára. Minden 
írás megosztható közösségi oldalokon is.

Bővebb információ és regisztráció:  
http://ujnemzedek.hu/diaklaptar/



Modern Iskola10

vezetés

Miből látszik, hogy jó egy 
tanár?
Mikor érzik úgy a pedagógusok a nap 
végén, hogy jól dolgoztak?
Néhány pedagógus véleményét 
idézzük:
•	 Jól sajátítják el a tananyagot a tanít-

ványaink, jól sikerült a dolgozat, jó 
lett az átlag.

•	 Ma még Pistike is figyelt az órán, 
pedig vele mindig baj van, mindig 
izeg-mozog…

•	 Ma aztán igazán jól sikerült az 
órám, hogy csillogott a gyerekek 
szeme!

•	 Megpályáztam egy tábort a gyere-
keknek, így azok is el tudnak jönni, 
akik nem tudnák megfizetni a 
részvételi díjat!

•	 Ha a kölykök mosolyognak (veszé-
lyeztetett, SNI-s, BTM-es gyerekek), 
ha rosszul indult a napjuk, és 
enyhíteni tudtam a kudarcélményt, 
vagy úgy érzik, hogy jó napjuk volt 
(ez látszik rajtuk!)…

•	 Egy szál virág a legrosszabb gye-
rektől…

Ezernyi szál, ezernyi gondolat élet-
helyzettől,	iskolától,	gyerekcsoporttól	
függően.	A	pedagógusok	nagy	része	
belülről	vezérelten	dolgozik.	Nem	
vágynak	külső	elismerésre,	számukra	
a	tanítványok	sikere,	fejlődése	jelenti	
az	elsődleges	jutalomforrást.
Több pedagógust megkérdeztünk, 
van-e olyan kolléga az ismeretségi 
körükben, aki kitüntetést vagy díjat 

kapott. Vannak olyan tantestületek, 
ahol több kitüntetett, kiváló munkát 
végző	pedagógus	is	dolgozik.	Máshol,	
nem is egy megkérdezett helyen, nem 
hogy nem volt évek óta egy kitüntetett 
pedagógus sem, de nem is rendel-
keznek ismeretekkel a kitüntetések 
ajánlási,	pályázási	rendszeréről.	

Mit érnek a díjak?
A	pedagógus-életpályamodellben	a	
pályán eltöltött évek száma mellett 
fontos	a	minőségi	munkavégzés	is,	
amelyet	külső	szakértők,	pályatársak	

és	az	intézményvezető	értékel.	Külső	
értékelési, jutalmazási formák a peda-
gógusok	számára	kiírt	pályadíjak	is.	A	
díjak egy részét ajánlások útján lehet 
elnyerni, a másik részét a pedagógus-
nak kell az eredmények dokumentálá-
sával megpályáznia. Ellentmondásos, 
hogy	bár	a	minősítési	eljárásban,	a	
már lezárt e-portfólióban fel kellett 
tüntetni a pedagógus szakmai munká-
jáért kapott díjat, ezért pont nem jár.

Azokban	a	tantestületekben,	ahol	több	
díjat is kaptak a pedagógusok, feltehe-
tőleg	más	a	szellem,	eltérő	az	átlagos-
tól.	A	Kempelen	Farkas	Gimnáziumban	
tanító dr. Szász Erzsébet elmondta, 
hogy náluk megbecsülés övezi a 
kitüntetett	kollégákat.	„A	pedagógusok	
munkájának inkább hosszabb távon 
van látszata, hiszen a tanuló majd az 
életben, a másik iskolában alkalmazza 
a korábban megszerzett szemléletet, 
tudást.	A	díjak	általában	összegző	
értékelést, megbecsülést fejeznek ki. 
Természetesen a díj megkapása után 
nagyon boldog az ember, meghatódik 
a	váratlanul	előbukkanó	gratulálók	
miatt, s lelkesebben végzi a munkáját. 
Mindenképpen pozitív visszajelzés, 
hogy	nem	dolgozik	hiába.	A	kerületi/
helyi önkormányzati, tankerületi díj 
azért jó, mert olyanok adják, akik 
ismernek.	Csak	sajnos/szerencsére	
sokkal több ember megérdemelné.”

Segítség, díjazott lettem!
A	fiatal	pedagógusok	számára,	illetve	
más területen dolgozóknak sokkal 
elfogadottabb, mint a pedagógusok 
körében általában, hogy a munkavál-
laló önérvényesítési kompetenciáinak 
körébe tartozik az önmenedzselés ké-
pessége. Ha valakinek jó eredményei 
vannak, akkor azokat meg kell mutatni. 
Az	összegyűlt	tapasztalatokat	át	kell	
adni a közösségnek, a pedagógusnak 
is meg kell mutatnia magát. Ennek 
egyik eszköze a pedagógusok számá-
ra	adományozott	díj.	A	megpályázható	

Pedagógus-díjak 
Mit ér a pedagógus, ha díjat kap?

Milyen a jó tanár? Ez a téma a Moderniskola.hu-n nagy nézettséget, érdeklődést kiváltott témáink 
egyike volt az utóbbi hónapban. (Milyen a jó tanár?, Támogató cikk Csermely Pétertől, „Túl jó 
tanár” jelenség – Ön érintett?, Mire emlékeznek a diákok a tanárokról leginkább? Ld. QR-kód!) 
Emberi tulajdonság, hogy mindenkinek fontos az elismerés. A cikkben körbejárjuk azt a témát, 
tudnak-e róla, igénylik-e a pedagógusok a jutalmazás külső formáit, elismeréseit. Vajon meg-
becsülés övezi-e a kitüntetett tanárokat? Cikkünk második részében, online felületünkön közre-
adunk néhány pályázható lehetőséget is, aminek alapjait a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége (MATEHETSZ) korábbi gyűjtését frissítve készítettük el.
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díjak között vannak olyanok, amelyek 
lehetővé	teszik	a	további	tanulást,	
fejlődést,	pénzjutalommal,	ösztöndíjak	
adományozásával.
A	fiatal,	megkérdezett	pedagógusok	
elmondták, hogy sokszor nincs önbi-
zalmuk	megpályázni	egy-egy	lehető-
séget. Egy gyógypedagógus vagy egy 
szakiskolában tanító tanár nem nevel 
tehetségeket, nincsenek látványos 
eredményei.	Úgy	érzi,	az	ő	munkája	
nem	összemérhető	egy	elit	gimná-
ziumban tanító pedagóguséval, holott 
teljesen más-más típusú pedagógiai 
munka	mindkettő,	ezért	az	értékelés	
szempontjai	is	mások	lehetnek.	A	
pedagógusok nem tudnak róla, illetve 
szívesen	vennék	vezetőjük	tájékozta-
tását, segítségét a kiírás értelmezé-
sében és a beadandó dokumentáció 
elkészítésében.

Milyen pedagógusdíjak 
vannak?
A	pedagógus-elismerések	többségét	
pedagógusnap alkalmából adomá-

nyozza	a	kiemelkedő	munkát	végző	
pedagógusoknak	az	emberi	erőforrá-
sok minisztere. Pedagógus Szolgálati 
Emlékéremmel a 25 éve a pályán 
dolgozó pedagógusokat jutalmazzák. 
A	javaslatot	a	jogszabályban	talál-
ható adatokkal lehet a minisztérium 
oktatásért	felelős	államtitkárságára	
benyújtani.	A	természettudományok	
oktatásában	kiemelkedő	pedagógu-
sokat többek között Öveges József-
díjjal (adományozó: Magyar Nukleáris 
Társaság) vagy például a Rátz Tanár 
Úr	Életműdíjjal	(adományozó:	Alapít-
vány a Magyar Természettudományos 
Oktatásért)	jutalmazzák.	A	pedagó-
gusok munkáját, azon belül például 
a tehetséggondozást vállalatok és 
civil szervezetek is ösztönzik, például 
Ericsson-díj (Ericsson Magyarország 
Kft.).
A	pedagógusdíjak	egy	részét	aján-
lások útján adományozzák, más 
részüket	pályázat	útján	lehet	kérni.	Az	
ajánlásokat	kollégák,	vezetők,	diákok,	
esetenként	szülők,	a	pedagógusok	

munkáját	jól	ismerő	személyek,	tár-
sadalmi, szakmai szervezetek tehetik 
meg. Érdemes figyelni a beadási 
határidőket,	pályázni,	vagy	ajánlani	a	
kollégákat a díjak, kitüntetések elnye-
réséhez.
A	pedagógusok	számára	adományoz-
ható, megpályázható díjakat egy táb-
lázatba szerkesztve a Moderniskola.
hu Pályázatok rovatában tettük közzé, 
érdemes megosztani, a tanáriban 
kifüggeszteni	a	lehetőséget	(a	folya-
matosan	frissített	táblázat	PDF-ben	
letölthető,	a	szerkesztés	lezárva:	2015.	
január	31.).	Ha	Önök	olyan	pályázatot	
találnak, amit még nem publikáltunk, 
érdeklődéssel	várjuk!

Megpályázható, esetenként jelölés-
sel	elnyerhető	kitüntetések,	díjak	(a	
gyűjtés	nem	teljes,	
ha tudomása van 
megpályázható dí-
jakról, küldje el, és 
közzétesszük). •	

Kovács Márta

Jelentkezni lehet a Mathias Institut weboldalán: www. mathias-institut.hu

Trénerképzés
2015 nyarán trénerképzés indul olyan érdeklődő pedagógusoknak, akik a felnőttképzés 
módszertanával akarnak megismerkedni. A 100 órás képzés során a résztvevők elsajátítják 
mindazokat az oktatásmódszertani, kommunikációs és szervezetfejlesztési ismereteket, 
amelyek az ipari, kereskedelmi vállalkozások belső képzési programjainak megvalósításához 
nélkülözhetetlenek. 

A trénerképzésben résztvevő képzők több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a pedagó-
gusképzés valamint a multinacionális nagyvállalatoknál és a magyar vállalkozásoknál 
fejlesztett és kivitelezett felnőttképzési programok vezetésében. 

A júliusban megtartásra kerülő 5 X 2 napos program legfeljebb 16 fő részvételével indul.

A társaság engedélyezési száma:  E- 000075/2013 | A program engedélyezési száma:  E-000075/2013/D005
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elszamW 
Közétkeztetési elszámoló rendszer

Önálló számítógépes alkalmazás, amely 
a lakomaW’14 Étkeztetési és Gazdálkodási rend-

szerrel is összekapcsolható. ››› Feladatok, amelyek 
elvégzését az elszamW rendszerre bízhatjuk  

• Személyenkénti étkezési igények rögzítése • Étkezési 
jegy készítése • Igény leadása a fôzôkonyhának • 

Igények elszámolása • Fizetendô összegek számlázása 
• Fizetés csoportos beszedési megbízással 

GIRO rendszeren keresztül • Csekknyomtatás, stb.
› (53.000 Ft+áfa)

 
Közétkeztetést, élelmezést támogató szoftver
lakomaW’14
Raktárgazdálkodás, (bevét, kivét, selejt, visszáru, 
sztornók) • Leltározás támogatása • Étlaptervezés, 
kiszabat készítés, automatikus raktári kivét, pótkivét, 
visszavét • Étkeztetési norma figyelése, elemzése •  
Tápanyagok mennyiségi elemzése, összevetése az elô-
írásokkal • Cikkforgalmi kimutatások • Feltöltött cikk-  
és étel adatállomány, amely igény 
szerint átdolgozható • Megfelel 
az ÁNTSZ-ajánlásoknak 
› (120.000 Ft+áfa)

›› www.lakoma.eu  
›› www.open-szoftver.hu

›› www.lakoma.eu  
›› www.open-szoftver.hu

OPEN_hird_180x120mm.indd   1 12/6/14   10:59:55 AM

FÔSZPONZOROK

Cím: 9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66., az Egyetemi Csarnok mögött.
A részletes programok megtalálhatók honlapunkon és Facebook-oldalunkon: 
www.mobilis-gyor.hu  |  www.facebook.com/mobilis.gyor

INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT MOZGÁSBAN
A TUDOMÁNY!

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS?
IRÁNY A MOBILIS!
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osztálykirándulás
Kreatív,

játékos

Pécsre

Az ajánlat tartalma: 

Kombinált belépőjegy a Zsolnay Kulturális Negyed 

összes kiállítására és a Labor – Interaktív Varázstérbe

Egyedi kerámiafestés a Kerámia Festödében 

Belépőjegy a pécsi világörökségi helyszínekre 

Cellactivity játék: activity a római kori Pécsről és a 

világörökségi helyszínről, középiskolásoknak

vvagy
Örökségműhely foglalkozás: 2 órás kreatív időutazás 

a római korba, általános iskolásoknak

1 éjszaka szállás Pécsett félpanzióval 

a Hotel Laterumban*** 3-4 ágyas szobákban 

Érvényes: 2015. december 15-ig.

Kérje további egyedi ajánlatunkat itt: 
latogato@zsn.hu, tel: :72 500 350

Szállással kapcsolatban érdeklődjön itt: 
laterum@laterum.hu  tel: 72 252 113

www.zsolnaynegyed.hu
www.laterum.hu

A fenti ár csak diákcsoportokra vonatkozik, minimum 20 fő esetén érvényes.
Ár: 9200 Ft/fő
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2015-ben megindul az országos 
pedagógiai-szakmai ellenőrzés, 
röviden a tanfelügyelet rendszere. 
Bevezető cikkünkben azt jártuk körül, 
hogy mely pedagógusok számíthat-
nak arra, hogy 2015-ben részt kell 
venniük a tanfelügyeleti ellenőrzés 
folyamatában, illetőleg az igazgató 
kollégákat igyekeztünk segíteni az 
érintettek körének behatárolásában. 
E cikkünkben azt tekintjük át, hogy 
milyen előkészítő feladatokat igényel 
az igazgatóktól a tanfelügyeleti ellen-
őrzésre való felkészülés. Az első teen-
dő mindenekelőtt az intézményvezető 
saját felkészülése, azaz az intézmény-
re és az igazgatóra váró feladatok 
áttekintése annak érdekében, hogy 
az előkészítő feladatokat megfelelő 
időben és alapossággal elvégezhes-
se, és felkészítse az intézményt a 
tanfelügyeleti ellenőrzés folyamatára.

1. A legelső fontos fel-
adat: a nevelőtestület 
alapos tájékoztatása
Az igazgató saját tájékozódását köve-
tő legfontosabb teendőnek a neve-
lőtestület megfelelő tájékoztatását 
tartjuk. A téma fontossága és össze-
tettsége miatt ez a tájékoztatás írásos 
formában nem oldható meg az elvárt 
hatásfokkal, inkább nevelőtestületi 
értekezleten, célszerűen prezentáció 
bemutatásával érdemes a feladatot 
alaposan elvégezni. Ezzel az előké-
szítő munkával ugyanis sok további 
fölösleges feladattól, kellemetlen 
helyzettől óvhatjuk meg magunkat és 
iskolánkat. Terveim szerint az elkövet-
kező időszakban vázlatot töltök föl a 
nevelőtestületi tájékoztató tartalmára 
vonatkozóan is.

2. Az ellenőrzött pedagó-
gusok korábbi belső érté-
kelésének dokumentumai
A pedagógusok tanfelügyeleti ellen-
őrzési folyamatában a tanfelügye-
lőknek meg kell vizsgálniuk az adott 
pedagógus korábbi ellenőrzésének 
dokumentumait. Az első ötéves 
ellenőrzési ciklusban azonban ezek 
még nem állnak majd rendelkezés-
re, ezért ebben az időszakban – a 
tanfelügyeleti kézikönyv 3.1.1 feje-
zetének 2. bekezdésében foglaltak 
szerint – a pedagógus belső minő-
sítési dokumentumait kell vizsgálnia 
a tanfelügyeletnek. Fontos intéz-
ményvezetői feladat tehát az adott 
félévben tanfelügyeleti értékelésre 
kijelölt pedagógusok belső értékelési 
dokumentumainak előkészítése vagy 

– ezek hiányában – elkészítése. Ez 
az irat lehet – a már nem kötelező – 
minőségirányítási rendszer előírásai 
szerint készült értékelő dokumentum, 
de lehet az igazgató által készített, 
óralátogatásokon alapuló, önálló 
értékelő dokumentum is. Ügyelnünk 
kell azonban arra is, hogy az értékelő 
dokumentum ne legyen túlságosan 
régi: elfogadhatónak vélem, ha a 
pedagógus belső értékelési doku-
mentuma nem régebbi 2-3 évnél, 
de öt évnél régebbi dokumentumot 
semmiképpen ne használjunk föl! Ha 
iskolánkban több pedagógus érté-
kelésére kerül sor, akkor a belső ér-
tékelő dokumentumok elkészítésére 
érdemes visszanyúlni az IMIP-hez, és 
annak alapján készíteni elő a kolléga 
értékelő dokumentumát.

3. Az ellenőrzendő órák 
(foglalkozások) pedagó-
giai és intézményi doku-
mentumai
Fel kell hívni a nevelőtestület, főként 
pedig az ellenőrzésre kerülő kollégák 
figyelmét arra, hogy a pedagógu-
sok értékelésekor a tanfelügyelők a 
326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 
(a továbbiakban: Kormányrendelet) 
148. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján kötelesek áttekinteni az alábbi 
dokumentumokat, így ezek előkészíté-
sére az ellenőrzött pedagógusoknak 
előre föl kell készülniük:
1. a meglátogatott órákra vonatkozó 

tanmenetek,
2. a meglátogatott órák óraterve 

vagy foglalkozásterve,
3. az egyéb foglalkozások (szakkör, 

Hogyan készüljünk 
a tanfelügyeletre? 
Az intézményvezető feladatai a tanfelügyeletre való felkészüléshez

Milyen előkészítő feladatokat igényel az igazgatóktól a tanfelügyeleti ellenőrzésre való felkészü-
lés? Ebben az áttekintésben segít Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő, a kazincbarcikai 
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium igazgatója.
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korrepetálás stb.) tervezési doku-
mentumai,

4. a foglalkozások haladási és osztá-
lyozó naplója,

5. a meglátogatott órákon részt vevő 
tanulók füzete.

Természetesen a tanfelügyeleti 
ellenőrzésről szóló hivatalos tájékoz-
tatás előtt sem a pedagógus, sem 
az igazgató nem tudja, hogy melyik 
órát látogatja meg a tanfelügyelet, de 
a dokumentumokat úgy kell előké-
szíteni, hogy azok megfeleljenek az 
elvárásoknak.

4. Az intézményvezető 
nevelőtestületi és szülői 
értékelésének dokumen-
tációja
A köznevelési törvény 69. §-ának 
(4) bekezdése értelmében a neve-
lési-oktatási intézmény vezetőjének 
munkáját a nevelőtestületnek és 
a szülők közösségének a vezetői 
megbízás második és negyedik 
évében személyazonosításra alkal-
matlan kérdőíves felmérés alapján 
értékelnie kell. A köznevelési törvény 
szóban forgó előírása 2012. szep-
tember 1-jétől van hatályban. Ezért 
azoknak az intézményvezetőknek, 
akik a vezetői megbízásuk legalább 
második tanévét töltötték a 2012/13-
as tanévben, már okvetlenül rendel-
kezniük kell a szóban forgó doku-
mentummal. A Kormányrendelet 149. 
§-ának (5) bekezdésében foglaltak 
szerint az országos pedagógiai-szak-
mai ellenőrzés az intézményvezető 
munkájának ellenőrzésekor a fentebb 
említett kérdőíves felmérés eredmé-
nyét is figyelembe veszi. Ezért ezt a 
kérdőíves értékelő dokumentumot 
feltétlenül elő kell készíteni azoknak 
az igazgató kollégáknak az esetében, 
akiknek tanfelügyeleti ellenőrzése az 
adott tanévben esedékes.
Ha a korábban kötelező minőség-
irányítási programban az intézmény 
dolgozott ki megfelelő kérdőíves 
módszert az igazgató munkájának 
értékelésére, akkor ez a kérdőív – a 
szükséges átalakításokat követően – 
minden további nélkül felhasználható 
a tanfelügyeleti ellenőrzés céljaira 

is. A kérdőíven alapuló felmérésnek 
azonban jól kiértékeltnek, áttekint-
hetőnek, esetleg grafikus formában 
is megjelenítettnek kell lennie annak 
érdekében, hogy az az előkészítő 
vizsgálati szakaszban feldolgozható 
legyen. Ajánljuk az igazgató kollégák 
figyelmébe az interneten néhány hó-
napig akár ingyenesen vagy néhány 
ezer forintért hosszabb időtartamra is 
rendelkezésre álló webes kérdőíves 
lehetőségeket, amelyeknek előnyei 
közé tartozik, hogy a kitöltő személy 
e-mail címének megadásával lehet 
anonim kitöltési lehetőséget biztosíta-
ni, valamint az értékelés és a grafikus 
feldolgozás automatikusan valósul 
meg, tehát megéri a – kérdések szá-
mát illetően javasoltan mértéktartó 
– tesztkérdések egyszeri begépelésé-
nek fáradságát.

5. Dokumentumok előké-
szítése az intézményveze-
tői értékelést megelőzően
Az igazgató vezetői munkájának 
ellenőrzésekor – a Kormányrendelet 
149. § (1)-ában és a tanfelügyeleti 
kézikönyv 2.2.2 fejezetében foglaltak 
alapján – sor kerül az intézmény 
alapdokumentumainak és egyéb 
dokumentumainak tanfelügyelői 
vizsgálatára is. Ennek érdekében 
az intézményvezető tanfelügyeleti 
ellenőrzését megelőzően a következő 
dokumentumokat kell előkészíteni:
1. az intézményvezető vezetői pályá-

zata,
2. az intézmény pedagógiai prog-

ramja,
3. egymást követő két tanév munka-

terve és éves beszámolója,
4. az intézmény szervezeti és műkö-

dési szabályzata,
5. az intézményi önértékelés do-

kumentuma, amellyel későbbi 
cikkünkben foglalkozunk majd,

6. a vezető önértékelő kérdőíve.

A felsorolt dokumentumok közül 
a pedagógiai programnak és az 
SzMSz-nek az intézmény honlapján 
elérhetőnek kell lennie, figyelmet kell 
fordítani a dokumentumok legutóbb 
elfogadott, hatályban lévő változatá-

nak feltöltésére. Ugyanilyen figyelem-
mel kell kísérni az intézményi alap-
dokumentumoknak a www.oktatas.
hu felületén (a régi szóhasználattal: 
a KIR-ben) feltöltött változatának az 
aktualizálását is.

6. Az intézmény dokumen-
tumainak előkészítése 
intézményértékelés előtt
Az intézményértékelést megelőzően 
– amelynek beütemezése 2015-ben 
még nem várható – a dokumentum-
elemzési feladatok végrehajtás érde-
kében a tanfelügyelet rendelkezésére 
kell bocsátani az előző fejezetben 
említetteken túl más dokumentu-
mokat is, összességében tehát az 
alábbiakat:
1. az alapító okirat (ennek hiányában 

szakmai alapdokumentum),
2. a pedagógiai program,
3. a szervezeti és működési szabály-

zat (SzMSz),
4. egymást követő két tanév munka-

terve és az éves beszámolók,
5. az intézmény továbbképzési prog-

ramja és beiskolázási tervei,
6. a házirend,
7. az intézményi önértékelés,
8. országos mérések eredményei,
9. elégedettségmérés,
10. az elmúlt öt évben lefolytatott 

ellenőrzések eredményei és fej-
lesztési tervei.

Az intézmény alapdokumentumai-
hoz a tanfelügyelők az Oktatási 
Hivatal www.oktatas.hu portálján 
férnek hozzá. Ebben az esetben 
is kiemelt figyelmet kell fordítani 
az OH honlapján és az intézményi 
honlapon található dokumentumok 
aktualizálására. A korábbi intéz-
ményellenőrzés dokumentumaihoz 
a tanfelügyelet az Oktatási Hivatal 
központi nyilvántartásából vagy az 
intézményvezető közreműködése 
révén fér hozzá. •

Forrás: 
Petróczi Gábor 

igazgató honlapja: 
www.

petroczigabor.hu
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Emlékkép
Több éve annak, hogy kolléganőm 
mesélt nekem egy kutatásról, amely 
során a diákok legemlékezetesebb 
iskolai élményeit gyűjtötték össze. A 
kutatást végző szakemberek azokra 
az emlékképekre voltak kíváncsiak, 
amelyek évek, sőt, évtizedek múlva is 
könnyen felidézhető tanórai élmények-
hez kapcsolódnak. A történet szerint 
az adatfelvételt végző szakemberek 
nemre és életkorra való tekintet nélkül 
minden velük kapcsolatba kerülő 
embertől ugyanazt kérdezték: „Milyen 
tanórai emlék jut először az eszébe, ha 
az iskolai tanulmányaira visszagondol?”
Kolléganőm szerint a legkülönösebb 
választ egy győri orvos adta. Számára 
a legemlékezetesebb pillanat az volt, 
amikor Klári nénivel nézték a hóesést. 
A vizsgálatot vezető szakemberek nem 
értették a választ, és kérték, pontosítsa, 
hogyan kapcsolódik a tanórához ez 
az emlék. Az orvos azt a régi novem-
beri napot idézte fel, amikor a tanóra 
közepén a tanárnő táblai magyaráza-
tára figyelt az osztály, majd az ablak 
felé forduló valamelyik diák suttogva 
mondta padtársainak: esik a hó. Aztán, 
mint itatós papíron a tinta, úgy terjedt 
szét a rövidke mondat: esik a hó. Pilla-
natok alatt szétesett a tanóra menete, 
sutyorgással telt meg a levegő, amit a 
forgolódó diákok alatt halkan meg-
reccsenő padok zaja kísért. A tanárnő 
megfordult a táblánál, majd pillanatnyi 
„helyzetelemzés” után mosolyogva 
a következőt mondta: „Gyerekek, 
mindenki forduljon az ablak felé. és 
nézzük együtt csendben a hóesést!” Az 
áhítatos csendben, ahogyan a diákok 
nézték a táncoló hópihéket, még az idő 
is megállni látszott. Az orvos vissza-

emlékezése szerint nem telhetett el 
több fél percnél, de számára ezek a 
másodpercek váltak a legemlékeze-
tesebb tanórai élménnyé több évtized 
távlatából is.

Személyes hatások
A pedagógus személyiségének hatása 
megkérdőjelezhetetlen a nevelési fo-
lyamat hatékonysága szempontjából. A 
pedagógiai és szaktárgyi ismeretek, a 
tanítás, tanulás folyamatának irányítá-
sa, a tevékenységi keretek hatékony 
szabályozása szintén hozzájárul a 
szakmai tevékenység sikeréhez. 
A saját szaktárgya iránti szenvedélyes 
szeretet, a tanítás során kialakuló „el-
ragadtatott” állapot, amikor a tanításra 
szánt idő szinte észrevétlenül múlik el, 
olyan élmények a pedagógus és diák 
számára egyaránt, amelyek nem tech-
nikai, technológiai tudást feltételeznek, 
hanem őszinte kíváncsiságot, mély 
szaktárgyi ismereteket és a diákok irá-
nyába történő empatikus odafordulást. 
Annak érdekében, hogy feltárjuk a pe-
dagógiai tevékenység során a hosszú 
távú emlékezetbe rögzült információk 
keletkezését elősegítő sajátosságokat, 
összegyűjtöttük és elemeztük azoknak 

az iskolateremtő pedagógusoknak a 
„módszertanát” is, akikről fennmarad-
tak korabeli leírások, esetleg film- vagy 
hangfelvételek. A módszertan szó idé-
zőjelbe helyezését azért tartottam fon-
tosnak, mert a hagyományos értelme-
zést kiterjesztettük, és új megfigyelési, 
elemzési szempontokkal bővítettük. 
Ezeknek az új szempontoknak köszön-
hetően olyan sajátosságokat tudtunk 
feltárni a pedagógusok személyes 
hatásrendszeréről, amelyek a tananyag 
emlékezetbe történő rögzítését nagy-
mértékben támogatták. 

Legendás tanárok peda-
gógiai öröksége
Csak azokat a hiteles forrásokból szár-
mazó személyes misszió-üzeneteket, 
fennmaradt filmfelvételeket, tanítvá-
nyoktól származó visszaemlékezéseket 
vizsgáltuk, amelyeket nem legendate-
remtő szándék vezérelt. Az összegyűj-
tött anyagok alapján lehetőségünk volt 
többek között Finánczy Ernő, Kará-
csony Sándor, Harsányi István, Öveges 
József pedagógiai hagyatékának tény-
szerű vizsgálatára. 
A legbőségesebb és a vizsgálat szem-
pontjából legjobb állapotban fennma-

„Semmiből nem lesz semmi” 
Inspiráló pedagógusok módszertana

Inspiratív pedagógiai módszertanát kidolgozó, oktató szerzőnk arról számol be, hogy mire van 
szüksége egy pedagógusnak ahhoz, hogy az általa közvetített tudást a tanulók maguktól tovább 
bővítsék. Hogyan lehet önfenntartó tanulási folyamatokat elindítani, milyen pedagóguskompeten-
ciák, beállítódások vezetnek ilyen sikerekhez?

1. ábra: A hangkép Öveges József előadásából 5 másodperces részlet
„Árván maradt, most ez munka nélkül maradt, sírna, ha tudna”
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radt közös pedagógiai örökségünk 
Öveges József munkásságához kötődik. 

Mi a titka Öveges pedagó-
giájának? 
Amikor Öveges József kísérleteit 
nézem, azt tapasztalom, hogy még 
mindig magával ragad az a lendület, 
amellyel előadásait tartotta. Ugyan-
úgy hat rám, mint diákkoromban. De 
nemcsak rám hat így, hanem a mai kor 
diákjaira is, hiszen beszűkülő figyel-
münket mindvégig ő irányítja a műsor 
alatt. 
Vizsgálatunkban közel 40 különböző 
változó mentén (intonáció, hangma-
gasság, ritmus, hangnem, hangszín, 
tartalom, prezentációs technika, esz-
közhasználat stb.) elemeztük a már em-
lített előadásokat, és azt találtuk, hogy 
szinte az összes változó mentén felfe-
dezhető volt érdekes kommunikációs 
sajátosság. Most azonban csak egy 
szempont bemutatására szorítkozunk, 
a beszéd sebességére (ld. 1. ábra). 
Öveges József egyik fizikai kísérletének 
prezentációjából kiragadott részlet, 
amelyen jól látható az előadó jellegze-
tesen gyors beszédsebessége (a kép 
alatti szövegben pirossal kijelöltük az 
egy másodperc alatt elhangzott három 
szót). 
Miért érdekes ez a beszédsebesség 
számunkra? Mert a meggyőző erejű 
előadás egyik titka Öveges professzor 
kommunikációjában is a jól artikulált, 
gyors ritmusú beszéd.
Ezzel szemben a fenti hangsávon a 
Mindenki Iskolája című televízióműsor 
egyik előadásának hangképéből azt 
láthatjuk, hogy a képzett színész, akik 
megpróbálta az ismereteket átadni a 
fiataloknak ugyanannyi idő alatt, mint 
Öveges professzor, csak feleannyi szót 
mondott ki (ld. 2. ábra). 

A pirossal kijelölt 10 másodpercben 15 
szó hangzik el, ez megközelítőleg fele 
a professzor által ugyanennyi idő alatt 
kimondott szavak számának.
Öveges professzor kedvenc mondása 
volt, amelyet diákjai fizikafüzetének 
első oldalára felíratott: „Semmiből nem 
lesz semmi.”
Így van ez a pedagógia tudományá-
ban is. A fásult, a fáradt, a közönyös 
és az érdektelen emberek – alacsony 
színvonalon átadott – információtartal-
mai nem eredményeznek másolódást, 
sem követő magatartást, sem azono-
sulást. Egyszóval nem eredményeznek 
semmit, csak az időt viszik el visszahoz-
hatatlanul.
Dr. Öveges József maga is tudta, hogy 
a hiteles, kísérletekkel, a tartalomelem-
zések tanúsága szerint speciálisan 
szerkesztett narratívákkal és a történet-
meséléssel támogatott kommunikáció 
személyes hatékonyságának egyik 
kulcseleme. Egyik vele készített interjú-
ban a következőt mondta: „Talán meg 
kellene tanítani a pedagógusokat, hogy 
érdekesen, színészkedve tudják átadni 
még a legunalmasabb ismereteket is a 
diákoknak.”
Vizsgálataink bebizonyították, hogy 
hiába tanul valaki magas színvonalú 
prezentációs, retorikai vagy előadó-
művészi ismereteket, mert azoknak 
elsajátítása bizonyos peremfeltételek 
megléte nélkül nem elégséges az 
önfenntartó tanulási folyamat elindítá-
sához. Tudomásul kell venni, hogy nem 
a módszereink és nem is a végzett-
ségeink vagy címeink azok, amelyek 
inspirálják tanítványainkat. Nem az 
eljárások és az eszközeink váltják ki az 
áhítatos csendet egy tanórán – amely 
során, ha kell, akkor a pedagógussal 
együtt csendben figyelik a diákok a 
hóesést –, hanem a pedagógus hiteles 

magatartása, szenvedélyes szeretete 
a tárgy, a diákok és a tanítás iránt, 
valamint a tanóráinak megtervezésébe, 
megszervezésébe és megvalósításába 
befektetett energiája. 

Önfenntartó folyamat
Kollégáimmal több mint két évtizede 
folytatunk programfejlesztéseket, ve-
zetünk tréningeket, és tartunk tréner-
képző programokat pedagógusoknak, 
vezetőknek, diákoknak. Programfej-
lesztéseink egyik központi kérdése volt 
hosszú időn keresztül, hogy milyen 
módszerrel tudjuk elindítani a részt-
vevőkben azt az önfenntartó tanulási 
folyamatot, amely a képzésen közve-
tített tudásanyag megszerzéséhez és 
az adott témában végzett folyamatos 
ismeret-elsajátításhoz, önképzéshez 
vezet. Nem egyszerűen motiválni akar-
tuk a résztvevőket, hanem úgy akartuk 
őket az ismeretek elsajátítása iránti 
belső elköteleződés irányába terelni, 
hogy a program után, nélkülünk is 
folyamatosan tovább fejlesszék tudásu-
kat. Ennek a kutató, fejlesztő munkának 
az eredményeként jött létre inspiratív 
pedagógiai módszerünk ©. Tevékeny-
ségünk egyik célja, hogy iskolateremtő 
pedagógusainknak ne csak neveük és 
munkásságuk leírásai maradjanak fent, 
hanem módszereik is tovább éljenek. •

Benyőcs László

2. ábra: „…feladattal állapítsam meg, hogy az ötvösök által készített arany királyi korona nem tartalmaz-e más fémet”

Névjegy
Benyőcs László 
Pszichopedagógus, tréner, a 
Mathias Institut ügyvezetője. 
Harminc éve foglalkozik szakmai, 
módszertani képzések fejlesztésével, 
vezetésével. Több szakmai tanul-
mány és cikk szerzője.
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Miben segíti az intézmények 
munkáját a tematikus 
szaktanácsadás?
Az oktatáspolitikai prioritások megvaló-
sulását, illetve a köznevelési intézmények 
szakmai fejlődését országosan megszer-
vezendő szaktanácsadási területek szak-
tanácsadói is támogatják. Közös jellemző-
jük, hogy a szaktanácsadás célcsoportja 
– a tantárgygondozó szaktanácsadással 
ellentétben – elsősorban nem a peda-
gógus, hanem pedagógusok csoportjai, 
közösségei, vagy maga az intézmény. 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 „Pedagó-
gusképzés támogatása” című kiemelt 
projektjében kísérleti jelleggel megvaló-
suló tevékenységet munkanevén tematikus 
szaktanácsadásnak neveztük el, mivel 
ezek a szaktanácsadói területek (intéz-
ményfejlesztés, konfl iktuskezelés, kiemelt 
fi gyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelé-
sének, oktatásának segítése, pedagógiai 
mérés-értékelés, nemzetiségi nevelés-ok-
tatás támogatása) a köznevelési intéz-
mények szervezeti kultúráját különböző 
témák alapján közelítik meg.

A tematikus szaktanácsadás kipróbálása 
során azzal kerestük meg a köznevelési 
intézményeket, hogy küldjenek be a pro-
jekt részére olyan, többé-kevésbé konkrét 
problémát, amelynek megoldásához 
szakmai segítséget várnak, és jelöljék meg 
azt, hogy mikor tudnának szaktanácsadót 
fogadni. 

A szaktanácsadók ún. interprofesszionális 
csoportos, problémaalapú képzésen vet-
tek részt, és a képzés részeként látogatták 
meg a problémákat beküldő intézménye-
ket. Ezek sokszor csoportosan történtek, 
vagyis intézményi probléma megoldását 
nem egy, hanem többféle, pl. egy konfl ik-
tuskezelési, egy intézményfejlesztési és 
egy SNI, BTMN-es szaktanácsadó segítet-
te, akik együtt készültek fel, és együtt is 
mentek el az intézménybe. Erre azért van 
szükség, mert az intézmények problémái 
általában összetettek. Például, ha egy 
iskolában a kompetenciamérések ered-
ményei nem az elvártak szerint alakulnak, 
annak több oka is lehet. Ezek, illetve a 
közöttük lévő összefüggések feltárásában 
és a lehetséges megoldási utak kidolgozá-
sában segíthet a többféle szakértelemmel 
rendelkező szaktanácsadói csoport.

A tervezés egyik legfontosabb szakasza, 
amikor a szaktanácsadók meghatározzák 
a célt, és ezt az intézménnyel is tisztázzák. 
Ezután alaposan felkészülnek az intéz-
ményből, dokumentumokat, honlapot ele-
meznek, megismerkednek a helyi sajátos-
ságokkal, és készítenek egy vázlatot arról, 
hogyan képzelik el a látogatás menetét: 
kivel, miről szeretnének beszélgetni, mi-
lyen foglalkozásokat tartanak. A tervezés 
nagymértékben függ attól, hogy milyen 
kérdéssel, kéréssel fordulnak hozzájuk 
az intézmények. Az is előfordul, hogy csak 
általános témát jelölnek meg, és ekkor 
akár többszöri telefonálásra, levélváltásra 
is szükség van a felkészüléshez.

Legtöbbször az intézményvezető vagy 
a vezetőség egy tagja fogadja őket – a 
találkozó bemutatkozással és szakmai 
jellegű beszélgetéssel kezdődik. Gyakran 
történik intézménybejárás is, ami segíti az 
intézmény jobb megismerését. Ezt köve-
tően kezdődik a problémaazonosítás, 
és a probléma részletes elemzése. 
A cél mindig a megoldáskere-
sés, és ehhez többféle, az 
intézmény helyi sajátos-
ságaihoz legjobban 
illeszkedő módszert 
alkalmaznak. Mivel 
több szaktanács-
adó vesz részt a 
folyamatban, arra 

is van lehetőség, hogy egyszerre több cso-
portban dolgozzanak a nevelőtestülettel. 
A látogatás végén közösen készítenek egy 
vázlatos tervet, amely tartalmazza a cél 
eléréséhez szükséges lépések leírását.

Az első időszak tapasztalatai kedvezőek, 
az intézmények segítségként, és nem el-
lenőrzésként élik meg a szaktanácsadást. 
Fontos számukra a szakmai tapaszta-
latcsere, információkhoz juthatnak, jó 
gyakorlatokkal ismerkedhetnek meg. 
A szaktanácsadók maguk is gyakorló 
pedagógusok, intézményvezetők, akik 
tisztában vannak a napi gyakorlattal. 
Az sem mellékes, hogy nem kell egy egész 
tantestületet utaztatni, pl. szakmai mű-
helyre, hiszen a szaktanácsadók „házhoz 
jönnek”.

Európai Szociális
Alap

TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001
Pedagógusképzés 
támogatása

Intézményfejlesztési szaktanácsadás

Konfliktuskezelési

Mérés-értékelés

Nemzetiségi

SNI integráció

Tehetségfejlesztés

HHH

Oktatáspolitika által kiemelt részterületeken nyújtott szaktanácsadói támogatás

támogat a tantárgygondozó
szaktanácsadó.

Pedagógiai
folyamatok

A szaktanácsadói szakterületek egymáshoz való viszonya
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Varázspálca nélkül is 
feloldható a kon iktus
Korbeli Ferencné vezető szaktanácsadó

Három hónap alatt 264 intézményben 302 
látogatás történt 82 szaktanácsadó bevo-
násával. Ezen belül 48 konfl iktuskezelési 
tanácsadáson vagyunk túl! Sokkal nagyobb 
igény mutatkozott ezen a területen, ám 
a szaktanácsadók kis létszáma és a 
rendelkezésre álló szűk időtartam miatt 
ennyi valósulhatott meg. Ezek közül sok 
csoportos formában történt, ami lehető-
séget biztosított a szaktanácsadók közötti 
együttműködésre, egymás területeinek 
jobb megismerésére, az intézményi igé-
nyek minél szélesebb körű kielégítésére.

Tapasztalataink szerint az intézmények 
nagy része nyitottan és lelkesedéssel 
várta a szaktanácsadókat. Volt olyan intéz-
mény, ahol előzetesen 70 kérdőívet töltöt-
tek ki a diákok és a pedagógusok. A szak-
tanácsadók elemezték a kérdőíveket, és az 
intézménybe már az adatok ismeretében, 
lehetséges megoldási javaslatokkal, mű-
helymunkát igénylő feladatokkal érkeztek. 
Az első intézménylátogatás alkalmával 
a vezetés segítségével általában sikerült 
az előre jelzett problémát pontosítani, 
leszűkíteni, egyéb információkat beszerez-
ni az iskolában folyó munkáról, a probléma 
hátterében lévő helyzetekről.

A tematikus területeken, különösen a 
konfl iktuskezelési területen nem elegen-
dő egy alkalom. Az legfeljebb arra elég, 
hogy a szaktanácsadó megismerje az 
intézményt, interjúkat, szakmai beszél-
getést folytasson a vezetéssel és az érin-
tett pedagógusokkal a probléma pontos 
azonosítása és az intézményi igények 
feltérképezése érdekében. Az érdemi 
munka a második találkozással kezdőd-
het meg, amikor műhelymunka kere-
tében konfl iktuskezelési módszereket, 
technikákat ismerhetnek meg a kollégák, 
illetve fejleszthetik kommunikációs stílu-
sukat, igény esetén valós konfl iktusokat 
dolgozhatnak fel szituációs gyakorlatok 
segítségével, megismerkedhetnek a 
konfl iktusok természetével, fejleszthe-
tik önismeretüket. A konfl iktuskezelési 
szaktanácsadás is a bizalomra épül: 
a hitelesség, a szakmai tudás mellett 
egymás tisztelete nélkülözhetetlen a 
konstruktív légkör megteremtéséhez. 
Hasznosnak tartjuk a visszatérő látoga-
tásokat is, amelyek megtérülése idővel 

jól érzékelhetővé válik. Fontos tanulság 
volt számomra, hogy az intézménynek 
és a szaktanácsadónak előre pontosan 
tisztáznia kell, mit vár a másiktól, milyen 
dokumentációkat kell kitölteni. Ez meg-
könnyíti a közös munkát.

A teljesség igénye nélkül a leggyakrabban 
előforduló konfl iktust okozó területek 
az alábbiak voltak: motiválatlan tanulók, 
magatartási, beilleszkedési problémák, 
konfl iktus a pedagógusok között, szak-
maiságban történő megerősítés igénye, 
kamaszkor – szerelem – iskola, gyógy-
szerhasználat, módszertani megújulás 
igénye, házirenddel kapcsolatos elvárá-
sok, verbális és fi zikai agresszió.

Azt, hogy hol a határ a konfl iktuskezelési 
szaktanácsadás, a gyermekvédelem és 
az iskolapszichológia területei között, 
nem könnyű eldönteni. Egy konfl ik-
tuskezelési szaktanácsadónak 
nincs varázspálcája, amelynek 
segítségével minden konfl ik-
tus egy csapásra eltűnik 
az iskolából. Számos 
kérdésben viszont 
segítségére lehet az 
intézményvezetés-
nek és a pedagó-
gusoknak. 

Volt olyan konfl iktuskezelési szaktanács-
adás, ahol a rendelkezésre álló idő alatt 
annyit sikerült elérni, hogy a konfl iktu-
sokra nem mint valami rossz dologra 
gondoltak a pedagógusok, hanem mint 
lehetőségre. Lehetőség a változásra, 
változtatásra.

Az intézménybe ellátogató szaktanácsadó-
inkat örömmel fogadták. A szaktanácsadói 
egyéni beszámolókból és az intézményi 
fejlesztési tervekből kiderül, hogy nagy 
igény van a folytatásra, második, harma-
dik látogatásra.

Európai Szociális
Alap

TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001
Pedagógusképzés 
támogatása

Az intézmények eloszlása konfl iktuskezelés területen
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Gyakori kérdések
Százhúsz kiállító, köztük magyar és 
külföldi főiskolák, egyetemek, szak-
képzési intézmények, nyelviskolák, 
taneszközgyártók és más, felvéte-
lizésről és karrierépítésről informáló 
standok biztosították a három nap alatt 
nagyjából harmincezer látogatónak a 
lehető legtöbb adatot és közvetlen tu-
dást. Mert az iskolák standjain végzős 
és frissen végzett diákok is lehető-
séget kaptak arra, hogy első kézből 
meséljenek tapasztalataikról.
A Debreceni Egyetem standján például 
egy mosolygós lány fogadott, aki most 
végzett környezetgazdálkodási-agrár-
mérnök szakon és arról mesélt, melyek 
a leggyakoribb kérdések, amelyek 
felmerülnek a kíváncsiskodó fiatalok-
ban: „A legtöbb középiskolás nagyon 
felkészülten jön a standunkhoz, konkrét 
kérdésekkel egy adott szakkal kapcso-
latban, de van olyan is, aki azt mondja, 
ajánljunk neki valamit az agráron belül, 
amit a legkönnyebben el tud végezni. 
Sokan érdeklődnek a duális képzés-
ről, amit ettől az évtől vezetnek be. De 
felmerülnek azok az általános kérdé-
sek is, hogy mennyi szabadidő lesz a 
tanulás mellett, ha az egyetemünkre 
jönnek, milyen a kollégiumi élet, és ha 
oda nem jutnak be, milyen lakhatási 
lehetőségek vannak. Gyakran kérdezik, 
hogy milyenek az oktatók és milyen sza-
badidős, sportolási lehetőségek vannak 
a környéken. De a legelső kérdés az, 
hogy milyen fizetéssel számolhatnak, ha 
elvégzik az adott szakot, és hogy milyen 
szférában tudnak majd elhelyezkedni. 
Érdeklődnek arról is, hogy a városban 
találhatnak-e majd munkát, mert van, 
hogy ez alapján hozzák meg a döntést, 
melyik város egyetemére mennek.”

Olyanok is feltehették a kérdéseiket, 
akik nem a felsőoktatásban szeret-
nének továbbtanulni, hanem például 
fodrásznak vagy kozmetikusnak ké-
szülnek. A Haj-Tan Fodrász és Kozme-
tikus Szakképző Iskola titkára többek 
közt intézményük sokoldalúságáról 
mesélt: „Gyakran érdeklődnek arról, 
hogy az alapvégzettségen kívül milyen 
egyéb dolgokat tanulhatnak nálunk. 
Mindkét szakma mellett például meg-
tanulják a kézápolást, a masszázst és 
a sminkelést is. Általában közvetlenül 
érettségi után jönnek hozzánk, de be 
fogjuk indítani az iskolarendszeren 
kívüli tanfolyami képzésünket is azok 
részére, akik munka mellett szeret-
nék ezt a szakmát megtanulni. Van, 
aki azzal jön, hogy világhírű sminkes 
szeretne lenni, aminek az alapja 
nálunk egy kozmetikus képzés. Sokat 
segítünk abban is, hogy a diákjaink 
el tudjanak helyezkedni, vagyis a 
bizonyítvány átvételekor már kapnak 
néhány telefonszámot, amivel elindul-
hatnak az életben.” 

Esélyek és lehetőségek
A labirintusszerű standsorok ölelte 
központi részen egy színpad emelke-
dett, melyen félóránként előadásokat 
hallgathattak az érdeklődők. A nyitó 
előadást Nagy Zoltán, az Educatio 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Felsőoktatási Osztályának osztályve-
zetője tartotta Felsőoktatási képzések 
munkaerő-piaci helyzete címmel, 
melyen főként arról szerezhettünk 
tudomást, milyen esélyekkel lehet 
elhelyezkedni a különféle szakok 
elvégzése után, és nagyjából mekkora 
fizetésre számíthatunk az adott szak-
területeken. A válaszokat az Educatio 
kutatási eredményei, a Diplomás 
Pályakövető Rendszer (DPR), vagyis a 
frissdiplomások önbevallása alapján 
készített összegzés, az Adminisztratív 
Adatbázisok – mint például a FIR, a 
NAV, az OEP és az EUROSTUDENT 
V. – kutatásai biztosították. Ezek az 
adatok azt mutatják, hogy a diplomá-
sok munkavállalási rátája magasabb, 
a munkanélküliség pedig kevesebb 

A felelősség óriási
Vélemények, tapasztalatok az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon

Óriási tömeg, naivan csillogó tekintetek, szép remények. Január 22–24. között 15. alkalommal 
rendezte meg az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. az Educatio Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállítást, melyen a jövő szakképzésben és felsőoktatásban részt vevő fiataljai, szüleik és a 
pedagógusok informálódhattak arról, mi a helyzet a továbbtanulásban.

Fotó: Balázs Gusztáv
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mint feleannyira jellemző az általános 
munkavállalókhoz képest, miközben a  
diplomás átlagbér akár duplája is lehet 
a csak érettségivel rendelkezőkéhez 
képest. Az is részét képezte a tájé-
koztatásnak, hogy a diákok lehetsé-
ges jövedelemforrásai között fontos 
szerepet tölt be a család, a tanulás 
melletti munkavégzés, az ösztöndíjak 
és a Diákhitel. Azt is megtudhattuk, 
hogy a diplomaszerzés után átlagosan 
négy hónap alatt munkát találhatnak a 
frissen végzettek, a DPR adatai alapján 
pedig azt, hogy a frissdiplomások havi 
nettó átlagjövedelme 179 430 forint, 
de mindenképpen esélyesebb az elhe-
lyezkedésük, ha külföldi gyakorlatot is 
tartalmaznak a tanulmányaik.
Azért is fontos, hogy minél több helyt-
álló adathoz jussanak a leendő tovább-
tanulók, mert a döntésük akár az egész 
életüket meghatározhatja. 

Vágyak és elképzelések
Egy tizenhét éves lány, aki jövőre 
érettségizik, például a pszichológia 
iránt érdeklődik: „Még nem tudom, 
melyik iskolát válasszam. Elsősorban 
budapesti vagy más nagyvárosi, mint 
például a debreceni, pécsi és szegedi 
egyetemek jöhetnek szóba. Anyukám 
pedagógus, és én is szívesen foglal-
koznék gyerekekkel. Épp ezért én is 
tanítónőnek szerettem volna menni 
eredetileg, de anyukám példájából 
látom, hogy ez nem annyira jövedel-
mező. A gyerekpszichológiából talán 
jobban meg lehet majd élni.”
Egy tizennyolc éves érettségiző fiú 
egyértelműen a turizmus-vendéglátás 
témakörében keresgél, ezen belül is 
az idegenforgalom és a szállodaipar 
érdekli: „Miután sok standot megláto-
gattunk, azt mondanám, leginkább az 
Edutus Főiskola tűnik jó választásnak, 
mert nagyon vonzó ott a Pegazus 
program, amit ajánlottak. De más 
iskolák is szimpatikusak, szerintem a 
fizetés csak egy dolog, a lényeg, hogy 
az ember élvezze, amit csinál. Olyan 
munkahelyen nem fogok dolgozni, 
ahol nem becsülik meg az embert.”
Barátja, akivel együtt érkeztek a 
kiállításra, hogy informálódjanak, a 
gépészmérnöki szakra esküszik: „Fon-

tos tudnom, hogy az adott iskolában 
konkrétan mit tanulnak. Ha például 
bemegyek az első évben, milyen 
tantárgyak lesznek, mire kell majd 
felkészülnöm, mennyire lesz közvetlen 
a tanár-diák kapcsolat, milyen a légkör, 
az elhelyezkedés. Ezek nagyon fonto-
sak ahhoz, hogy tudjak előre tervezni. 
A feltett kérdéseim alapján a gépgyár-
tói szak tetszik a legjobban. A gödöllői 
Szent István Egyetem tetszett meg, 
mert ismerősöknek is jó tapasztalataik 
voltak ott korábban arról, hogy segítő-
készek, és szívüket-lelküket odateszik 
a pedagógusok, hogy jó munkások 
menjenek ki az iskolából. A fizetéssel 
kapcsolatban az az elvárásom, hogy 
egy családot fenn tudjak majd tartani 
itt Magyarországon, mert mindenkép-
pen itthon szeretnék maradni. De nem 
vágyom nagy fizetésre.” 

A kiállítás célja és haszna 
Abban azonban mindannyian meg-
egyeztek, hogy sokat segített a 
döntésükben a kiállítás, gyakran 
megerősítést adott, hogy a megfelelő 
egyetemet, főiskolát, nyelvoktatást 
vagy szakképzést választották az érdek-
lődők.
Akik pedig tanácstalanul érkeztek, azok 
számára pályaválasztási tanácsadók 
nyújtottak segítséget, akik négyszem-
közti beszélgetések és önismereti 
tesztek segítségével igyekeztek a 
helyes útra terelni a hezitáló diákokat. 

De olyan adatokat is megtudhattak a 
látogatók, hogy miként zajlanak a fel-
vételik, a pontszámítás, milyen európai 
tanulási és ösztöndíj-lehetőségek van-
nak, sőt, a legújabb pályázati lehetősé-
gekről is kaphattak információt. 
Vagyis rengeteg szám, adat és 
információ cserélt gazdát, miközben 
lehetett origamit hajtogatni, célba dob-
ni, lőni, a legújabb autómodellekben 
ücsörögni, és beszélgetni olyanokkal, 
akik már túl vannak a nehezén, leg-
alábbis ezt hiszik. Mert bár a számok 
azt mutatják, hogy a továbbtanulás 
után már minden sokkal könnyebb, 
azért a valóságban tudjuk, hogy a 
dolgok nem ilyen egyszerűek. A kiál-
lítás célja az volt, hogy megteremtse 
a személyes kapcsolat lehetőségét a 
jelentkezők és az oktatási intézmények 
között, aminek kétségtelenül eleget 
tett. Innentől pedig már csak egy dolga 
van a csillogó szemű jövő nemzedéké-
nek, élnie kell ezekkel a lehetőségek-
kel. A lehető legjobban, leghatékonyab-
ban, magukért, a jövendő családjukért,  
a szüleikért és azért, hogy mindany-
nyian fejlődjünk, többek legyünk, jobbá 
tehessük azt, amit a körülöttünk van.  
A felelősség tehát óriási. Talán ezért is 
érzik most már jó sok éve az intézmé-
nyek, hogy fel kell venni a kapcsolatot 
a leendő diákokkal, amire ez a kiállítás 
kiváló lehetőséget biztosít. •

Szepesi Krisztina
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Ifjúsági kiadványok az  
Új Nemzedék Plusz Programban
Ingyenesen elérhető színes ifjúsági kiadványokkal segíti a pályaválasztási rendezvényeket és az egyéni döntések 
meghozatalát az Új Nemzedék Plusz TÁMOP projekt Bázisiskolai Programja. A fiatalok különböző korcsoportjait célzó 
tematikus füzetek a Hova tovább? kérdésre igyekeznek megadni az adott életkornak megfelelő válaszokat. 

Európai Szociális
Alap

A tartalmukban és megjelenésükben is színes füzetek 
fotókkal, infografikákkal, a témák által érintett fiatalok 
megszólaltatásával ragadják meg és tartják fogva a figyelmet, 
miközben értékes információkat közölnek a továbbtanulás és 
a munka világáról, minden kötet végén felsorolva a további 
tájékozódást segítő szervezeteket is. 

Aki végiglapozza a füzeteket, hála a személyes és fiatalos 
stílusnak és az olvasónak szóló kérdéseknek, megszólítva érzi 
magát: a megfogalmazott dilemmák, a felvázolt alternatívák 
valóban az ő életéről, az ő döntéseiről szólnak. Hazatérve van 
tehát mit végiggondolni…

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány munkatársai közreműködésével készült kiadványok sok más értékes segédanyaggal 
együtt letölthetők az Új Nemzedék Plusz projekt tudásbázisából (bip.ujnemzedek.hu/tudasbazis/ifjusagi-kiadvanyaink), 
valamint korlátozott számban megtalálhatók az Új Nemzedék Plusz megyeszékhelyi Kontaktpont irodáiban.

Hogyan válasszak 
iskolát?

Hogyan töltsem 
hasznosan az 
iskolaéveket?

Hogyan készüljek  
a munka világába?

Hogyan lehet  
belőlem is 
vállalkozó?

↗ 13-14 éveseknek ↗ középiskolásoknak ↗ végzősöknek ↗  életkortól  
       függetlenül bárkinek

A gimnázium vs. 
szakközépiskola 
dilemmájáról, a középiskola-
választást érintő döntéshez 
nélkülözhetetlen 
információkról.

A hatékony tanulás,  
a hobbik, az önkéntesség 
témájáról.

A munka vs. továbbtanulás 
dilemmájáról, a munkába 
lépés kérdéseiről, 
az egyetemválasztás 
fontosságáról.

A vállalkozás elindításához 
szükséges lépésekről, 
vállalkozó fiatalok 
történeteiről.
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 É R E T T S É G I

FELSŐOKTATÁS:

ALAPKÉPZÉS (BA)

FELSŐOKTATÁS:

MESTERKÉPZÉS (MA)c

d
e

c ÚTVONAL

e ÚTVONAL

Érettségi ut
án  

a felsőfokú
 szakképzé

sbe.
A felsőokta

tásban kopt
atod 

tovább az 
iskolapadot.

Az alapszint
től a meste

rfokig.

gel, előnyösebb helyzetben vagy az egyetemen, mint a 

többiek, mert több szakmai tárgyat tanultál már.

•  Akárhogyan is alakulnak az egyetemi/főiskolai tanulmá-

nyaid, már van egy szakmád, amit nem vehetnek el tőled.

HÁTRÁNYAI:

•  Jóval több időt töltesz el az oktatási rendszerben, 

mintha egyből a felsőoktatásban folytattad volna a 

tanulást az érettségi után. 

ELŐNYEI:
•  A felsőfokú szakképzés maximum 2 évig tart,  

és csak olyasmit tanulsz majd, amire a választott 

szakmádban szükséged lesz.

•   Egy jól választott szakmával könnyebben találsz 

munkát, mint egy érettségivel.

•   A szakképzettek magasabb fizetésre számíthatnak,  

és kisebb eséllyel lesznek munkanélküliek

HÁTRÁNYAI:

•  Sok OKJ-képzés minősége nem megfelelő színvonalú, 

rengeteg a piacképtelen képzés, azaz szembesülhetsz 

azzal a problémával, hogy a végzettségedre a mun -

kaerőpiacon nincs kereslet. Ennek érdekében időben 

érdemes tájékozódnod a munkalehetőségről, például 

úgy, hogy utánanézel, melyik szakmák a leginkább 

keresettek. 

ELŐNYEI:
•   Bizonyítottan a diplomával rendelkezőket fenyegeti  

a legkevésbé a munkanélküliség.

•   Az egyetemi évek nemcsak tudást, hanem értékes 

kapcsolatokat, barátságokat, élményeket is hoznak, 

ez lesz az egyik legjobb korszak az életedben.

•   Sok lehetőség nyílik meg előtted, pl. külföldi  

ösztöndíjak, szakmai gyakorlatok.

•   A statisztikák szerint a diplomások rövidebb ideig munkanél-

küliek, tovább élnek, többet keresnek és ritkábban válnak el:)

HÁTRÁNYAI:

•  Egy alapképzés legalább 3 évig tart.

•  Az egyetem néha drága lehet akkor is, ha államilag finanszí-

rozott képzésben tanulsz: a könyvekért, jegyzetekért fizetned 

kell, kevés a kollégiumi hely, az albérletek díja magas.

•  Nem biztos, hogy a tanulás mellett jut elég időd a pénz-

keresésre, így sokkal tovább kell a szüleidre, családodra 

támaszkodnod anyagilag. 

ELŐNYEI:
•   Néha a felsőfokú alapképzés önmagában nem elegen -

dő a sikeres álláskereséshez, mert a munkaadók mind 

mesterszakos diplomát várnak el.

•   Könnyebben kerülhetsz vezetői pozícióba, mint egy 

alapszakos diplomával.

•   Mesterszakon már a saját érdeklődési területednek 

megfelelően specializálódhatsz egy izgalmas témára.

•   Innen tudsz tovább menni a doktori képzésbe.

HÁTRÁNYAI:

• Ismét két év, amit főleg tanulással, és kevésbé munka-

tapasztalat-szerzéssel töltesz majd el.

• Egy mesterképzés intenzív, tehát továbbra is a kényte -

len leszel a szüleidre támaszkodni anyagilag.

ELŐNYEI:
•   Ha egy OKJ-képzés után tanulsz tovább a szakmádban 

egy egyetemen vagy főiskolán, akkor a felvételin ez plusz 

pontokat jelent.

•  Ha már egy területen rendelkezel szakmai végzettség-
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gel, előnyösebb helyzetben vagy az egyetemen, mint a 

többiek, mert több szakmai tárgyat tanultál már.

•  Akárhogyan is alakulnak az egyetemi/főiskolai tanulmá-

nyaid, már van egy szakmád, amit nem vehetnek el tőled.

ELŐNYEI:
•  Jóval korábban szakmai tapasztalatokat szerzel, 

mint azok a társaid, akik csak az egyetemi évek után 

próbálnak először elhelyezkedni. 

•  Kevésbé szorulsz a szüleid támogatására. Ha a bevétele-

iddel szabadon rendelkezel, sokkal önállóbb lehetsz.

•  Hozzájárulhatsz a családi kasszához, vagy, ha a 

pénztárcád megengedi, akár el is költözhetsz otthonról 

és megkezdheted az önálló életedet. 

HÁTRÁNYAI:

•  Ma már egy érettségi sok munkahelyen kevésnek 

bizonyul, nehezebb lesz állást találnod.

•  Kevesebbet fogsz keresni, mint egy szakképzettséggel 

vagy diplomával rendelkező fiatal.

•  Pusztán egy érettségivel jobban fenyeget az a veszély, 

hogy elveszíted az állásodat.

ELŐNYEI:
•  A felsőfokú szakképzés maximum 2 évig tart,  

és csak olyasmit tanulsz majd, amire a választott 

szakmádban szükséged lesz.

•   Egy jól választott szakmával könnyebben találsz 

munkát, mint egy érettségivel.

•   A szakképzettek magasabb fizetésre számíthatnak,  

és kisebb eséllyel lesznek munkanélküliek

HÁTRÁNYAI:

•  Sok OKJ-képzés minősége nem megfelelő színvonalú, 

rengeteg a piacképtelen képzés, azaz szembesülhetsz 

azzal a problémával, hogy a végzettségedre a mun -

kaerőpiacon nincs kereslet. Ennek érdekében időben 

érdemes tájékozódnod a munkalehetőségről, például 

úgy, hogy utánanézel, melyik szakmák a leginkább 

keresettek. 

ELŐNYEI:
•   Bizonyítottan a diplomával rendelkezőket fenyegeti  

a legkevésbé a munkanélküliség.

•   Az egyetemi évek nemcsak tudást, hanem értékes 

kapcsolatokat, barátságokat, élményeket is hoznak, 

ez lesz az egyik legjobb korszak az életedben.

•   Sok lehetőség nyílik meg előtted, pl. külföldi  

ösztöndíjak, szakmai gyakorlatok.

•   A statisztikák szerint a diplomások rövidebb ideig munkanél-

küliek, tovább élnek, többet keresnek és ritkábban válnak el:)

HÁTRÁNYAI:

•  Egy alapképzés legalább 3 évig tart.

•  Az egyetem néha drága lehet akkor is, ha államilag finanszí-

rozott képzésben tanulsz: a könyvekért, jegyzetekért fizetned 

kell, kevés a kollégiumi hely, az albérletek díja magas.

•  Nem biztos, hogy a tanulás mellett jut elég időd a pénz-

keresésre, így sokkal tovább kell a szüleidre, családodra 

támaszkodnod anyagilag. 

ELŐNYEI:
•   Ha egy OKJ-képzés után tanulsz tovább a szakmádban 

egy egyetemen vagy főiskolán, akkor a felvételin ez plusz 

pontokat jelent.

•  Ha már egy területen rendelkezel szakmai végzettség-
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Kóstolj bele az egyetemi életbe! Ha már van néhány intézmény, 

amit a felvételi űrlapon bejelölnél, a sorrend eldöntéséhez érdemes a saját 

szemeddel is megnézned magadnak a helyet. Látogasd meg az egyete-

met/főiskolát, járd körbe a kampuszt! A folyosók ridegek vagy inkább ba-

rátságosak? Vannak-e közösségi terek? Milyenek a termek? Szóval, figyeld 

meg az épület hangulatát! Milyen egyetemi programokat kínálnak a hall-

gatóknak? Ehhez böngészd át a faliújságok kínálatát! Több egyetemi előa-

dás is szabadon látogatható, ha elég bátor vagy, hallgass bele az órákba!

Beszélgess másokkal! Érdeklődj a hallgatóktól arról, milyen a képzés, 

hogy érzik magukat az egyetemen, milyenek a tapasztalataik? Mi az, ami 

tetszik nekik, és mi az, amivel elégedetlenek? Beváltak-e a számításaik 

vagy inkább csalódottak? Ezek a személyes válaszok sokat segíthetnek ne-

ked abban, hogy eldöntsd, tényleg az adott képzés-e a legjobb választás 

a számodra.
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Mi a BETT Show?
A BETT betűszó British Educational 
Training and Technology Show-t jelent, 
amely nem más, mint a nemzetközileg 
alkalmazott legújabb oktatási techno-
lógiákat bemutató világkiállítás, amit 
legutóbb 2015 januárjában rendez-
tek meg. A beszámoló szerzőjének, 
Horváth Ádámnak, az IVSz oktatási 
munkacsoportja vezetőjének az volt a 
célja a látogatással, hogy megismerje 
az oktatásban alkalmazott legújabb 
technológiákat, valamint elemezze az 
azok alkalmazásával elérhető ered-
ményeket, és a hazai oktatásba való 
átültethetőséget, adaptálhatóságot 
vizsgálja. Az idén 30 éves kiállítás 1985 
óta az Egyesült Királyság – és egyben 
a világ – legnagyobb oktatástechno-
lógiai kiállítása, amely elsősorban az 
információs technológia oktatásban 
történő felhasználásának példáit mu-
tatja be. A BETT szakmai és egyben ke-
reskedelmi fórum is, amely összehozza 
az Egyesült Királyság iskoláit és a nem-
zetközi oktatási piac szereplőit. Mintegy 
35 000 iskolavezető és tanár érkezik 
évről évre nagy-britanniai iskolákból 

kifejezetten vásárlási szándékkal, illetve 
további 5000 egyéb szakértő, oktatási 
döntéshozó, fejlesztő mintegy 100 
országból a BETT-en elérhető kínálat 
megismerésére, a legújabb technoló-
giák áttekintésére.

A programozás korunk 
legfontosabb írásnyelve
A kormányzati és ellenzéki oktatási ve-
zetők egymást támogatva fejtették ki, 
hogy a gazdaság fejlődésének jövője 
az informatikában rejlik, ezért elen-
gedhetetlen az informatikai készségek 
megfelelő fejlesztése már az általános 
iskolában. Kifejtették, hogy a progra-
mozás korunk legfontosabb írásnyelve, 
ezért aki nem érti a programozás 
alapelveit, az nem érti a körülötte zajló 

A jövő az informatikában van 
A Londonban megrendezett oktatási világkiállításon járt tudósítónk, aki beszámolt a legújabb 
oktatási trendekről, az oktatási piac céljairól, a jövő oktatási eszközeiről. A Modern Iskola ezúttal 
speciális szemszögből, a munkaerőpiacot képviselő Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSz) 
munkatársának szempontjából mutatja be a londoni BETT Show-t.

A 2015-ös BETT főbb fókuszai
• Digitális tartalomfejlesztési trendek, megoldások, a digitális tartal-

mak közösségi megosztása, értékelése.
• A 2014-ben bevezetett Coding (kódolás) tantárgyhoz kapcsolódó 

játékos és professzionális programozás-oktatási tartalmak, segéd-
anyagok, módszertanok, eszközök, programozható robotok minden 
életkorhoz.

• Tanuló- és intézményértékelési megoldások, külső sztenderdre épülő, 
független mérés-értékelések.

• Tantermi, tanári és diák-eszközök, kísérleti anyagok, 3D nyomtatók, 
interaktív kijelzők.

• Tanterem-menedzsment megoldások, biztonságos hálózatok.
• Intézményirányítási adminisztrációs és technológiai megoldások.

Fotók: H
orváth Ádám

, IVSZ
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világot sem. Ezzel utaltak Eric Schmidt, 
a Google vezére által tett korábbi 
kijelentésre, amely szerint az okta-
tási rendszer hátráltatja a gyerekek 
érvényesülését azáltal, hogy nem adja 
meg a legfontosabb eszközöket a világ 
megértéséhez és az érvényesüléshez: 
a körülöttünk futó programok megér-
tésének képességét, holott az iskola 
alapfeladata a világ megértésének 
átadása a következő generációnak.

Programozási alapkész-
ség-fejlesztés
A BETT fő bejelentése – az előbbiek-
hez igazodva – az volt, hogy a Google 
és több más technológiai cég kiemel-
ten támogatja a jövőben az iskolákban 
megvalósított programozást, a prog-
ramozási alapkészségek átadását. Ez 
természetesen nem azt a célt szolgálja, 
hogy mindenkiből programozó váljék, 
de az algoritmikus gondolkodás, a 
mintázatok felismerése olyan alapvető 
készség, amely nélkül nehéz érvé-
nyesülni a programok által vezérelt 
környezetben.
A programozáshoz kapcsolódó 
kiállítók számtalan játékos, ötletes 
bemutatót tartottak a LEGO-tól a 

magyar Intellisense-ig, már az óvodás 
korúaktól a középiskolásokig minden 
korosztályt az életkori sajátosságoknak 
megfelelően lefedve.

Táblagépek és mérés-ér-
tékelés a trend
Az eszközök terén jól mutatta a fejlődé-
si irányt, hogy több tucat kiállító állított 
ki táblagéptöltő és -tároló rendsze-
reket, kiegészítőket, ami azt mutatja, 
hogy a tanulói táblagépek a minden-
napi oktatás részévé váltak. A tanárok 
laptopját pedig már nem interaktív 
tábla, hanem interaktív kijelző egészíti 
ki, amellyel a tantermekből végleg 
száműzhető a zajos és vakító projektor.
Egyre fontosabb trend továbbá az is-
koláktól független, a nemzeti tantervre 
támaszkodó mérés-értékelési rend-
szer, amely objektíven képes megmér-
ni a tanulók előrehaladását, és ezáltal 
a tanulók – és rajtuk keresztül a taná-
rok – teljesítménye nemzeti szinten is 
összehasonlíthatóvá válik, amit mind a 
szülők, mind az intézményvezetők és a 
tanárok is kiemelkedően hasznosnak 
tartanak. Mindez azt jelenti, hogy a diá-
kok egy kijelölt időpontban ellátogat-
nak a mérés-értékelési cég honlapjára, 

és ott kitöltenek egy tesztet, amelyet 
kiértékelve megállapítható nemcsak 
az, hogy az osztályukban, hanem az 
is, hogy az egész országban hogyan 
teljesítenek az adott tantárgyból a saját 
korosztályuk diákjaihoz viszonyítva.  
A komplexebb rendszerek egyben  
diagnosztikai mérést is megvalósíta-
nak, amelyek alkalmasak a tanulási 
nehézségek feltárására, az egyénre 
szabható válaszok meghatározására. 

A BETT Show és a hazai 
oktatási intézmények
A kiállításon megtapasztalhattuk, 
milyen a tudatos, IKT-alapú oktatásban 
élő pedagógus és iskola minden-
napi élete. A tanárok az informatikai 
eszközökben olyan támaszra leltek, 
amelyek lehetővé teszik, hogy több időt 
szánjanak diákjaikra, hogy pontosab-
ban megismerjék az egyes diákok 
előrehaladását, illetve annak akadá-
lyait, valamint olyan ösztönző környezet 
teremtsenek, amelyet a gyerekek nap 
mint nap újra örömmel keresnek fel.
Az IVSz is számtalan ötletet merített a 
BETT-en, amelyek hamarosan visz-
szaköszönhetnek a magyar oktatási 
intézményekben is. Ilyen elsősorban a 
játékos programozás elterjesztésének 
ösztönzése, amelynek módszertani fej-
lesztése és az első mintatáborok már 
meg is valósultak. •

www.bettshow.com
www.ivsz.hu

A BETT által lefedett technológiai területek
A mintegy 800 kiállító a következő területeket fedi le:
• Kiadók, tartalomfejlesztők, digitális tartalom katalógusok, multimé-

dia gyűjtemények.
• Tanulói elektronikus mérés-értékelés.
• Intézményi elektronikus adminisztráció.
• Intézmény-menedzsment, erőforrás-kezelés, értékelés, tervezés.
• Tantermi és egyéb IKT-eszközök, bútorok, labortechnológia.
• Egyéb IKT-alapú iskolai berendezések, hálózat, kamerák, beléptető 

rendszerek.
• SNI tanulók IKT-alapú támogatása, komplett megoldások.
• Iskolák fölötti közösségi kommunikációs megoldások, szülői párbe-

széd támogatása, intézményi transzparencia megoldások.
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Használható a táblagép a pedagógiai 
fejlesztésben? Igen!
Meg lehet előzni a túlzott táblagép-
használatot? Véleményem szerint igen!
Néhány fontos tanács táblagépes 
fejlesztéshez:

• Használjunk érintő ceruzát! (Tisz-
taság, finommozgás, ceruzafogás 
könnyű elsajátítása.) 

• Nem a táblagép az elsődleges! Ha 
teljesen ugyanazt az eredményt 
megfelelő motiváltsággal nem 
elektronikus eszközökkel is el tudjuk 
érni egy adott gyereknél, akkor 
tegyük azt! 

• Akkor használjunk táblagépes 
játékot, ha pontosan beleillik peda-
gógiai tervünkbe, és a fejlesztési 
céljainkat erősíti. Ekkor lesz termé-
szetes a gyermek számára, hogy ez 
egy olyan eszköz, ami őt okosítja, 

ügyesíti, kreatívvá neveli. Ezzel 
befolyásolhatjuk későbbi táblagép/
okostelefon használati szokásait. 
Legyen ez is célunk! 

Táblagéppel fejlesztés a 
gyakorlatban
Niki esete

Nikivel, aki akkor 4 éves és 7 hónapos 
volt, 2014 szeptemberében kezdtem el 
foglalkozni édesanyja kérésére. A szülő 
elmondása szerint a rajzkészség terén 
elmaradásokat tapasztalt, ezért kérte, 
segítsek ezek fejlesztésében, illetve az 
iskolára való felkészítésben.
Általános fejlesztési célokkal indultam 
el: változatos játékokkal tréningeztük 
a látási, hallási, tapintási, mozgási 
észlelést, figyelmet, emlékezetet. Első 
alkalommal „dobozos” fejlesztő játékok-
kal játszottunk. Leültünk a szőnyegre, 
párnákra. (Ebben a korosztályban ezt 
tartom természetesnek, jobban szeretik 
a gyerekek.) Niki szívesen vett részt a 
játékban, együttműködő volt, de alig 
szólalt meg. A játékok közben meg-
bizonyosodtam arról, hogy Niki látási 
észlelése, memóriája, megkülönböztető 
képessége, finommotorikus képessé-
gei korosztályánál jobbak, így ezek nem 

lehettek rajzos elmaradásának okai. 
Óvodai rajzain rendszeresen a nagy 
papíron pici ábrák szerepeltek, és a 
foglalkozásokon szerzett tapasztalataim 
azt mutatták, hogy Nikinek teljesítmény-
szorongása és önbizalomhiánya van.

Rajzolás zenével
Egy idő után már úgy éreztem, hogy 
Nikivel a szimpátiától eljutottunk a 
bizalomhoz. Addig tudatosan kerültem 
a rajzos feladatokat, de ekkor elővet-
tem (október táján) egy táblagépes 
játékot (Musical Paint, ez IOS program, 
Android rendszeren a Finger Paint 
With Sound tud hasonlót). Először csak 
vonalakat rajzoltunk, vagy talán inkább 
zenéltünk, de közben vonalak keletkez-
tek meg pontok. Még a boci-bocit is le 
lehetett játszani a „rajzlapon”. Már az 
elején nagyon tetszett Nikinek. Elkez-
dett kísérletezni, egészen belefeledke-
zett. Aztán kezdett formákat is rajzolni. 
Sokat dicsértem. A foglakozás végén 
kértem, ha van kedve, legközelebbre 
rajzoljon nekem valami szépet. Hozta is 
a rajzot, aztán már minden alkalomra, 
amit zsírkrétával, filctollal, ceruzával raj-
zolt (papírra – ennek örültem!), ahogy 
kedve volt. A rajzok egyre szebbek let-
tek, mindig büszkén mutatta, hogy mi 
micsoda. A személyes bizalmon alapuló 
motiváltsága és a játékban tapasztalt 
többcsatornás megerősítés (hallási 
és látási) jó eredményt hozott. Niki 
decemberre már 
bátrabban, felsza-
badultabban rajzolt 
színesebb, kreatí-
vabb képeket. •

Gellai illés

Rajzolva zenélni 
vagy zenélve rajzolni? 
Táblagép a rajzkészség fejlesztésében

Magyarországon is egyre jobban terjed a táblagéphasználat, lassan minden családban lesz leg-
alább egy, de okostelefon már biztosan most is van, a fiatalokat meg „beszippantja” a technika. 
Mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni? A gyermekekre rázúdult a technika, teljesen kiszolgáltatottak, 
mert a felnőttek sem tudnak lépést tartani a rohamos változással. 

Névjegy 
Gellai Illés 
Gyógypedagógus 

végzettséggel 

24 éve pedagó-

gusként, 10 éve 

fejlesztő pedagó-

gusként dolgozom. 2 éve gyakorlati 

szakemberként kutatom a táblagépen 

futó programok, játékok felhasználási 

lehetőségeit a pedagógiai fejlesztés-

ben. Saját videocsatornát hoztam lét-

re, ahol megosztom a gyakorlatomat, 

és a Facebook Online Tanári szobá-

ban is konkrét segítséget nyújtok. 
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Közös gondolkodás
2014 decemberének első napjaiban a 
GEOMATECH Projekt szakemberei közös 
gondolkodásra hívták mindazon intéz-
mény- és munkaközösség-vezetőket, 
illetve szaktanárokat, akik nyitottak voltak 
a matematika és természettudományok 
oktatását támogató új módszertanok be-
vezetésére. A résztvevők a rendezvény-
sorozat állomásain hazai és nemzetközi 
példákon, jó gyakorlatokon keresztül 
tekinthettek be egy-egy új didaktikai 
módszer bevezetésének nehézségeibe, 
és – a hazai közoktatás sajátosságait 
figyelembe véve – kerestek együtt meg-
oldást ezek orvoslására. 
Már a workshopok előtt, 2014 év őszén 
elindultak a GEOMATECH pedagógus-
továbbképzések, országszerte több 
helyen. A képzés során a résztvevők 
megismerkedhetnek a GeoGebra nevű 
ingyenes szoftverrel – amely az elvont 
jelenségeket élményszerűen láttatja, 
ugyanakkor módot ad a kísérletezés-
re – és a kooperációra épülő, korszerű 
pedagógiai módszerekkel és megoldá-
sokkal is. Máig – 2015. február – több 
mint 1600 pedagógus jelezte részvételi 
szándékát valamelyik képzésre, több 
mint 700 iskolából. Az eddig zárult 
kurzusokon pedig már több mint 300 
tanár tett sikeres vizsgát és kapott erről 
tanúsítványt. A visszajelzések nagyon 
pozitívak: az ott tanultakat sok pedagó-
gus már másnap alkalmazta valamelyik 
óráján. A GEOMATECH képzés hat típusa 
közül a legnépszerűbb az Élményszerű 
matematika és a Látható matematika. 
A képzés szervezői folyamatosan várják 

a jelentkezőket, de vannak olyan kiemelt 
területek, ahonnan még sok pedagógus 
kollégára számítanak: Borsod, Jász-
Nagykun-Szolnok, Zala, Vas, valamint 
Somogy megyéből középiskolában 
oktató pedagógusokat várnak, Hajdú-
Bihar, Békés, Bács-Kiskun, Szabolcs és 
Heves megyéből pedig általános iskolai 
tanárokat.
Az ingyenes tanár-továbbképzésre 
jelentkezni a www.kit.hu/geomatech_
kepzesek weboldalon lehet. 

Idén is lesz verseny
Folytatódik a tavaly nyár elején nagy 
sikerrel zárult GEOMATECH tanulmá-
nyi verseny. A szervezők célja, hogy a 
verseny az újszerű és kreatív feladatok 
megoldása révén megszerettesse 
és népszerűsítse a matematikát és a 
természettudományos tantárgyakat a 
diákok körében, ezért 2015 elején új 
fordulót hirdetnek. 

A vetélkedő célja, hogy az induló 1-12. 
osztályos diákok – a projekt célkitűzései-
hez igazodva – az újszerű és kreatív fel-
adatok megoldása révén megszeressék 
a matematikát és a természettudomá-
nyos tantárgyakat, és javuló eredménye-
ket érjenek el az érintett tudományte-
rülteken. A GEOMATECH versenyek 
során a gyerekek lehetőséget 
kaptak arra, hogy a feladatokat 
csapatban oldják meg.
Az 1-5 fős csapatok ismét 
minden hónapban új fel-
adatot kapnak, a feladatok 
elkészítéséhez pedig a világ 

egyik legnépszerűbb, ingyenes oktatási 
szoftverét, a GeoGebrát használják.

Nagyszerű ajándékok
Eredményt minden hónapban hirdetnek, 
így bármikor be lehet kapcsolódni. A 
legjobb megoldásokat beküldő csapato-
kat havonta, korcsoportonként tárgy-
nyereménnyel díjazzák. A szezon májusi 
zárásakor pedig a legjobban teljesítő 
csapat tagjai egy-egy táblagéppel lesz-
nek gazdagabbak. A legkreatívabb csa-
pat és a legtöbb csapatot indító tanár 
részére a Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Főiskola különdíjat ajánlott fel.
A versenyre a verseny@geomatech.
hu címen lehet jelentkezni. A verseny 
szabályzatát, a feladatokat és a fontos 
határidőket a szervezők e-mailben 
juttatják el a regisztráló pedagógusok 
és csapatok számára, de azok megta-
lálhatóak a projekt weboldalán is: www.
geomatech.hu. •

A projekt az Új Széchenyi Terv kereté-
ben (TÁMOP 3.1.12-12/1-2013-0001) 
valósul meg.

Élmény, képzés, verseny, közösség 
– GEOMATECH
Matek és a természettudományok oktatása

Nagy sikerrel zajlanak azok a pedagógus-továbbképzések, ahol a matematika és természettudo-
mányos oktatás élményszerű, informatikai eszközökkel támogatott módszereit sajátíthatják el a 
pedagógusok. A GEOMATECH országos kiemelt oktatásfejlesztési projekt keretében zajló ingyenes 
képzésekre lehet még jelentkezni, és jó hír, hogy a tavaly elindult, diákcsapatoknak és tanáraiknak 
szóló többfordulós vetélkedő ismét várja az érdeklődőket, értékes nyereményekkel. Ha Ön 1-12. osz-
tályban tanító matematika- vagy természettudományokat oktató tanár, akkor érdemes csatlakoznia! 

Európai Szociális
Alap
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IKT az iskolákban – felmérés
Felhívás az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú használatáról szóló ötödik, 
országos, online monitoringban való részvételre.

eLEMÉR újra önértékelésre hívja az 

iskolákat! Mint 2011, 2012, 2013 és 

2014 februárjában, idén is orszá-

gos kampányt indítunk az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és az 

Oktatási Hivatal támogatásával. 

A mérés időtartama: 

2015. február 9-28.

Regisztráció/belépés: www.ikt.ofi.hu 

Felkérjük az iskolákat, hogy ve-

gyenek részt az Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet (OFI) évenként 

ismétlődő országos mérésében, 

amely megmutatja, hogyan alakul 

az informatikai eszközök használata 

az iskolákban. A mérés iskolafej-

lesztő szemléletű és módszertani 

jellegű, kitöltése nem lehet a rend-

szergazda vagy az informatikatanár 

feladata, legalább egy kis csoport 

közös gondolkodását igényli. 

A mérést már egyszer vagy több-

ször elvégző iskolákat is kérjük, 

hogy frissítsék, pontosítsák adatai-

kat, illetve az Útmutatónak megfe-

lelően végezzék el ismét a mérést. 

Tagiskolánként is lehet regisztrálni. 

A részvétellel automatikusan meg-

nyílik az alaposabb iskolai önértéke-

lés lehetősége is, reméljük, sokan 

élnek majd vele!

eLEMÉR és az iskolafejlesztés 

támogatására együttműködési 

szándéknyilatkozat született az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 

az Oktatási Hivatal, az Educatio 

Kft., valamint az Informatika-

Számítástechnika Tanárok Egyesü-

lete között.

A 2014 februárjában végzett ne-

gyedik országos mérés elemzését 

eLEMÉR honlapján jelentettük meg 

letölthető gyorsjelentés formájában, 

és a Modern Iskola 2014. májusi 

számában olvasható, valamint az Új 

Köznevelés is hírt adott róla. 

Az országos mérést  eLEMÉR végzi, aki 

• helyzetképet ad az iskolának 

arról, hogyan is alkalmazzák 

az IKT-t az oktatás különböző 

területein;

• már online, automatikus ösz-

szesítésű kérdőíveket is biztosít 

ahhoz, hogy egyszerűbben be-

gyűjthessék az iskola tanárainak 

és tanulóinak véleményét;

• megnyitja a részletesebb 

önértékelés és az önfejlesztés 

lehetőségét;

• információval szolgál az okta-

tásirányítás számára a tudatos 

döntéshozáshoz;

• visszajelzést ad a technika alkal-

mazását ösztönző beavatkozások 

hatásáról;

• adatokat biztosít a nemzetközi 

összehasonlító vizsgálatokhoz.

Együttműködésüket várjuk és előre 

is köszönjük! •

eLEMÉR és munkatársai, OFI 

minden hónap utolsó kedd,  
16:30–18:00

2015

Egy felgyorsuló század, amikor a mesének hitt 
történetek világszerte valósággá váltak. 
Egy század, amikor kalandor régészek először 
pillantották meg Trója falait, Minósz király del-
finjeit és először próbálták fel Agamemnón 
arany  maszkját. 
Egy század, amikor a nemzeti múlt kulcsfontos-
ságúvá vált, és a közelgő Millennium meghozta 
a honfoglaláskutatás első eredményeit. 
Élő interpretációs programunk során a tárlat-
vezető mellett megjelennek a kor híres kutatói 

– új oldaláról ismerhetjük meg Móra Ferencet,  
a valódi kincskeresőt; Fettich Nándort, a Nemzeti  
Múzeum kincseinek megmentőjét. 

Ha többre is kíváncsi, 
csatlakozzon hozzánk a különös kincskeresésre!

HoNt FoglAluNk
Feltámadó honfoglalás 
– a régészet hajnala Magyarországon
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Mesék a múltból: a török világ mindennapjainak titkai. Mesél a pa
ti  kárius felesége, a pékné és Brandenburgi katalin frauzimmere,  
kobzos énekmondó kíséri lépteiket.
A Magyar Nemzeti Múzeumban életre kel a török hódoltság 
idejének magyar  történelme. Az élő interpretációs programon 
megeleve nedett korabeli személyek és tárlatvezetők kalauzolják 
végig a látogatókat a három részre szakadt ország mindennapjain:  
beavatnak a városi élet titkaiba, mesélnek a hadi események 
küzdelmeiről, bemutatják a korabeli divatot és zenét. 

A FÉNyEssÉgEs PAdisAH 
árNyÉkáBAN –  megelevenedő aranykor

minden hónap 2. csütörtök, 
17:30–19:00
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facebook.com/winkleriskolaszer

Keress minket a 
Facebook-on

Barkácsolás tavaszra és Anyák napjára!

É P Í T É S  |  B A R K Á C S O L Á S  |  F E S T É S  |  R A J Z O L Á S  |  K É Z I M U N K A

RENDELHETŐ 
ÉS ONLINE   
LAPOZHATÓ!
A tavaszi magazinunkban
számos kreatív ötlet, új, szezo-
nális termékek és kidolgozott 
barkácstippek találhatóak az 
elkövetkezendő ünnepekre.

Kapható a 
2015-ös tavaszi 
magazin!

R
É
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2

Webáruház: www.winkleriskolaszer.hu
E-mail: ertekesites@winkleriskolaszer.hu
Tel: 06 - 96 565 020  Fax: 06 - 96 565 022

Húsvéti piramis 
teamécsesekkel / 
építőcsomag 
(5. osztálytól) 

Egyszerű, de nagyon dekoratív és 
működőképes építési forma. A meg-
hajtás 4 db teamécsessel. A tengely 
speciális tárolása, hőlégkerékagy és 
a 4 db teamécses tartozék
Méret:  kb. 260 x 260 x 300 mm
100746 per db ........................1.970,—

Húsvéti nyúl - stancolt ív
 Stancolt ív, 2 részes 
összetűzhető, vastag 
kartonlap, festhető, 
ragasztható, stb.
Méret: kb. 20 x 12 cm
Szín: fehér
Vastag.: 1400 g / m2

1 ív = 1 nyúl! 
 401685  per ív .............................. 330,— 
  25  ívtől ........................... 300,— 
  100  ívtől  .........................290,— 

330

Zsebkendő - adagoló / 
építőcsomag (3. osztálytól)

A robosztus ház részei már készre szabot-
tak és egyszerűen ragasztóval és szegek-
kel össze kell már csak építeni. Az előlapot 
a mellékelt sablonnal vagy saját ötlet szer-
int kell elkészítenünk lombfűrésszel. Fúrás 
nem szükséges. Alkalmas hagyomá-nyos 
zsebkendő-doboznak a következő méret-
ben: 240 x 115 x 70 mm. A zsebkendőt a 
csomag nem tartalmazza!
101903 per db...........................990,—
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Szegeskép - készlet / 
építőcsomag (1. oszt.) 

Ideális szegelni, festeni és fonalat kifeszíteni.
Tartalom: 5 lap motívumokkal.
(hal, sün, pillangó, hajó, madárház)
101858 5 db/cs......................2.770,—
Szegeskép szív / 
építőcsomag (1. osztálytól)

101898 per db..........................610,—
TIPP: szeget, rajzszeget kérjük hozzárendelni

Porcelánszív - 
akasztós

 Szaténszalag akasztóval.
Méret: kb. 7,5 cm
Vastagság:  kb. 8 mm
Teljes hossz: kb. 14,5 cm . 
500423 8 db/cs. .....................2.930,—
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Márványfesték - 
Easy Marble MARABU

 Színek + számok: citrom-10, narancs-20, 
cs.piros-30, rózsaszín-40, v.zöld-51, v.kék-61, 

türkizkék-63, azúrkék-65, levendula-75 
A színek számát kérjük megadni! 

501359.. 15 ml/üveg. ..................690,—

10

20 30

51 6140

6563 75
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osztályfõnök

Mivel szerettem volna valóságközeli 
képet kapni, egy kérdőívet küldtem 
szét általános és középiskolai osztály-
főnököknek, amelyben arról érdeklőd-
tem, hogy szükségesnek tartják-e az 
osztálykirándulást, miért számít vonzó 
programnak, illetve mi minden okoz 
problémát e téren. A kérdésekre 10 
kolléga válaszolt, a következőkben az ő 
írásaikból válogattam. Ilyen kicsi minta 
nyilván nem alkalmas arra, hogy átfo-
gó véleményt fogalmazzunk meg, de 
arra talán elegendő, hogy foglalkozni 
kezdjünk a témával, továbbgondoljuk 
a benne rejlő lehetőségeket, és a 
megoldás igényével gyűjteni kezdjük a 
kapcsolódó problémákat.

Miért van szükség rá?
Nagyon nagy szükség van az osztályki-
rándulásokra, mert igazán így ismer-
hetők meg a tanítványok a legjobban, 
és nem az iskolában. Ennyi időt nem 
lehet máskor velük tölteni és beszél-
getni. Az éves óraszám többszörösét 
eltölthetjük a diákokkal a kirándulás 
alkalmával. (B. P., középiskola)
Az osztálykirándulások adják leginkább 
azt a közös élményt, amelyre a közös-
ség építhet, amelyre a diákok legin-
kább emlékeznek. Ezért arra is szükség 
van, hogy jól végiggondolt, igazán 
megszervezett programok legyenek, 
ne csak úgy elmenjünk valahová. Egy 
évben több közös kirándulásra is 
szükség van. A legjobb akkor lesz, ha 
már a szervezési folyamatban is részt 
vesznek a diákok, ha ők is utánanéznek 
a tájegységnek, ahová megyünk, és ott 
aktívan „idegenvezetik” társaikat. Ezt a 
négy év alatt fokozatosan lehet elérni. 
(T. B., általános iskola)

Mi mindig úgy megyünk kirándulni, 
hogy az úti célt közösen megbeszéljük, 
a programról is döntünk (persze ala-
pos tanári előkészület kell mindehhez, 
hogy a diák úgy érezze, őt meghallgat-
va kerül sor a döntésre). Ezután jön a 
„ki mit vállal?” („picit tegyél hozzá te 
is a kiránduláshoz!” feladat). Hazafelé 
értékelünk. Például így: „Hogy érezted 
magad? Van 10 kicsi ujjad, értékelj, 
indoklást is kérek.” (B. Á., általános 
iskola)
Mindenképp szükség van rá, de 
nehéz megtalálni azt a programot, 
amit minden gyerek jóérzéssel el tud 
fogadni. Igényességük mellett gyakran 
„igénytelenek” és sablonos, felkapott 
dolgokra vágynak. Sok esetben nem 
veszik figyelembe a közösség érdekeit, 
önös érdekeiket akarják érvényesíteni, 
esetleg érzelmi zsarolással rávenni a 
társaikat, hogy azt csinálják, amit ők 
szeretnének. Pontosan a fentiek miatt 
érzem úgy, hogy amilyen hálátlan és 
iszonyat felelősséggel, szervezéssel, 
strapával járó munka, olyan sok neve-
lési és közös, meghatározó élményt 
is adó lehetőség, ami miatt érdemes 
vállalkozni rá. (R. E., középiskola)

Élményszerzés
Ökoiskola vagyunk, mindig egyna-
pos kirándulásra szoktunk menni. 
Legutóbb Katalinpusztán voltunk a 
Börzsönyben. Érdekes bemutatókat 
láthattak, interaktív foglalkozásokban 
vehettek részt a tanulók. A tanösvény 
izgalmas felfedezőúttá változott szá-
mukra. (V. M., általános iskola)
Egyre inkább az a tapasztalatunk, hogy 
a hátrányosabb helyzetű gyerekeknek 
nagyon kellene – de ott nincs pénz. A 
mi iskolánkban a szegényebb gyere-
kek szeretnek együtt lenni, ők szíve-
sen jönnek el. A többi család utazik, 
wellness-hétvégéken tölti idejét, nekik 
nem olyan fontos, és gyakran a család 
nem is engedi a gyereket osztály-
programokra. Az osztálykirándulás 
nem kötelező, és ha többnapos, akkor 
bizony nem az egész osztály jön el. 
Főleg ha az osztályközösség nem iga-
zán jó, vagy nem rokonszenveznek az 
osztályfőnökkel. Nálunk egyre többen 
csak egynapos kirándulást vállalnak. 
A tanárok sem visznek el szívesen bi-
zonyos osztályokat. Én tavaly tavasszal 
épp egy ilyen osztályt vittem el a budai 
hegyekbe, mert az osztályfőnökük „be-

Néhány gondolat 
az osztálykirándulásról
Az osztálykirándulás, mint az együttes élmény egyik legjellemzőbb formája, évtizedek óta jelen 
van az iskolában, s az osztályfőnök számára mindig is nagy kihívást jelentett. Mára sok minden 
megváltozott, de úgy tapasztalom, hogy ez az együttlét még mindig népszerű, többnyire pozitív 
élményeket hordozó esemény. 
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teg lett”, mint eddig minden évben... A 
gyerekek azt kérték, hogy legyen idejük 
együtt lenni, beszélgetni, bóklászni 
kicsit szabadon, és ne kelljen minden 
percben valami szervezett dologban, 
játékban részt venniük. Bemehettek az 
erdőbe felfedezőútra, bújócskázhattak 
stb., a kérésem mindössze annyi volt, 
hogy bizonyos időnként jelentkezzenek 
nálam. Ezt teljesítették, tehát ők is, 
én is elégedettek voltunk. A Libegőn 
pedig korábban csak néhány gyerek 
utazott, ezért nagyon élvezték. (T. I., 
általános iskola)
Minden évben elviszem az osztályomat, 
most 12. évfolyamosok, jövőre érett-
ségiznek csak, mert nyelvi előkészí-
tősök. A 9. évfolyamon csak a közeli 
városba, illetve Póstelekre mentünk 
el, ahol lehetőség volt egy jó nagyot 
játszani. Számháborúztunk, kidobóz-
tunk, bográcsoztunk, társasoztunk 
stb. Nagyon fontos, hogy nem került 
pénzbe, mert fakultatív volt a kiutazás: 
görkorcsolya, kerékpár, gyalogtúra, ez 
is hatalmas élmény volt. Az étkezést 
egyik alkalommal saját magunk által 
készített, bográcsban főzött étellel 
oldottuk meg, másik alkalommal már a 
vállalkozó, tehetősebb szülők szpon-
zorálták az osztályt. 11.-ben pályáztunk 
az Erzsébet táborra és nyertünk, így ez 
is sikeres volt. Ugyancsak megnyer-
tük az Európa-nap versenyt és azzal 
is járt jutalomkirándulás Budapestre, 
sőt, fizették az étkezésünket is. (B. P., 
középiskola)
Pécsen – ami előzőleg Európa kultu-
rális fővárosa volt – sok szépséggel 
találkoztunk, és épp megnézhettük a 

Leonardo-kiállítást is. Orfű az ország 
egyik legszebb helye, ahol a progra-
mokon túl a szállásunk, a sporttábor 
is gyermekközpontú volt. A kalandpark 
pedig igazán sikeres program volt, a 
gyerekek nagyon élvezték, főleg hogy 
szinte magunk bitoroltuk az egész 
parkot. (T. B., általános iskola)
Teljes megelégedéssel zártuk a kirán-
dulást és a tanévet is, mert a tanév 
utolsó hetében mentünk el. Jó volt a 
program, sok érdekes részletet láttunk 
Budapestből, ami mellett eddig elmen-
tünk. Segített a tananyag megértés-
ben, pl. „hittük is meg nem is, amit a 
tankönyv írt, de a múzeumban láttuk!” 
A Terror Házában voltunk, utána meg 
a Hősök terén, illetve a Ligetben. Jó volt 
lazítani a múzeum után. Irtó klassz a 
Liget! (B. Á., általános iskola)

Szervezési kérdések
A kirándulást egyedül szerveztem: a 
helyszínt már jól ismerem (fogaske-
rekű, Anna-rét, János-hegy, Erzsébet-
kilátó, Libegő). Egy fiatal kolléganő 
volt a kísérő, ő a gyakornokom, és így 
számára is hasznos volt, hogy láthat-
ta: még egy egynapos kirándulást is 
megfelelően elő kell készíteni (levél a 
szülőknek, diákigazolványok megléte, 
száma, TAJ-számok, telefonszámok 
kiírása, költségek felmérése, csoportos 
jegyek beszerzése, elsősegély-csomag 
stb.). (T. I., általános iskola)
Nem mindegy, hogy kit viszel magad-
dal kísérő kollégának, és én mindig 
viszek két szülőt is, hiszen a vidéki 
gyerekek nem szokták a budapesti 
közlekedést, vagy épp az éjszakai 

felügyelet miatt. A szülőkkel a szülőin 
megbeszélem, hogy táskaellenőrzést 
tartok, mert energiaital és ital nem 
lehet náluk. Eddig még megúsztam baj 
nélkül, remélem, idén is így lesz. Nem 
is merem összeszámolni, mennyi mun-
kaóra ez, és az otthoni telefonomról, 
mert a suliból nem lehet. Az is rossz, 
hogy az „ingyenes” vonatút egy 30 fős 
osztálynál IC nélkül is kb. 50 ezer forint. 
És sajnos nem bővül a múzeumok 
köre, amiknek a pecsétjét elfogadják a 
MÁV-nál. Rengeteg űrlapot kell le- és 
kitölteni, s még ez sem biztosíték arra, 
hogy adott kalauz ne akadjon ki. (R. E., 
középiskola)
Mindenképp a költségek okozzák a 
legtöbb problémát. A közeli telepü-
léseken a gyerekek általában jártak 
már, ha pedig távolabbra megyünk, 
már két nap is 15 000 Ft/fő összegbe 
kerülhet, és ezt nem mindenki tudja, 
illetve akarja – mondván, soknak tartja 
– megfizetni. Minden visszalépő növeli 
a többiek költségét. (T. B., általános 
iskola)
Szívesen vinném az osztályt az ország 
különböző részeire, hogy minél több 
történelmi, kulturális, természeti érték-
kel legyenek gazdagabbak (régebben 
még megtehettem), de olyan mér-
tékben nőttek a költségek, hogy erre 
egyre kevesebb az esély. Így marad a 
szűkebb környezet, de a kirándulások 
szervezéséről nem szeretnék lemonda-
ni. (Sz. E., általános iskola) • 

Szekszárdi Júlia
az Osztályfőnökök OrszágOs 

szakmai EgyEsülEténEk ElnökE 
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Ingyenes Office minden diáknak  
Segítsünk, hogy tudjanak róla, éljenek vele!

Gyermekeink előrejutásában ma már elkerülhetetlen az irodai számítógépes programok megfelelő 
szintű ismerete. Az informatikai jártasság segíti a felkészülésüket, jobb jegyeket szerezhetnek, és 
alapvető támogatást, magabiztosságot nyerhetnek a tanulmányaikhoz. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium (NFM) Tisztaszoftver 
Programjának keretein 

belül, a Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb eleme-
ként most minden iskolás gyerek 
akár 5 számítógépre és további 5 
mobil eszközre ingyen töltheti le 
otthonában a legelterjedtebb irodai 
programcsomag, a Microsoft Office 
legújabb, jogtiszta verzióját (www.
microsoft.com/hun/diakoffice), amit 
később bárhonnan elérhet. Az Office 
365 ProPlus ingyenes használatára 
minden magyarországi, államilag elis-
mert, állami, egyházi vagy alapítványi 
fenntartású általános és középiskola 
tanulója jogosult. 

Mi az Office programcso-
mag?
Az Office 365 ProPlus asztali számí-
tógépre vagy laptopra telepíthető, 
ugyanakkor online is elérhető, ún. 
hatékonysági szoftver. Részei a Word, 
a PowerPoint, az Excel, az Outlook, a 

OneNote, a Publisher, az Access és a 
Lync alkalmazások.

Az Office 365 ProPlus egy személyre 
szabott szolgáltatás, amely legfeljebb 
öt asztali számítógépen (tehát PC-n és 
Macen egyaránt) és mobileszközökön 
használható oly módon, hogy ennek 
elérhetősége nem egyetlen géphez, 
hanem magához a felhasználóhoz kö-
tődik, így internetkapcsolattal bárhon-
nan elérhető. 

Az Office komponensek korábbi 
verzióit a mostani csomaggal ellentét-
ben csak egy számítógépre lehetett 
telepíteni, továbbá nem tartalmazták az 
új, felhőalapú szolgáltatásokat, mint az 
O365 ProPlus. 

Letöltés másként?
Az illegális szoftverletöltés csapdáinak 
elkerülésében nagy szerepük van a 
pedagógusoknak is. A Microsoft és az 
NFM által is támogatott program célja, 
hogy minden diák jogtiszta szoftvert 

használjon. A legtöbb gyerek először 
iskolai feladatai során találkozik a 
szövegszerkesztés, táblázatkezelés 
vagy éppen a prezentációkészítés 
kihívásaival. Minden tanuló elsősor-
ban a tanáraitól és a szüleitől vár 
segítséget a szoftverek terén történő 
eligazodásban. Ha a gyerekek nem 
kapnak megfelelő információt, úgy 
előfordulhat, hogy életkorukból és 
ismerethiányukból fakadóan inkább 
illegális „megoldások” felé fordulnak 
a programokhoz való hozzáférésért. 
Ilyenkor kerülnek a látóterükbe az ún. 
torrent oldalak, ahonnan illegálisan 
letölthetik a programokat. Az is előfor-
dul, hogy lemásolják egymás adathor-
dozóiról a programokat, illetve ebben 
a kiszolgáltatott helyzetben fordulnak 
a kódfeltörésben jártas társakhoz – 
hacsak nem maguk próbálkoznak 
hasonló műveletekkel. Éppen ezért 
fontos, hogy a fiatalok egyszerű és 
azonnali megoldást kapjanak, hiszen 
jól tudjuk, hogy az iskolapadban ülő, 
ún. Z-generációs gyerekek a legtöbb 

Mit tartalmaz az in-
gyenes Office cso-
mag?
Word: szövegszerkesztő

PowerPoint: prezentációkészítő

Excel: táblázatkezelő

Outlook: levelezőprogram

OneNote: felhőalapú fájlkezelő, 

dokumentumtároló és -megosztó 

szolgáltatás

Publisher: kiadványszerkesztő

Access: adatbázis-kezelő

Lync: videokonferencia rendszer
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problémát lehetőleg azonnal és online 
oldják meg. Kulcsszerepe van tehát a 
pedagógusnak. Cikkünk a tanárok és 
intézményvezetők segítségére szeretne 
lenni abban, hogy a szoftvercsomag 
letöltési lehetőségének híre minden 
érintetthez eljusson. 

Hogyan támogathatja egy 
pedagógus az ingyenes 
Office diákokhoz való el-
jutását?
• Hangsúlyozzák a jogtisztaszoftver-

használat előnyeit.
• Ismertessék meg a diákokkal a letöl-

tés módját (3 egyszerű lépés).
• Tájékoztassák a diákokat, hogy gyor-

san üzembe helyezhetik az Office-t 
alig néhány perc alatt.

• Beszélgessenek a diákokkal a legális 
szoftverhasználatról és az illegális 
letöltés velejáróiról. 

• Hívják fel a szülők figyelmét is a 
letöltés lehetőségére.

• Kövessék nyomon, hogy a diákok 
letöltötték-e a szoftvert.

• Lehetőség szerint jutalmazzák szor-
galmi ötössel a letöltést.

Munkájuk segítése érdekében egy 
tájékoztató prezentációt is készítet-
tünk Önöknek, amely bemutatható a 
számítástechnika- vagy osztályfőnöki 
órákon, és elküldhető e-mailben vagy 
más internetes megosztással a szülők-
nek, diákoknak, pedagógustársaknak 
is. (A prezentáció elérhető a Modern 

Iskola honlapján, a www.moderniskola.
hu/microsoft oldalról és a cikk végén 
található QR-kód betöltésével.) 

Az ingyenes Office prog-
ramcsomag előnyei:
• Ingyenes, jogtiszta szoftver az iskolai 

és otthoni feladatokhoz.
• Egy oktatási azonosítóval 5 gépre, 

valamint 5 mobil eszközre telepíthető 
(okostelefonra, táblagépre is!). 

• A közoktatási státus után az esetle-
ges hallgatói jogviszony megszűné-
séig érvényes.  

• 1 terabyte tárhely a Microsoft felhő 
szolgáltatásában, ami bárhonnan 
elérhetővé teszi a dokumentumokat.

Mi történik, ha megszűnik 
a tanulói/hallgatói jogvi-
szony?
Az idén érettségiző, szakiskolai vég-
zettséget szerző, illetve tanulmányai-
kat más módon befejező diákok és 
pedagógusaik számára fontos tudni, 
hogy mi történik az adatokkal, ha lejár 
a tanulói/hallgatói jogviszony, és a to-
vábbiakban nem fizetnek elő az Office 
365 ProPlusra. 
Az adatok mindig a felhasználó tulaj-
donában állnak. A felhasználó jogo-
sultsága lejártával ezeket – például az 
e-maileket és a csoportwebhelyeken 
tárolt dokumentumokat – letöltheti, és 
egy másik helyre mentheti. A jogo-
sultság megszűnésével az Office 365 
fiókkal társított adatok még 90 napig 

a rendszergazda vagy rendszergazdák 
rendelkezésére állnak egy korláto-
zott funkciójú fiókban. Amennyiben 
a felhasználó ez alatt az idő alatt az 
előfizetés mellett dönt, úgy az Office 
365 ProPlus fiókja változatlan formá-
ban, folytatólagosan a rendelkezésére 
áll majd. 

Az ingyenes jogosultság 
érvényesítése 3 egyszerű 
lépésből áll:
1. regisztráció a www.o365.educatio.

hu oldalon az oktatási azonosító, a 
születési dátum és az e-mail cím 
megadásával,

2. a regisztráció megerősítése a fenti 
adatok újbóli rögzítésével,

3. bejelentkezés a visszaigazoló e-mail-
ben található adatok segítségével az 
Office felhasználói felületén. 

Hogyan tájékoztassa a 
pedagógus a diákokat és 
szüleiket? 
Az ingyenesen elérhető MS Office 
csomagról több csatornán is érdemes 
a diákokkal, szülőkkel és pedagógus-
társakkal kommunikálni: ellenőrzőbe 
ragasztott vagy írt üzenettel, hirdető-
táblán, e-naplóban, táskapostával, az 
iskolai honlapon, e-mailben és persze 
tanórán, szakkörön. Ez a cikk azért 
készült, hogy a pedagógusok ötleteket 
és támogatást kapjanak ahhoz, hogy a 
számukra leginkább megfelelő módon 
tájékoztathassák diákjaikat az ingye-
nesen letölthető programcsomagra 
vonatkozó lehetőségről. 
A Modern Iskola honlapjáról (www.
moderniskola.hu/microsoft) letölthe-
tőek mindazok a szövegek, amelyek 
akár változtatás 
nélkül használhatók 
az egyes fórumokon 
történő tájékoztatás-
hoz. • 

Motiváció diáknyelven
A Microsoft március elején induló kommunikációs kampányával a ka-

maszokhoz szól. A közösségi médiában tavasszal hetente váltják majd 

egymást a tanulók érdeklődésének és stílusának megfelelő, a digitális 

írástudás fejlesztését célzó videók, amelyek egyúttal egy országos ve-

télkedő segédanyagai lesznek. A gyerekek a kampány során nemcsak 

egyénileg, hanem osztályszinten is összemérhetik a tudásukat, hogy 

a kampány végén a győztesek – mind egyéni, mind közösségi szinten 

– értékes nyereményekkel gazdagodjanak. Melyik tanár ne szeretné, 

hogy éppen az ő osztálya emelje magasba júniusban a Microsoft ser-

legét? Biztassa Ön is a tanítványait, hogy kövessék a Microsoft induló 

kampányát, és méressék meg magukat egy vagány, jó hangulatú 

közösségi játékban! 

Hasznos linkek
Információ a diákok számára elér-
hető Diák-Office csomagról: 
www.microsoft.com/hun/diakoffice
Regisztráció:
www.o365.educatio.hu/Registration
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 Az új hivatal milyen szervezeti-
szerkezeti rendben épül fel? Hol 
helyezkednek el abban az iskolák,  
a szakképzők?
NGM: A Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal (a továbbiak-
ban: Hivatal) alapító okirata kizárólag 
pdf formátumban érhető el a Hivatal 
honlapján. A Hivatal Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzata a 32/2014. (XII. 31.) 
NGM utasítás részeként a Hivatalos 
Értesítő 2014. évi 66. számában jelent 
meg. A Hivatalos Értesítő hivatkozott 
száma elérhető online. (QR-kód a cikk 
végén – a szerk.) A hivatkozott doku-
mentumok alapján tehát látható, hogy 
az előzetes tervekkel összhangban a 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttkép-
zési Hivatalnak (NSZFH) nem lesznek 
részei a szakképző iskolák. A szak-
képző intézmények a 2015. július 1-jei 
átvételüket követően előreláthatólag 
mintegy 30-50 ún. szakképzési cent-
rumba fognak integrálódni, amelyek 
fenntartói feladatát fogja majd az 
NSZFH ellátni.

 Hogyan szeretnék növelni a 
szakképzésben tanítók arányát a 
középfokú oktatáson belül, a várható 
tanulói létszámemelkedéssel párhu-
zamosan?
NGM: Véleményünk szerint a szak-
mai-elméletet tanítókra vonatkozó 
szabályozást újra kell gondolni. 
Fontosnak tartjuk, hogy szakirányú 
felsőfokú iskolai végzettséggel is le-
hessen szakképző iskolákban tanítani, 
ugyanakkor emellett ösztönözni is kell 
ezen szakembereket a pedagógus 
végzettség megszerzésére. (Például a 
tanítási gyakorlat beszámít az oktatói/
pedagógusi képzés idejébe. Ugyanígy 
a mérnöktanár, közgazdász tanár, 
valamint a szakoktató végzettség meg-

szerzésének idejébe is beszámítható 
legyen az előzetes, illetve a tanulmá-
nyok alatti tanári gyakorlat.) A meglévő 
tanári „kapacitások” hatékonyabb 
kihasználása érdekében lehetővé kell 
tenni, hogy a köznevelési évfolyam és 
a szakképzési évfolyam egyes tárgyait 
(megfelelő végzettség esetén) azonos 
tanár taníthassa (például esetenként a 
köznevelési évfolyamon folyó szakmai 
órákat is taníthassa pedagógus vég-
zettség nélküli, szakirányú felsőfokú 
végzettségű szakember).

 Az új Hivatal milyen változásokat 
tervez a szakképzésben a pedagógu-
sok képzésével, tovább- és átképzé-
sével, életpályájával kapcsolatban?
NGM: Célunk olyan, a pedagógus-élet-
pályamodellhez illeszkedő szakképzési 
pedagógus-életpályamodell kiala-
kítása, amelyben a szakképző tanár 
akkor is részesül a tanári juttatásban, 
ha csak szakirányú diplomája van, de 
nincs még pedagógus végzettsége, 
ugyanakkor elkezdte a módszerta-
ni ismeretek elsajátítását. Terveink 
szerint olyan, a szakképzési tanárokra 
és szakoktatókra vonatkozó alrend-
szert alakítunk ki, amely lehetővé 
teszi minden „tanártípusnak” az át- és 
továbblépési lehetőségeket – akár a 
pedagógiai végzettségtől függetle-
nül, kizárólag a szakmai előrelépés 
alapján. Elsődleges helyen szerepel a 
tervezett lépéseink sorában a gyakor-
lati oktatásvezető munkakör vissza-
állítása, ugyanis kulcsfontosságú e 
feladatkör a szakképző iskolában. Fon-
tosnak tartjuk továbbá a szakképzés 
rendszerének ismertebbé tételét, a 
szakképzés helyére, szerepére történő 
figyelemfelhívást célzó lépések meg-
tételét is a tanárok körében. Ezen gon-
dolatkörhöz, valamint a szakképzési 

pedagógus-életpályamodell megfelelő 
bevezetéséhez kapcsolódva tartjuk 
szükségesnek, hogy már az egyetemi, 
főiskolai pedagógusi tanulmányok 
tananyagába integráljuk a szakképzési 
és felnőttképzési tartalmakat magá-
ban foglaló modult, amely módszerta-
nilag is felkészítené a pedagógusokat 
a szakképző iskolákban való oktatásra, 
amely lépés célja elsősorban a meg-
felelő szemlélet kialakítása.

 A nyilvánosságra került doku-
mentumokból világosan kiderült, 
hogy a duális képzés erősítése miatt 
több kis- és középvállalkozás (kkv) 
gyakorlati képző lesz, illetve több 
tanműhely lesz a nagyvállalatoknál. 
Mi a szerepük ezek kialakításában az 
iskoláknak, az intézményvezetőknek? 
Milyen szerkezetben alakul majd 
ki, illetve milyen feladatot ró ez az 
iskolákra?
NGM: A gazdálkodó szervezeteknél 
történő gyakorlati képzés arányának 
növelését (a duális képzési forma 
kiterjesztését) célzó lépések feladatai 
jellemzően nem a szakképző isko-
láknál jelentkeznek. A minél több 
gazdálkodó szervezet bekapcsoló-
dásának ösztönzése, a lehetséges 
gazdasági környezetbeli gyakorlati 
helyek felkutatása elsősorban a 
gazdasági kamarák feladata. Ebben 
természetesen szakmai kapcsolataik 
felhasználásával a szakképző iskolák is 
közreműködhetnek. A megnövekedett 
„külső” gyakorlati képzőhelyek száma 
az ezzel kapcsolatos iskolai kapcsolat-
tartó feladatokat ellátó szakemberek 
esetében jelent többletfeladatokat. 
Ezért is tartjuk fontosnak a gyakorlati 
oktatásvezető munkakör visszaállítá-
sát, mert az ő feladatai között szere-
pel elsősorban a gyakorlati képzést 

Újragondolt szabályozás
A szakképzési pedagógus-életpályamodell újdonságai

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Sajtó és Kommunikációs Titkárságának azzal 
kapcsolatban tettük fel a Modern Iskola kérdéseit, hogy hogyan alakul a pedagógusok életpályája 
a szakképzés átalakításakor.
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szervező vállalatokkal történő kapcso-
lattartás, együttműködés.

 Milyen egyeztetés várható a peda-
gógusok és a tárca között a szakkép-
zési tankönyvjegyzékről a 2015/16-os 
tanévre? Hogyan jelennek meg a 
szakképzésben a Nemzeti Közokta-
tási Portál, illetve egyéb internetes 
tankönyv vagy tananyagbázis tartalmi 
anyagai?
NGM: A szakképzési tankönyvek 
tankönyvjegyzékre történő felvételé-
ről a hatályos jogszabályi környezet 
szerint a szakképesítésért felelős 
miniszter dönt a Szakképzési Tan-
könyv és Taneszköz Tanács vélemé-
nye alapján. A Szakképzési Tankönyv 
és Taneszköz Tanács tagjai elismert, 
felsőfokú szakmai végzettséggel, 
szakképzési, taneszköz-fejlesztési 
tapasztalattal rendelkező szakembe-
rek, ezért a pedagógusokkal külön 
egyeztetés nem történt a szakképzési 
tankönyvjegyzék összeállítása során. A 
szakképesítésért felelős miniszter az 

általa jóváhagyott tankönyvjegyzéket 
megküldi az Oktatási Hivatalnak. Az 
Oktatási Hivatal összeállítja a tanköny-
vek, pedagógus kézikönyvek adott 
tanévre vonatkozó hivatalos tankönyv-
jegyzékét, és megküldi az oktatásért 
felelős miniszter részére közzététel 
céljából. Azok a tankönyvek kerülhet-
nek fel a jegyzékre, amelyek érvényes 
tankönyvvé nyilvánítási határozattal 
rendelkeznek, és az áruk megfelel az 
adott tanévre vonatkozóan a közokta-
tási tankönyvek legmagasabb fogyasz-
tói áráról szóló EMMI rendeletben 
leírtaknak.  Az NSZFH honlapján (www.
nive.hu) mindenki számára elérhető 
módon számos információ van a 
szakképzéshez kapcsolódó tanköny-
vekről, tananyagokról, kiadványokról. 
Az NSZFH www.tananyagbank.nive.hu 
honlapján megtalálható az az adat-
bázis is, amely az Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő szakképesítések-
hez kapcsolódó 226 követelménymo-
dulhoz kidolgozott 3000 tartalomele-
met foglalja magában. A tankönyvvé, 

pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 
a tankönyvtámogatás, valamint az 
iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 27. § 
(1) bekezdése alapján a tankönyvek 
országos megrendelése, beszerzése 
és az iskoláknak történő eljuttatá-
sának megszervezése, valamint a 
tankönyvek vételárának beszedése 
állami közérdekű feladat, amelyet a 
Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasz-
nú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (KELLO) lát el. Ezen általános 
jogszabályi előírás alapján tehát a 
szakképzésben használatos (tankönyv-
jegyzéken szereplő) tankönyveket is a 
KELLO-tól rendelik meg a szakképző 
iskolák, és a KELLO küldi meg azokat 
számukra. •

Fülöp Hajnalka

A cikkben szerep-

lő linkek, online 

tartalmak elérhetők 

a www.moderniskola.

hu-n olvasható cikken 

keresztül. 

fashion for flowers
divatpályázat

A FŐKERT Nonprofit Zrt. – a későbbiekben mint Kiíró, – a Sonia Produkciós Kft. 
szakmai együttműködésével divatpályázatot ír ki az alábbiakkal:
 
Mitől lesz egy öltözék egyszerre romantikus és természet közeli?
Hogyan kelnek életre a virágok az Általad tervezett öltözéken?

Azokat a – dominánsan virág motívumú/ihletésű/díszítésű – darabokat keressük, 
melyek újszerű anyaghasználatukkal és eredeti megoldásaikkal tökéletesek egy 
romantikus budapesti este minden pillanatához.

A nyertes pályázatok pénzjutalomban részesülnek, illetve a nyertes pályamunkák 
egy nagyszabású fashion show keretén belül mutakoznak be a média és a  nagy-
közönség előtt, 2015. április 25-én a “Tedd meg MAgadért” rendezvény keretén 
belül, a Margitszigeti szökőkútnál.

A pályázat részletes ismertetése, valamint a letölthető regisztrációs lap a 
www.fokert.hu oldalon találhatók!
 
A kész pályázati anyagok beküldési határideje: 2015. április 1.!
Közönségszavazás 2015. április 13-23. www.glamouronline.hu.

Kérdés esetén az info@soniaprodukcio.hu e-mailcímen tájékozódhat!

ÖSSZdíjAZáS: 
500 000Ft
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 Hol tart jelenleg a Pályaorientációs 
konzulens és Nemzeti Pályaorientációs 
Portál felhasználó képzés?
T. R.: Az első képzéseinket 2014 

tavaszán indítottuk el és eddig 1700 

fő kapott tanúsítványt. A legnagyobb 

arányban (mintegy 1110 fő) pedagógu-

sok vettek részt a kurzuson, a többiek 

munkaügyi rendszeren belül dolgozó 

tanácsadók, illetve szociális területről 

érkezett szakemberek. A projekt végéig 

4000 fős indikátorszámot kell teljesíte-

nünk.

 Hogyan tudják hasznosítani, illetve 
alkalmazni a résztvevők a képzésen 
tanultakat?
T. R.:  Készítettünk egy felmérést arról, 

hogy a résztvevők mennyit fejlődtek a 

kurzus során, és hogyan tudják hasz-

nosítani az itt megszerzett ismereteket. 

Ebben a felmérésben 310 fő vett részt, 

akik a képzést megelőzően és azt köve-

tően is kérdőívet töltöttek ki. Az eredmé-

nyek azt mutatják, hogy a válaszadók a 

képzés után jobban tudtak azonosulni a 

pályakonzulensi szereppel, hatékonyab-

ban szervezték meg a pályaorientációs 

folyamatokat, illetve jártasabbak lettek 

az infokommunikációs technológiák 

használatában. Erősödött továbbá a 

szakemberek elhivatottsága, a tudás-

megosztás és a szakmai kapcsolatok 

szintje is.

 Milyen változások, fejlesztések 
várhatók a közeljövőben?
T. R.: A jelenleg zajló pályaorientációs 

képzésünk mellett kiemelt hangsúlyt 

fektetünk további szakember-fejlesz-

tési tevékenységre is, ezért „Szakma 

mesterei” címmel a már szakképzett – a 

pályaorientáció, az életpálya-tanácsadás 

elméleti és módszertani jellemzőit meg-

alapozó tudással rendelkező – pálya-

tanácsadó szakemberek számára 

új kurzust szervezünk. A kurzust 

100 fő számára terveztük 

meg, akiket delegálás útján 

fogadunk a munkaügyi 

központok, kamarák, pe-

dagógiai szakszolgálatok 

és közoktatási intézmé-

nyek köréből. Ezen kívül 

tavasszal kinézetében és tematikájában 

is megújul a Nemzeti Pályaorientációs 

Portál (www.eletpalya.munka.hu). A je-

lenlegi weboldalt havonta közel 20 000 

fő keresi fel, az új portálon szeretnénk 

sokkal magasabb látogatottsági szintet 

elérni. A jövőben általános iskolás, 

középiskolás és felnőtt felhasználók 

számára fogunk érdeklődést és kom-

petenciát felmérő kérdőíveket, illetve 

új foglalkozásokat bemutató leírásokat 

és filmeket is készíttetni. Megújítjuk a 

Tanácsadók Virtuális Közösségét és 

két új funkció – az online tanácsadási 

rendszer és az elektronikus portfólió – 

is elérhetővé válik. Reményeink szerint a 

fejlesztéseknek köszönhetően a Nemzeti 

Pályaorientációs Portál nemcsak egye-

dülálló, hanem nélkülözhetetlen is lesz a 

fiatalok és szakemberek körében. •

Sikó Zsuzsanna

Nemzetgazdasági Minisztérium: 

Használható tudást és fejlődést 
biztosít a pályaorientációs kép-
zés a tanároknak
Új kurzus indul a pályatanácsadó szakemberek számára

Idén is folytatódnak a Nemzetgazdasági Minisztérium intézményrendszerében megvalósuló 
TÁMOP-2.2.2-12/1 – „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című 
kiemelt program keretében induló képzések. Az utókövetés során kiderült, hogy növekedett a 
projektben részvevők tudása, konzulensi ismerete, és erősödött a szakmai elkötelezettségük. 
A jövőbeni tervekről a program szakmai vezetőjét, Török Réka munka- és pályatanácsadó 
szakpszichológust kérdeztük.

Európai Szociális
Alap
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Innovatív oktatók
Az oktató-nevelő munka színterét 
érinti az a kérdés, hogy vajon milyen 
feltételek szükségesek a módszer 
bevezetésére. Elsősorban nyitott 
gondolkodású, pedagógiai innová-
cióra hajlamos oktatókra van szük-
ség. Az alkalmazás szükségessé tesz 
olyan munkaformákat, amelyek nem 
tartoznak bele a mindennapi oktatási 
gyakorlatba. Ezek közé tartozik akár a 
pedagógus által készített videoanyag, 
segédanyag elkészítése, adatbázis 
létrehozása (vagy annak fejlesztésé-
ben való részvétel), a tananyagokhoz 
szükséges webes felületeken történő 
ismeretközlés (pl.: film ajánlása, adat-
bázisok fejlesztése saját készítésű 
oktatóanyagokkal stb.). Ezt segíthetik 
az iskolai internetes felületek, honla-
pok működtetései. Nálunk, a Buda-
pesti Fazekas Mihály Gimnáziumban 
minden munkaközösség rendelkezik 
egy 4HUB felülettel, ami többek kö-
zött arra is alkalmas, hogy a diákokkal 
megosszunk oktatási anyagokat. Ezek 
sokszor a tanórai bázistananyagot is 
helyettesíthetik. 
Az otthoni feldolgozású feladatok 
jellege változatos. A legegyszerűb-
bek a szövegfájlok, a filmajánlások 

(YouTube, egyéb portálok kínálatá-
ból), online publikációk, adatbázisok 
témára vonatkozó részeinek feldol-
gozásai. A több munkát igénylők 
közé tartoznak az interaktív tesztek, 
videofelvételek, prezentációk (az 
inkább lineáris bemutatást szolgáló 
Power Point vagy a strukturális jelle-
gű, összefüggések megjelenítésére 
szolgáló Prezi), feladatsorok elkészí-
tései, ábrázolt szövegek, szövegértel-
mezések stb.

Hogyan használható a 
módszer?
Saját tárgyamból, magyar nyelv és 
irodalomból mondok példát. Egy 
irodalmi alkotásról szóló prezentációt 
egy digitális felületen kaptak meg a 
diákok, s annak elemeit kellett tan-
órán, kooperatív szervezési formában 
feldolgozniuk. Az alkotást korábban 
el is olvasták. Úgy láttam, hogy ez a 
megoldás nagyobb teret biztosított az 
önálló véleményalkotásra, a csoport-
munkára, az alkotás mai értelmezési 
tartományokba helyezésére. Magyar 
nyelvből hasznos volt a módszer a 
digitális írásbeliség, a digitális kom-
petencia tanulmányozása, elsajátítása 
során is. Tegyünk egy kísérletet! 

Énekóra – fordítva
Minap egyik gyermekem otthoni 
feladatot kapott ének-zene tanárától. 
Egy interaktív tesztet kellett kitöltenie 
a reneszánsz zenéről. A teszt kérdé-
seket, zenebetéteket tartalmazott. 
Ehhez otthon használnia kellett az in-
ternetet. Felmerül a kérdés, ha otthon 
ilyen formában tanulja meg a diák a 

tanórai tananyagot, mivel foglalkozik 
a tanórán.
Erről kérdeztem meg iskolánk ének-
zene szakos tanárát, Rápi Györgyit. 
Véleménye szerint ekkor ki lehetne 
használni a kooperatív tanulásban rej-
lő lehetőségeket: alkalmassá válna a 
zeneművek üzenetének, mondaniva-
lójának részletesebb megbeszélésé-
re, az egyéni vélemények elmondásá-
ra, zeneművek hallgatására, ritmikai 
játékokra, a zenei alkotóképesség 
fejlesztésére. 

Élmény, érzelem, közele-
dés
Elmondhatjuk, hogy a fordított 
osztályterem modelljének alkalma-
zásával a tananyagot közelíteni lehet 
a diákokhoz, érdekeltebbé válnak a 
tanulás elsajátításának folyamatában. 
A tanórákon több idő juthat különfé-
le tananyag-szervezési eljárásokra, 
előtérbe kerülhetnek a kooperatív 
módszerek, az élményszintű (így ér-
zelmileg is támogatott) megismerés.
A magyar oktatás erőteljesen sza-
bály- és adatcentrikus rendszerében 
nagyon fontosnak mutatkozik, hogy a 
tanárok belássák: hosszú távon nehéz 
fenntartani az osztályban tanuló 
diákok figyelmét nemcsak a tanórán, 
hanem a tantárgyakkal szemben is. 
A különféle módszerek megfelelő 
alkalmazásával erősödhet a tanulók 
tantárgyakhoz való kapcsolata, moti-
vációjuk a tanulásban. •

Dr. Oláh Tibor
magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium

Közelebb kerül a tananyag 
a diákhoz
Fordított osztályterem – hazai jó megoldások

Gyakorló pedagógusokat kérdeztünk arról, hogy milyen lehetősége van a fordított osztályterem 
alkalmazásának magyar oktatási keretek között. Dr. Oláh Tibor, a fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló 
Gimnázium magyar nyelv- és irodalomtanára úgy látja, hogy az otthoni internetes tanuláshoz a 
technikai feltételek adottak, hiszen a magyar otthonok 99%-a alkalmas az internet-hozzáférésre. 
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Fordított osztályterem 
– tanulás másképp
Személyre szabott oktatás 

A fordított osztályterem (flipped classroom1) egyre többször emlegetett módszer, a szakiroda-
lomban már itthon is, a gyakorlatban inkább csak külföldön. 

A Modern Iskola már kétszer is hírt 
adott róla, először a 2012/5., majd a 
2013/1. számban.
Az indokolja, hogy újra foglalkozzunk 
vele, hogy a technológia és a nyitott 
oktatási források használata újra a 
figyelem középpontjába került mint 
a személyre szabott és a méltányos 
oktatás megvalósításának legkézen-
fekvőbb eszköze.
Az a lényege, hogy tanulók előre 
megkapják a következő óra anyagát, 
videó vagy prezentáció, ritkábban 
olvasnivaló formájában. Ezt otthon 
megnézik, értelmezik, és az órán 
már csak a kérdések tisztázása, az 
új ismerethez kapcsolódó feladatok 
megoldása, az alkalmazás, a gyakor-
lás a feladat. Így elkerülhető a tanári 
magyarázat és a vele járó passzív 
tanulói figyelem. Több idő jut a sze-
mélyesebb, interaktívabb tanulásra.
A tanulnivalót leginkább videó 
formájában kapják meg a diákok, 
és ezt általában a tanárok készítik, 
de az is lehet, hogy mások által 
készített anyagot adnak fel. A videók 
rövidek, általában 3-10 percesek, és 
videorészletekből, fotókból, ábrákból, 
térképekből vannak összeszerkesztve. 
A tanári magyarázatot folyamatos 
képi illusztráció kíséri. Érdemes 
tájékozódni a „Flipped Class Video 
Repository2”-ban! 
Az így felszabaduló tanórai idő kedvez 
a személyre szabott oktatásnak és a 
projektoktatásnak is. A tanári szerep 

is eltér a hagyományostól, ahogyan 
mondani szokás, már nem bölcs a 
katedrán, hanem személyes útmu-
tató.

Már a közoktatásban is
A módszer Amerikában született, 
legalábbis ott publikálták először kb. 
15 évvel ezelőtt, s azóta egyre több 
hívet szerez magának. Először csak 
a felsőoktatásban alkalmazták, ma 
már a közoktatásban is. Népszerű-

ségét növeli Bill Gates és Salman 
Khan3 támogatása. A Khan Academy 
videóit világszerte sok tanár használja 
az új tananyag otthoni forrásaként. 
Hétköznapi szükséglet indította útjára 
a videós órákat: Khan unokatestvé-
re kérte, hogy tanulhasson videók 
alapján, amelyeket akárhányszor 
visszajátszhat, kihagyva a megértett 
és ismételve a még nem világos 
részeket. Khan modellje a személyes, 
1:1 oktatást teszi lehetővé.
Körülbelül 10 éve kezdődött a 
módszer kiteljesedése, azóta egyre 
terjed, és már számos kutatás is 
kapcsolódik hozzá. A profi fordított 

osztályteremben a tanári előadás 
vagy magyarázat idejét is az egyéni 
és csoportos tanulói tevékenységek 
töltik ki, minden tanuló tevékenykedik 
az egész óra folyamán. Akik jobban 
haladnak, azok általában valamilyen 
egyéni vagy csoportos projekten 
dolgoznak, és kevesebb figyelmet 
igényelnek a pedagógustól. A tanárok 
így a lemaradóknak több személyre 
szabott feladatot adhatnak, és szemé-
lyes segítséget tudnak nyújtani. 
A módszer alkalmazása nem feltét-
lenül igényli, hogy valamely online 
tanulási környezetben folyjék a mun-
ka, de igen gyakran van ilyen háttér. 
A Moodle például alkalmas a tanultak 
automatikus otthoni (ön)ellenőrzé-
sére, ha a megfelelő kérdéseket 
betáplálják, vagyis van megfelelő kér-
désbank. Az online tanulási környezet 
lehetővé teszi, hogy már az otthoni, 
ismeretszerző fázist is kísérje akár 
csak a tanulók egymás közötti vagy a 
tanárral folytatott kommunikációja. 

A videó kiemelkedő sze-
repe
A YouTube-on számtalan oktatási 
témájú videó található, de a tanárok 
általában maguk készítik a videókat. 
Az egyik erre a módszerre átállt 
amerikai iskola4 beszámolója szerint 
a tanárok 5-7 perces videókat ké-
szítenek (hetente hármat), a tanulók 
ezeket otthon megnézik, és felírják a 
tananyaggal kapcsolatos kérdéseiket. 

1 eddigi fordítási kísérletei szerint fordított, kifordított, visszafordított vagy tükrözött
2 www.flippedclass.com/multimedia/flipped-class-video-repository
3 Salman Khan bangladesi-amerikai vállalkozó és oktató, a nyitott, online Khan Academy alapítója.
4 Clintondale Highschool www.knewton.com/flipped-classroom
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Ezeket az órán egyénileg beszélik 
meg, a tananyaghoz kapcsolódó 
tevékenységek közben. Az eredmé-
nyesség és a fegyelem is két-három-
szorosára nőtt.
Az olvasók közül bizonyára sokan 
felkapják a fejüket, hogy ebben nem 
sok új van, az összes tanulóközpon-
tú, aktív tanulási módszer pontosan 
ugyanezt célozza: élménydúsabb, sze-
mélyre szabottabb és olyan oktatást, 
ami jobban leköti a tanulókat. Igazuk 
is van. Ami azonban valóban új, az 
a videó kiemelkedő szerepe, ami a 
vizualitás korában bizonyára nagyon 
jó ötlet, valamint a „megfordítás”, 
az otthoni előretanulás úgy, hogy az 
nem unalmas, hanem vonzó médiu-
mon keresztül történik.
A modell egyszerű, de könnyű elron-
tani az alkalmazás során. A videóknak 
valóban profinak és érthetőnek kell 
lenniük, a képi ábrázolásnak és a 
szövegnek egységet kell alkotnia. A 
videóknak nagyon jól kell kapcsolód-
niuk az osztálytermi tevékenységek-
hez. A tanárokat, a tanulókat és a 
szülőket is fel kell készíteni a váltásra, 
mert a tanulásnak ez a módja jelentő-
sen eltér a megszokottól, és másfajta 
hozzáállást, ugyanakkor elfogadást is 
kíván.
A Tanárblog egy 2013-as cikke5 egy 
kutatás eredményeire hivatkozva rá-
világít, hogy nem mindegy, mit milyen 
sorrendben tanulunk, az eredmé-

nyesség a megtanulandó tartalom 
és a módszer összhangjától is függ. 
Valószínű azonban, hogy a videó 
közlésmódja is sokat számít.
Ollé János webináriumi videó elő-
adása6 a tükrözött osztályteremről 
összefoglalja a tudnivalókat a felsőok-
tatás vonatkozásában. Hangsúlyozza, 
hogy ez nem egy vadonatúj tanulás-
szervezési módszer, csak az elemek 
Rubik-kockaszerű átrendezése. Az az 
alapelve, hogy amit az órán kívül meg 
lehet csinálni, azt nem kell az órán 
csinálni. Az interaktív tanórai tevé-
kenységek mennyiségének növelése 
az alapvető cél. A fordított osztályte-
rem módszerének komplex módját 
mutatja be. A fenti ábra ebből az elő-

adásból származik, és azt illusztrálja, 
hogy milyen szakaszokra osztható egy 
ilyen komplex értelmezésű folyamat. 
A vonal alatt, a „déli féltekén” láthatók 
az otthoni tevékenységek, míg az 1. 
és a 4. szakasz az osztályban, jelenléti 
formában zajlik.
Szeretnénk, ha jelentkeznének és 
beszámolnának tapasztalataikról azok 
a pedagógusok, akik kipróbálták 
és sikerrel alkalmazzák a fordított 
osztályterem módszerét, akár egy-
szerűbb és alkalmi, akár komplex és 
rendszeres módon. •

Dr. Hunya Márta
oktatás kutató, közoktatási szakértő

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Fotó: Google

Forrás: Ollé János: A tükrözött osztályterem mint tanulásszervezési módszer a felsőoktatásban

5 www.tanarblog.hu/vezercikk/3656-a-visszaforditott-osztalyterem
6 www.youtube.com/watch?v=vpQBqo0JiAQ
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Hat évtizedes múltra tekint vissza az 
a vetélkedő, ahol az operával ismer-
kedhetnek meg a tinédzserek. A 
hagyomány folytatódik, mivel Játsszunk 
ismét operát! címmel háromfordulós 
országos zenei műveltségi versenyt 
hirdetett a Magyar Zeneiskolák és 
Művészeti Iskolák Szövetsége a 
Magyar Zeneszerzők Szövetségével 
közösen, a Nemzeti Kulturális Alap és 
a Magyar Állami Operaház támogatá-
sával. Középiskolás osztályokat várnak 
a vetélkedőre, jelentkezni február 
28-ig lehet.

A verseny célja
„A verseny célja, hogy feltárja a fiata-
lok e téren már megszerzett ismere-

teit, hozzásegítse őket ahhoz, hogy új 
ismereteket szerezhessenek, s elsajá-
títhassák az témában kínált művészi, 
kulturális értékeket – mondta Varga 
Károly, a Játsszunk ismét operát! című 
verseny egyik zsűritagja/ötletgazdája.

A verseny fordulói
Az I. fordulót 2015. április-májusban 
rendezik majd, erre az ország bármely 
részéről hatfős csapatok jelentkezését 
várják. Szakmai zsűri dönt az eredmé-
nyekről, tagjai a hazai zenei élet kiváló 
szakemberei. A sikeresen továbbjutó 
csapatok a regionális középdöntők 
után a budapesti Erkel Színházban 
2015. november-decemberben mérik 
össze tudásukat az országos döntőn.

Ki tud többet az operáról?
A verseny témakörei az operatörté-
net négy évszázadát ölelik fel a kora 
barokktól a 20. századig. A versenyre 
való felkészüléshez ajánlott segéd-
anyag a közkönyvtárakban hozzáférhe-
tő irodalom, illetve zenei hanghordozó. 
Ezen kívül a versenyzők kapnak egy 
több száz oldalas, a felkészülésüket 
szolgáló írásos anyagot, valamint 
megkapják a verseny folyamán idézett 
zenei szemelvények gyűjteményét, a 
témakörök leírásával. 
Segítségül a Magyar Zeneiskolák és 
Művészeti Iskolák Szövetsége honlap-
járól tölthetnek le (QR-kód) ismertető 

szövegeket zeneszerzőkről, illetve ope-
rákról a hatfős csapatok. A megadott 
segédanyagban rövid áttekintést kap-
nak az opera történetéről, arról, miért 
lehet nagyon szeretni vagy nagyon 
nem szeretni ezt a zenei világot. 
Megtudhatják az opera szó eredetét, 
definícióját, értelmezési lehetőségeit 
és rövid történetét is. Számos hazai és 
nemzetközi híresség életéről, munkás-
ságáról és néhány ismertebb művéről 
is kaphatnak információt. 

Nyeremények
„Nincsenek előre meghatározott, nagy 
értékű nyereménytárgyak. Azért a leg-
jobbak eredményeihez jár az elisme-
rés: a következő diáknemzedékek szá-
mára oklevelek őrzik eredményeiket, 
valamint a Magyar Állami Operaház 
operalátogatással és jegysorozatokkal 
jutalmazza az eredményes csapatokat” 
– mondta el lapunknak Varga Károly.

Mit gondol a pedagógus 
és a szervező?
„A pedagógusok is és a diákok is 
kedvelik az operalátogatást, így talán a 
versenybe is bekapcsolódnak – mond-
ta Kovácsné Petneházy Gabriella, a 
tarcali iskola zeneművészeti tanára. 
– Az általános iskolában meg lehet 
szeretetni a gyerekekkel az operát, 
például jól bemutatott operamesékkel, 
zenei részletekkel, az áriák énekelhető 
változataival.” 
„Immár hat évtized óta tartó, aktuális 
vagy állandó témákat kibontó hason-
ló sorozataink azt mutatták, hogy 
a fiatalok rendkívüli érdeklődéssel, 
tudáskedvvel, örömmel kapcsolódtak 
be a programba, amelynek eredmé-
nye túlmutat a résztvevők számán. A 
programban közvetlenül résztvevők 
mellett az iskolai ének-zene órákon 
tanulótársaik is feldolgozzák a téma 
anyagát, részesei lesznek az addig 
csak érintett vagy hallomásból ismert 
kulturális értékeknek” – fogalmazott 
Varga Károly. • 

Hat évtizede „játsszák az operát”
„Versenyeink, vetélkedőink, vetélkedőrendszerű zenei játékaink és játék-
sorozataink kezdete az 1950-es évekre nyúlik vissza. Több évtizede már, 
hogy a Magyar Rádió Ifjúsági Főosztályának műsorsorozatában megren-
deztük az első, Játsszunk operát! címmel meghirdetett vetélkedőt. Sikere 
és a fiatalok téma iránt mutatott érdeklődése késztetett bennünket a 
folytatásra. Most számos, középiskolában tanító ének-zene tanár kérésére 
következik a negyedik, a legelmélyültebb, címét valóban igazoló opera-
műveltségi verseny, a korábbi néven, de friss tartalommal” – tette hozzá 
Varga Károly.
Jelentkezni 2015. február 28-ig lehet a varga.karoly2@gmail.com e-mail 
címen.

Játsszunk ismét operát! 
Indul a vetélkedő


