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BESZÁMOLÓ A DEBRECENI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT 

TAVASZI PEDAGÓGIAI NAPJAIRÓL 
 

 

Az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központja 2022. április 4. és április 28. között 

rendezte meg a Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatot. 
 

A programok az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett jelenléti és online formában kerültek 

megvalósításra az Oktatási Hivatal bázisintézményei, mesterpedagógus szaktanácsadói, valamint 

meghívott szakemberek közreműködésével. 
 

A rendezvény fókuszában a tananyag- és tankönyvfejlesztés, a fenntarthatóságra való nevelés, a speciális 

nevelési igényű tanulók megsegítése, valamint a lemorzsolódás csökkentése volt. 
 

A programsorozaton az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi terültén 

működő bázisintézmények betekintést nyújtottak tapasztalataikba, hozzájárulva a hálózatos 

tudásmegosztáshoz. 
 

Az Oktatási Hivatal Tananyagfejlesztési Főosztályának munkatársai online előadások keretében 

ismertették a tananyagfejlesztés eredményeit, a 2020-as NAT-hoz illeszkedő, megújult tankönyveket és 

digitális taneszközöket a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, technika, fizika, vizuális 

kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret, biológia, földrajz tantárgyakat érintve, kitérve a sajátos nevelési 

igényű tanulók tankönyveire is. 
 

A fenntarthatóságra nevelés, 

a természetvédelem, az ökopedagógia idén is 

kiemelt szerepet kapott. 
 

Az „Ökológiai lábnyom, mint az iskolai 

fenntarthatóság egyik mutatója” című előadás 

során részletesen megismerhettük az osztrák 

ökoiskola hálózat részvételével 2021-re 

elkészített iskolai ökolábnyomkalkulátor 

magyar nyelvű változatát. Mivel azt 

tapasztaljuk, hogy napjainkban egyre erősödő 

figyelem övezi a klímaváltozás összetett 

jelenségét és a fenntarthatóságra irányuló 

törekvéseket, ezért egyre fontosabb, hogy az iskola is megfelelő súllyal foglalkozzon ezzel a témával. 

  

Aktuális hírek 

Forrás: Debreceni POK 
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A 21. századi oktatás kihívásai közé tartozik a klímaváltozással kapcsolatos tudás bővítése, a környezeti 

attitűd fejlesztése és a környezettudatos magatartás kialakítása a tanulókban. A klímaváltozás oktatásának 

feladata, hogy segítse a diákokat az interneten és médián keresztül áradó információk feldolgozásában, 

a Föld ökológiai rendszerének megértésében, valamint a környezettudatos tettek gyakorlásában, mindezzel 

növelve a fenntarthatóságra nevelés eredményességét. 

 

A fenti célokat próbáltuk segíteni a 35. OTDK egyik nyertes munkájának, a „Klímakaland” nevű fejlesztés 

és az ahhoz kapcsolódó kutatás bemutatásával. Az előadás érdekessége, hogy nemzetközi szintre emelte 

rendezvénysorozatunkat azzal, hogy a szerző pedagógushallgató a fejlesztőprogramot Hollandiából, 

az Utrechti Egyetemről bejelentkezve tartotta meg. 

 

Az erdő számtalan lehetőséget kínált már korábban is a gyerekek és a környezet közötti közvetlen kapcsolat 

kialakításában. Kimeríthetetlen tárháza a környezeti nevelési módszerek alkalmazásának, 

az élményszerzésnek erdei iskolák, osztálykirándulások, órai séták alkalmával. A Nagyerdei Erdészeti 

Erdei Iskola vezetője egy új fogalom, az erdőpedagógia definiálásával ismertette meg az érdeklődőket. 

 

Két év után először volt lehetőség arra, hogy ne csak online 

térben beszélgessünk a bennünket körülvevő élővilágról. 

 

A Természettár vezetőjének kalauzolásában interaktív 

szakmai bemutató keretében sétálhattunk egyet a 

Nagyerdőn. Érdekes ismeretekkel lehetett felvérteződni. 

 

Bázisintézményi program részeként egy óravázlat 

bemutatásának keretében a hallgatóság tájékozódhatott arról, 

hogy az adott intézmény hogyan éli környezetbarátként 

mindennapjait. 

 

A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ oktatója 

különböző játékos feladatok alkalmazási lehetőségeit osztotta meg az online programon résztvevő 

pedagógusokkal. 

 

A szöveg nélküli képkönyvek felépítését és az oktatásban való használatát az Országos Pedagógiai 

Könyvtár és Múzeum könyvtárosa mutatta be nemcsak könyvtáros-tanárok részére. 

 

A Jászberény Városi Óvodai Intézménye Központi Óvoda 

tagintézmény-vezetője „a Hét Titok Csodálatos Könyvtár” 

óvodai drámajáték ötletét és folyamatát ismertette az 

érdeklődő óvodapedagógusok részére. 

 

Egy kollégánk online előadás keretében a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók támogatásához használt korai 

jelzőrendszer adatait részletezte, ezen kívül egy-egy 

szaktanácsadó beszélt a korai iskolaelhagyás megelőzéséről, 

valamint az esélyteremtő intézményfejlesztési folyamat 

támogatásáról. 

 

A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ két munkatársa két 

alkalommal tartott tájékoztatót az önértékelési felületek 

kezeléséről. Az önértékelést, mint intézményi belső folyamat fontosságát hangsúlyozták. Informálták az 

érdeklődőket a jogszabályi háttérről, az önértékelés típusairól. A felületi képernyők bemutatásával lépésről 

lépésre megbeszélték a folyamatot. Megosztották a már meglévő saját tapasztalataikat, és a felmerülő 

típushibákra is felhívták a figyelmet. 

 

A Tavaszi Pedagógiai Napokon bemutatott jógyakorlatok, az online és jelenléti programok, 

a szaktanácsadók által összeállított prezentációk a pedagógusok szakmai és módszertani ismereteit tovább 

gazdagították, a gyakorlatban hasznosítható tudást adtak. 

Forrás: Debreceni POK 

Forrás: Debreceni POK 
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A 2021/2022. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN MEGVALÓSULT 

PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI CSOPORTOK 
 

A továbbképzés címe (óraszáma) Szervezési formája Státusza 
Elégedettségi 

eredmény (%) 

Akkreditált pedagógus-továbbképzések 

A multimédia elemeinek használata a 

pedagógus munkájában (30) 
online lezárult 95,2 

Kompetenciafejlesztő, játékosított digitális 

pedagógia – online kontaktforma távoktatási 

órákkal (30) 

online lezárult 99,8 

Online az online bántalmazás ellen (30) online lezárult 97,0 

TeachUp 1: formatív értékelés és személyre 

szabott tanulás a gyakorlatban (30) 
távoktatás 

megvalósult, 

lezárás alatt 
100 

Online az online bántalmazás ellen (30) online lezárult 97,0 

Drámajáték-vezetés (30) jelenléti lezárult 99,4 

A gyermeki agresszió erőszakmentes 

kezelése a pedagógus mindennapi 

gyakorlatában (30) 

jelenléti 
szervezés 

folyamatban 
n.a. 

Nem akkreditált pedagógus-továbbképzések 

“Cukor Suli” – diabétesz felkészítő 

pedagógusoknak tematikus naphoz (5) 
jelenléti lezárult 99,0 

 

 

 
Hajdú-Bihar Megyei Képzőművészeti Verseny – 3-4. évfolyam kategória 

Főczén Anna 

Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI 

Felkészítő tanár: Káli Anna  
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A TENGEREK ÉLŐVILÁGÁNAK FELFEDEZÉSÉRE HÍV AZ ÚJ 

VÁROSHÁZA FÖLDSZINTI FOGADÓTERÉBEN NYÍLÓ TÁRLAT 
 

 

Forrás: termeszettar.hu 

  

http://termeszettar.hu/
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ÚJ VILÁG HAJNALÁN – TISZA ISTVÁN-KIÁLLÍTÁS 
 

 

Forrás: https://www.derimuzeum.hu/kiallitasok.php?id=61  

https://www.derimuzeum.hu/kiallitasok.php?id=61


 
Hírmondó 7 

OLVASS A KÖLCSEY KÖZPONT LAPOZÓJÁBAN! 
 

2022. május elején Budapest, Győr és Pécs után a debreceni Kölcsey 

Központnál avatták fel a Bookline legújabb könyvcserepontját, 

az olvasósarokként is működő Lapozót, ami több mint 200 könyvvel 

várja az olvasás szerelmeseit. A kezdeményezés célja, hogy elősegítse a 

könyvek újrahasznosítását. 
 

A könyvkereskedő számára kiemelten fontos a fenntarthatóság, ez az 

elköteleződés vezette a Lapozó megalkotását is, amihez teljes szívvel 

tudott csatlakozni a Kölcsey Központot fenntartó Főnix 

Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

A Bookline programjának célja, hogy a könyvek és a kultúra minél 

több emberhez eljusson, ezt az üzenetet közvetíti a Lapozó. 

A könyvcserepontban található művek bárki számára szabadon 

olvashatók, kölcsönözhetők és cserélhetők. Az itt elhelyezett kétszáz mű 

könyvjelzőjében ez olvasható: „Ez a könyv ingyenes, közös, és nem 

szeret olvasatlanul porosodni.” 
 

„A Kölcsey Központ Baltazár Dezső tér felőli bejáratánál található 

Lapozóval egy csendes, nyugodt oázist hoztunk létre, megannyi könyvvel a polcokon és zöld növényekkel 

körbevéve, annak érdekében, hogy teret adjunk az elmélyült olvasásnak akár egy hosszú regény, akár egy 

verskötet kelti fel az olvasó érdeklődését. A könyvcserepont helyszíne a MODEM Modern és Kortárs 

Művészeti Központban található Zöld Kilincs kávézójából is megközelíthető, így a két kulturális tér egy 

újabb ponton kapcsolódik össze. A Lapozó megjelenése az első lépések egyike, mely közelebb visz 

bennünket ahhoz a célkitűzéshez, hogy a Kölcsey Központ egy élő, vibráló közösségi kulturális térként 

működjön a jövőben.” – nyilatkozta Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit 

Kft. ügyvezetője. 
 

Cserepontként a Lapozó több funkciót is betölt: az olvasók leadhatják a már elolvasott könyveiket, hogy 

azok ismét az olvasás körforgásába kerüljenek. Az érdeklődők a Lapozó könyveit elolvashatják a 

helyszínen, de ki is kölcsönözhetik azokat. Arra is van mód, hogy megtartsák ezeket az alkotásokat, ebben 

az esetben a Bookline annyit kér, hogy egy-egy kötet leadásával az olvasók is járuljanak hozzá a gyűjtőpont 

bővüléséhez, hogy mindig könyvekkel teli cserepont várja a látogatókat a Kölcsey Központban. 
 

Forrás: https://kolcseykozpont.hu/olvass-a-kolcsey-kozpont-lapozojaban/ 

 

 
Hajdú-Bihar Megyei Képzőművészeti Verseny – 7-8. évfolyam kategória 

Tóth Bori 

Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

Felkészítő tanár: Villon Gyöngyi  

Forrás: https://kolcseykozpont.hu/olvass-

a-kolcsey-kozpont-lapozojaban/ 

https://kolcseykozpont.hu/olvass-a-kolcsey-kozpont-lapozojaban/
https://kolcseykozpont.hu/olvass-a-kolcsey-kozpont-lapozojaban/
https://kolcseykozpont.hu/olvass-a-kolcsey-kozpont-lapozojaban/
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A DEBRECENI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTAL 

SZERVEZETT MEGYEI VERSENYEK – 2021/2022-ES TANÉV 
 

Verseny megnevezése Kategóriák 

Nevezett tanulók 

száma/fő 

„Around the World in English” megyei angol verseny 9-10. évfolyam 253 

„Digi-Suli” Magazin – képregény-készítő megyei 

csapatverseny 

3. évfolyam 22 

4. évfolyam 27 

„Olvasni a világot” – online megyei olvasói verseny 7-8. évfolyam 59 

„Öko-smArt – Harmóniában a természettel!” 

megyei verseny 

1-4. évfolyam 12 

5-8. évfolyam 10 

9-12. évfolyam 11 

„Magyarok az informatikában” – 

megyei informatika verseny 5-8. évfolyam 123 

Megyei Képzőművészeti Verseny 

1-2. évfolyam 143 

3-4. évfolyam 139 

5-6. évfolyam 64 

7-8. évfolyam 45 

9-10. évfolyam 65 

11-12. évfolyam 14 
 

 

KÉMIAOKTATÁSÉRT DÍJ 
 

A Richter Gedeon Nyrt. 1999-ben díjat alapított az általános iskolai, 

a középiskolai, valamint középfokú szakképzésben résztvevő 

kémiatanárok részére, hogy támogassa és erősítse a kémia 

színvonalas iskolai oktatását. A díj elsősorban a magyarországi 

kémiatanárok elismerését célozza, de a határon túli iskolákban 

magyar nyelven tanító kémiatanárok is javasolhatók. 
 

A rangos elismerést, a személyenként 500.000 forintos díjat a Richter 

Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma ítéli oda 

olyan kémiatanároknak, akik elismerten a legtöbbet teszik a kémia 

iránti érdeklődés felkeltéséért, elkötelezett és sikeres cselekvői a 

tehetséggondozásnak, akiknek tanítványai sikeresen szerepeltek hazai és nemzetközi kémiai tanulmányi 

versenyeken, akiknek tevékenysége túlmutat saját iskolájukon, valamint akik jelenleg is aktív tanári 

tevékenységet folytatnak, mindezzel jelentős szerepet vállalva a jövő generációjának nevelésében. 
 

Jelölést az iskolák igazgatóin, tanári munkaközösségein, kollégákon kívül egykori és jelenlegi diákok is 

adhatnak. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy az ajánló töltse ki a pályázati űrlapot. Ha az ajánló 

az ajánlott személy valamelyik adatát nem ismeri, akkor az adott kötelezően kitöltendő mezőbe nulla írandó. 

Egy adott tanárt egy vagy több személy is felterjeszthet a díjra. Utóbbi esetben a felterjesztést az ajánlók 

egymástól függetlenül, külön-külön pályázatban tehetik meg, vagy közösen egy pályázatban – ekkor az 

„új ajánló hozzáadása” gombra kattintva tetszés szerinti számú ajánló adatai megadhatók. Ebben az esetben 

az ehhez kapcsolódó formanyomtatványt le kell tölteni, majd aláírva pdf formátumban feltölteni. A határon 

túli tanárok felterjesztése esetében kérjük, hogy egy magyarországi ajánló is szerepeljen a pályázatban. 
 

További információ: kemiaoktat@richter.hu címen, illetve a 06-1/431-4431-es telefonszámon. 

Jelentkezési időszak: 2022. március 23. – július 1. 
 

Forrás: https://kemiaoktatasert.richter.hu/Tender/Details/6  

Versenyek, pályázati lehetőségek 

Forrás: https://pixabay.com/ 

mailto:kemiaoktat@richter.hu
https://kemiaoktatasert.richter.hu/Tender/Details/6
https://pixabay.com/
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MÁJUS 23-TÓL LÁTHATÓ A TELEVÍZIÓBAN 

AZ IFJÚ TUDÓSOK VETÉLKEDŐ 
 

Május 23-tól vetíti az M5, a közmédia kulturális csatornája az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

és az Oktatási Hivatal tudományos vetélkedője, az Ifjú tudósok második évadának televíziós 

elődöntőit, középdöntőit és döntőit. A fizikából, informatikából és magyar irodalomból meghirdetett 

versenyre Magyarországon és a szomszédos országokban élő 11. és 12-es középiskolások nevezhettek. 

 

A vetélkedő célja, hogy a kiemelkedően tehetséges tanulók bemutathassák egy adott tudományban való 

jártasságukat, kimagasló tudásukat; egyúttal példát is adjanak hazai és külhoni diáktársaiknak, illetve a 

széles közönségnek: megéri tanulni, elmélyülni egy tudományterületben. A televíziós döntők pedig kreatív, 

izgalmas feladatokon keresztül teszik láthatóvá, hogyan jelenik meg a tudomány a mindennapjainkban, 

hiszen az érdeklődők számos hétköznapi jelenségre is magyarázatot kapnak a műsorban; továbbá érdekes 

irodalmi összefüggéseket is megismerhetnek. 

 

A vetélkedőre közel négyezren neveztek, a 2021. novemberi első megmérettetésen tudományterületenként 

50-en jutottak tovább. A 2022. januárban megrendezett regionális fordulókból 8-8 tanuló vehet részt a 

televíziós vetélkedőn. Az elő- és középdöntők, valamint a döntők is páros megmérettetésekből állnak: 

a fizika, az informatika és a magyar irodalom izgalmas világába is egy-egy hétig kalauzolják el a nézőket 

a versenyzők; az elődöntők nyerteseinek a középdöntőkben, majd a legjobbaknak a döntőkben is szurkolhat 

a közönség. A diákokat elismert tudósokból álló zsűri értékeli, a feladatok megoldásában a három-három 

zsűritag segítheti, vagy éppen el is bizonytalaníthatja a versenyzőket. A meglepő, változatos kérdések 

között rövid, egyszavas választ, illetve hosszabb érvelést igénylő feladatok is szerepelnek, továbbá a 

természettudományban induló versenyzők különféle kísérleteket is bemutatnak a stúdióban. Így nemcsak 

tudásra, hanem gyorsaságra, találékonyságra és jó előadói készségre is szükség van a győzelemhez. 

 

A vetélkedő mindennap 19 órától látható az M5 műsorán. A vasárnap esti adásokban: május 29-én, június 

5-én és 12-én kerül sor a döntőkre, ekkor derül ki, kik lesznek az Év Ifjú tudósai. Az elismeréseket 

prof. dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal 

megbízott elnöke nyújtja át a helyezetteknek. 

 

További részletek az Ifjú tudósok Facebook-oldalán, valamint az M5 Facebook-oldalán olvashatók. 

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

 

 
Hajdú-Bihar Megyei Képzőművészeti Verseny – 7-8. évfolyam kategória 

Radácsi Viktória 

Epreskerti Általános Iskola 

Felkészítő tanár: Radácsiné Baráth Angéla  

https://www.facebook.com/ifjutudosok
https://www.facebook.com/m5tvcsatorna
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/majus23tol_ifju_tudosok_tv
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AZ ÉV BISEL FOTÓSA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A felhívás célja: a magyarországi vízfolyások gazdag élővilágának bemutatása egyedi fotókon keresztül, 

különös tekintettel a makrogerinctelenekre. 

 

Pályázók köre: 7-12. évfolyamos diákok (korosztályi kategóriák: 7-9. évfolyam, 10-12. évfolyam) 

Témakategória: Vízfolyások élővilága 

 

Technikai paraméterek: maximum 3 darab, legfeljebb 2 MB méretű, jpg formátumú, saját készítésű 

digitális fotóval lehet pályázni. A fotón nem szerepelhet név, névre utaló jelzés (vízjel), dátum és a kép címe 

sem. A beküldött képfájl neve a kép alkotójának neve és a kép címe legyen (pl: Bisel Béla_légi akrobata.jpg). 

 

A fotókat digitális formában a https://kornyezetvedelmipalyazat.hu/palyazatok/PR-KFS-20220421-001 

pályázati felületre kell feltölteni 2022. július 31-ig a kért adatok megadásával, a hozzájáruló nyilatkozat 

elfogadásával, adatkezelési tájékoztató tudomásul vételével. Több fotó esetén a fotókat egyesével, külön-

külön pályázatként feltölteni. 

 

Nevezéssel kapcsolatos információk: csak magyarországi vízfolyás (ér, csermely, patak, folyó, csatorna) 

élővilágáról készült fotóval lehet pályázni (állóvízi élővilágról és külföldön készült fotóval nem!). 

Nevezési díj nincs. 

 

A pályázatok értékelése: a beérkezett fotókat 2022. szeptember 10-ig bírálja el a szakmai zsűri. 

 

A díjazás: a szakmai zsűri által kiválasztott nyertes pályaművek alkotói minisztériumi elismerésben és nagy 

értékű vásárlási utalványban részesülnek. A kiemelt alkotások a www.bisel.hu oldalon lesznek 

megtekinthetőek, illetve a BISEL program népszerűsítésében vesznek majd részt. 

 

További információ: https://kornyezetvedelmipalyazat.hu/palyazatok, bisel@am.gov.hu 

 
Forrás: https://pafi.hu/palyazat/az-ev-bisel-fotosa-palyazati-felhivas 

 

VIII. NAGY HISTÓRIÁS RAJZPÁLYÁZAT 
 
A Pro Cultura Pannoniae Alapítvány, Országos Mécs László Irodalmi Társaság, valamint a 

Megújuló Oktatásért, Nevelésért Mozgalom hagyományteremtő céllal országos tehetségkereső és 

tehetséggondozó rajzpályázatot hirdet általános és középiskolás diákoknak. 

 

Pályázhatnak hazai vagy határon túl élő általános és középiskolás diákok, saját készítésű, egyéni 

látásmódot tükröző, kreatív alkotásokkal. Méret: A4. Az alkotás bal/jobb alsó sarkában jól olvashatóan fel 

kell tüntetni: alkotó neve és osztálya, iskola neve, címe, felkészítő pedagógus neve. 

 

Téma/Kategória: 

1. A tatárjárás 

2. A gettysburgi csata 

3. Az isaszegi csata 

4. Halászbástya 

 

Maximálisan beküldhető alkotás: 1 db/pályázó, kizárólag jpg fájlformátumban e-mailben 

(csatolmányként). Érvénytelen a pályázat, ha az alkotást nem jpg fájlformátumú. Egy tanuló csak 1 témában 

(kategóriában) pályázhat. 

 

Beküldési határidő: 2022. szeptember 30. 

Email: rajzpalyazat2015@gmail.com 

Díjazás: az I-V. helyezett Oklevél és értékes tárgyjutalomban részesül 
 

Forrás: https://pafi.hu/palyazat/viii-nagy-historias-rajzpalyazat  

https://kornyezetvedelmipalyazat.hu/palyazatok/PR-KFS-20220421-001
http://www.bisel.hu/
https://kornyezetvedelmipalyazat.hu/palyazatok
mailto:bisel@am.gov.hu
https://pafi.hu/palyazat/az-ev-bisel-fotosa-palyazati-felhivas
mailto:rajzpalyazat2015@gmail.com
https://pafi.hu/palyazat/viii-nagy-historias-rajzpalyazat
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AZ EGYÉNI MUNKAREND KERETÉBEN BIZTOSÍTOTT 

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 
 
A köznevelési intézményekben tanulók esetében 2019. szeptember 1. napjától a szülő/gyám, nagykorú 

tanuló esetében a tanuló kérésére az Oktatási Hivatal engedélyezi az egyéni munkarendet (EMU). 

 

„A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, 

és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, 

a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú 

tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező 

szervhez. Ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség 

iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Jogszabályban meghatározott 

esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell.” [A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény 

(a továbbiakban Nkt.) 45. § (5) bekezdés] 

 

Az egyéni munkarend engedélyezése kapcsán a tanulókat megillető jogok, valamint kötelezettségek, 

továbbá a köznevelési intézményre háruló jogszabályi kötelezettségek köre az alábbiakban kerül 

ismertetésre: 

A tanuló jogai az egyéni munkarend 

engedélyezése esetében 

A tanuló kötelezettségei az egyéni munkarend 

engedélyezése esetében 

Azon tanulók, akik tankötelezettségüket egyéni 

munkarend keretében teljesítik – csakúgy, mint 

iskolába járó társaik – a köznevelési intézménnyel 

„teljes értékű” tanulói jogviszonyban állnak. 

Az Nkt. 46. §-a szerinti jogok/kötelezettségek az 

EMU sajátossága szerinti eltérésekkel 

vonatkoznak rájuk. 

 

Az egyéni munkarenddel rendelkező Tanuló 

- az iskolában étkezhet, 

- részt vehet az osztály munkájában, 

a közösségi programokon, 

- jogosult a könyvtár, a számítástechnikai 

eszközök használatára, 

- bekapcsolódhat a diákkörök, művészeti, 

ismeretterjesztő körök munkájába, 

- részt vehet a tanórákon és felvehető a 

napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. 

 

A fentiek engedélyezése az iskola igazgatójának 

hatáskörébe tartozik. [A nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban 

Rendelet) 75. § (1) bekezdés] 

 

Az EMU időtartama alatt a tanuló jogszerűen van 

távol az iskolától, fel van mentve a kötelező tanórai 

foglalkozáson való részvétel alól, távolmaradása 

nem minősül mulasztásnak. 

Az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló 

valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles 

tenni az intézményvezető által meghatározott 

időben és a nevelőtestület által meghatározott 

módon, az egyéni munkarend ugyanis nem 

mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi 

követelményeinek teljesítése alól sem. [Nkt. 55. (3) 

bekezdés] 

 

Amennyiben a tanuló neki felróható okból két 

alkalommal nem jelenik meg az osztályozó 

vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a 

tanulmányi követelményeket, az igazgató köteles 

értesíteni az Oktatási Hivatalt. [Nkt. 45. § 

(6a) bekezdés] 

  

Jogi aktualitások 
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A köznevelési intézmény kötelezettségei 

az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók vonatkozásában 

 

• Az egyéni munkarend engedélyezését követően az iskola köteles tájékoztatni a szülőt és a tanulót 

az EMU-val kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről. [Rendelet 75. § (1) bekezdés] 

 

• Amennyiben az egyéni munkarend engedélyezésére a pedagógiai szakszolgálat szakértői 

bizottságának javaslata alapján kerül sor, úgy a sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók esetében a felkészítést 

végző pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az az iskola gondoskodik, 

amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

 

• Az iskolában nem foglalkoztatott szakembereket BTMN-es tanulók esetén a pedagógiai 

szakszolgálati intézmény, míg az SNI-s tanulók esetén utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori 

hálózat biztosítja. [Rendelet 75. § (2) bekezdés a)-b) pontjai] 

 

• Abban az esetben, ha az EMU engedélyezése a tanuló tartós betegsége, tartós gyógykezelése miatt 

indokolt, a tanuló felkészítéséről, osztályzatainak megállapításáról szintén az iskola köteles 

gondoskodni. 

 

• Az iskolának (egyéni foglalkozás keretében) tanulónként, az osztályok heti időkeretén felül további 

– átlag – heti tíz óra áll rendelkezésre. Az időkeret az egyes hetek és a tanulók között 

átcsoportosítható. 

 

• Az iskola köteles a pedagógiai programjában meghatározni a tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

vizsgakövetelményeket – különösen – az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, 

az értékelés szabályait. [Rendelet 7. § (1) bekezdés ai) pont] 

 

• A köznevelési intézmény továbbá köteles a házirendben szabályozni: 

- a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, 

- az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét. [Rendelet 5. § (1) bekezdés h) pont] 

 

• Ha a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két 

alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket az iskolaigazgató köteles értesíteni az 

Oktatási Hivatalt. [Nkt. 45. § (6a) bekezdés] 

 

• Külföldön élő tanuló esetében az iskolaigazgató felmentést adhat a félévi vizsgák alól, ilyen esetben 

a tanuló a tanév végén tesz eleget vizsgakötelezettségének. 

 

• Az iskola köteles közreműködni a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottság vizsgálatának 

kezdeményezésére irányuló kérelem elkészítésében, amennyiben a tanulónál sajátos nevelési 

igény, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség gyanúja merül fel, továbbá SNI-s, 

illetve BTMN-es tanulók vonatkozásában a szakértői véleményben meghatározott felülvizsgálat 

esedékességének évében köteles kezdeményezni a felülvizsgálat elvégzését. [A pedagógiai 

szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (Szaksz. rendelet) 

13. § (1) bekezdés, 22. § (1) bekezdés] 

 

• A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálya alá tartozó intézmény tanulója esetén az 

egyéni tanulmányi rend engedélyezésére irányuló kérelem elbírálására a szakképző intézmény 

intézményvezetője rendelkezik hatáskörrel. 
 

Forrás: https://uj.jogtar.hu 

  

https://uj.jogtar.hu/
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HATÁROK NÉLKÜL LÁTNI A VILÁGOT 

 
Mindannyian űrhajósok vagyunk a Föld nevű űrhajón – 

„Legyél te is űrhajós, a Föld nagykövete!” 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A SpaceBuzz project egy ingyenes, STE(A)M tanulási módszert is alkalmazó oktatási program, amely 

felkészíti és elviszi a gyerekeket egy virtuális űrutazásra, miközben tudatosítja bennük a klíma- és 

környezetvédelem, valamint a természettudomány fontosságát. 
(Forrás: https://spacebuzz.hu/) 

 

A 2021/2022-es tanévben a SpaceBuzz Hungary Pilot projektbe Magyarország 21 iskolájából csaknem 

1.500 diák kapcsolódott be. A szerencsések között van az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola 40 tanítványa, akik Csiha László matematika és informatika szakos tanár, 

valamint Szűcs Norbert intézményvezető irányításával tapasztalhatták meg a különleges élményt, akikkel 

a projektről beszélgettünk. 

 

- Hogyan és mikor kerültek kapcsolatba a SpaceBuzz projekttel?  

- A SpaceBuzz szervezői az EMMI-n keresztül kapcsolatba kerültek a Klebelsberg Központtal. 

A Központ a tankerületekből javasolt intézményeket, a programban való részvételre. Az intézmények 

kiválasztása egy kérdőívre adott válaszok alapján történt meg a SpaceBuzz szakértői által. Iskolánk az erre 

adott válaszok és az elért eredményeink – Örökös Ökoiskola, Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola, 

Energiahatékony Iskola és a POK Bázisintézményi fogyasztói tudatosság programjaink – alapján 

kiválasztásra került. Mivel több jelentkező volt, mint lehetőség, külön öröm számunkra a részvétel. 

- Miért döntöttek úgy, hogy pályáznak? 

- Iskolánk részt vett már ERASMUS pályázatban külföldi partnerekkel és az iskola arculata, egyedi 

profilja, a környezetvédelmi tevékenysége hitelessé tesz bennünket abban, hogy a program célkitűzéseit 

képviseljük és a szemléletformáló oktatást megvalósítsuk a kiválasztott 10-12 éves gyerekekkel. 

- Milyen feltételeknek kellett megfelelnie az intézménynek a jelentkezés során? 

- Alapvetően olyan iskolák kerültek kiválasztásra országszerte, akik hasonlóan gondolkoznak a Föld 

védelméről. Olyan iskolák kerültek a programba, akik együttműködésük révén támogatták a STE(A)M – 

MTMI-oktatási módszer mindennapi alkalmazását a küldetések teljesítése alatt. Olyan oktatógárda alakult 

ki, akik ezt a szemléletet ismerik és alkalmazzák, valamint tapasztalataikat megosztották a projektgazdával, 

hogy a jövőben a program már szélesebb körben folytatódhasson. 

  

Fenntarthatóság 

Forrás: Spacebuzz Hungary Nonprofit Kft. Facebook oldala 

https://spacebuzz.hu/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=544187147417128&set=ecnf.100054775418946
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- Milyen szakmai tudás, pedagóguskompetenciák szükségesek az oktatók részéről a program 

sikeres segítéséhez? 

- Csiha László szaktanácsadó és Szűcs Norbert szakértő mesterpedagógusok irányításával került az 

oktatás megszervezésre. Mindketten nyitottak vagyunk az újra, természettudományos tantárgyak 

oktatásában jártasak vagyunk, azonban nem volt feltétel, hogy a pedagógusok csak matematika, fizika és 

informatika végzettségűek legyenek, csupán a nyitottság számít. Ugyanakkor nagyon hasznos volt a 

SpaceBuzz szakértői által tartott felkészítés, mely az online térben ZOOM-on keresztül valósult meg. 

Ennek során megismertük a tananyag felépítését, eszközrendszerét, használatának módjait. 

- Hogyan zajlott a gyerekek figyelmének felkeltése? 

- Iskolánk honlapján tájékoztattuk a gyerekeket, hogy a programhoz csatlakoztunk és kiválasztásra 

kerültünk. Ekkor még Morphy alakját szavaztattuk meg. Úgy gondoltuk, hogy akik a szavazáson részt 

vettek, ők nyitottak a program megvalósítása felé, így első körben őket szólítottuk meg, amikor a 2-szer 

20-20 gyermeket kiválasztottuk. 

- Ki az a Morphy? 

- Morphy egy Föld doktor, aki végig kísérte 

a problémafelvetéstől a megoldási javaslatokon át 

a gyerekek szemléletformálását. A projektben 

résztvevő gyerekek választották ki szavazataikkal 

a karaktert. Egy nagyon szerethető figura, aki 

tanácsokkal látja el a gyerekeket. Megjegyzem, 

a projektben dolgozó szakemberek által leginkább 

támogatott figura messze nem az volt, amit a 

gyerekek (holland, olasz, francia és magyar) végül 

elsöprő fölénnyel javasoltak. 

- Mekkora volt a diákok részéről az 

érdeklődés? 

- Hamar betelt a tanulók számára meghirdetett szakkör. Annak ellenére, hogy délután 4 órától 

kezdtünk, mindenki lelkesen vett részt a küldetéseken. 

- Mi alapján választották ki a programba bevont diákokat? 

- A program küldetése, mint a tanárok esetében is, hogy nem csak természettudományos 

gondolkodású gyerekeket kerestünk, hanem olyanokat, akik nyitottak és érzékenyek a Földért tenni akaró 

környezetvédelmi szemlélet iránt. 

- Milyen szisztéma szerint haladtak előre? (Milyen volt a projekt felépítése, időbeosztása?) 

- Pilot program révén, a kialakított anyag még most is formálódik. Elkészült egy munkafüzet, hozzá 

kapcsolódó prezentációval és tanári kézikönyvvel. Azonban fontos hangsúlyozni – és ez több értekezleten 

is elhangzott –, hogy a leírtakat szabadon formálhatjuk a csoport képességei, összetétele és érdeklődése 

alapján. Ezzel többször éltünk is. A kitétel annyi volt, hogy a küldetések üzenete jusson el a gyerekekhez. 

Ugyancsak a tananyag részét képezte egy STEM útmutató, mely nemcsak a 12 lecke/küldetés kapcsán 

tartalmazott jó gyakorlatokat, de ezen túlmutatva is segíti a tanárokat a minél sikeresebb STE(A)M 

oktatásban. 

- Miket lehetett megtanulni a program során? 

- Az első 6 előkészítő foglalkozással/küldetéssel – „Űrkutatás”, „Égitestek és méretek az űrben”, 

„A Naprendszer”, „Az élet feltételei”, „A Föld megfigyelése és a felszíni formák”, „Űrhajósok és a 

Nemzetközi Űrállomás” – készültünk fel a budapesti VR űrutazásra. Az utolsó 6 lecke/küldetés során a 

VR űrutazás tapasztalatai alapján a klíma- és környezetvédelmi problémák és egyéb témák megbeszélésére 

fókuszáltunk, felhasználva a STE(A)M oktatási módszer által nyújtott széleskörű megismerést. 

- Melyik volt a projekt legérdekesebb része oktatói szemmel? 

- Természetesen a VR űrutazás. A projekt első fele a VR űrutazásra készítette fel a gyerekeket, mely 

óriási élményt nyújtott. Az utazás során a gyerekek ráeszmélhettek a törékeny bolygónkra és megerősítést 

kaptak, hogy a Föld védelméért tenni kell. 

  

Forrás: https://spacebuzz.hu/ 

 

https://spacebuzz.hu/
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- Miért élvezték mindezt a diákok? 

- A küldetések során, minden foglalkozás alkalmával a gyerekek aktivitására is szükség volt, vagy 

rajzoltak, vagy színeztek, vagy videókat néztünk meg, vagy kísérleteket hajtottunk végre. A SpaceBuzz 

egy élményalapú oktatási forma, mely még nem teljesen megszokott a hazai oktatási rendszerben. 

- Milyen előnyöket tudna felsorolni, amelyeket a program nyújtott a résztvevők számára mind 

szakmai, mind pedig személyes kompetenciák vonatkozásában? 

- Szakmai szempontból fontosnak tartottam, hogy a STE(A)M módszerrel megismerkedjünk és a 

tankerületi szakmai napon erről be is számoltunk a kollégáknak, sok-sok gyakorlati példán keresztül. 

A gyerekek számára a környezeti nevelés, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles megjelenítése és a 

környezettudatossághoz kapcsolódó szemléletformálás, amely kompetenciaterületként kiemelkedik. 

- Mit gondol ezek hatékonyságáról? 

- Iskolánk eddig is ezt az értékrendet képviselte és a mindennapokban is megjelentek az ehhez 

kapcsolódó tevékenységek, de jó volt egy olyan programban részt venni, amely küldetéseken keresztül 

fókuszpontjában tartotta a környezettudatosság szemléletét és mindezt hatékony módszerekkel építette be 

a tananyagok feldolgozásába. 

- Milyen tevékenységgel lehetett volna tovább fokozni a programelemeket? 

- Korábban említettem, hogy minden küldetés után – mivel pilot programról van szó – lehetőségünk 

volt a véleményünket elmondani az összeállított anyagról. Azt minden megbeszélésen rögzítettük, hogy a 

mai gyerekek számára mindent még „szagosabban”, még látványosabban kell prezentálnunk, hogy a 

figyelmüket fenn tudjuk tartani. Mint jeleztük, ez egy kísérleti program, mely a nemzetközi (NL. FR, IT, 

HU) szakértők döntései alapján alakult ki. Így természetesen minden, a pilot programban részt vevő ország 

esetében vannak olyan elemei az anyagnak, amelyek egy későbbi, a már országosan induló programban 

nem lesznek benne. Illetve a munka nem ér véget a 12 küldetés lezártával, hanem a résztvevők (tanárok, 

tanulók) tapasztalatai, visszajelzései alapján alakul majd ki a „magyar specifikus” SpaceBuzz oktatási 

anyag. 

- Milyen hosszútávú hatása van a programnak az iskola és a diákok életére? 

- A gyerekek élménybeszámolói alapján nagyon sokan érdeklődtek a program iránt. Hisszük, hogy 

a pilot programot követően helye van, akár beépítve a tananyagba, akár szakkör formájában a következő 

években is a SpaceBuzz programnak. 

- Mit tart a program erős és gyenge pontjainak? 

- Csak erős pontjai vannak a tananyagnak, fontos azonban, hogy olyan hiteles pedagógusok vállalják 

ezt a küldetést, akik egyetértenek a projekt céljaival és maguk is tenni akarnak, tesznek a 

környezetvédelemért. 

- A program végrehajtása során elért konkrét sikerek közül miket emelne ki? 

- Az egész program folyamán 12 héten át tapasztalható töretlen lelkesedés a gyerekek részéről. 

Valamint a természettudományok iránti érdeklődés ugrásszerű növekedése, továbbá a csapatmunka 

összekovácsoló erejének ösztönző hatása. 

- Alakultak-e ki olyan jógyakorlatok, amelyeket akár a mindennapokba is terveznek 

bevezetni? 
- Maga az oktatási módszer – STE(A)M – szemlélete az, amely a mindennapokba, minden tantárgy 

oktatása során alkalmazható lesz. Hiszünk a projektekben való gondolkodásban és hasznosságában. A ma 

diákját fontos, hogy olyan szemlélettel lássuk el, hogy nem csak 1-1 tananyagban gondolkozzon, hanem 

hosszabb távú összefüggésekkel teli projektekben. A programnak ez az egyik jó gyakorlata. 

- Ön szerint miben mérhető a program sikeressége? 

- A résztvevő gyerekek reakcióiban és az aktív részvételükben, valamint a spontán szülői 

visszajelzésekben. Minden küldetés után a SpaceBuzz team által küldött kérdőíven adunk visszajelzéseket, 

akárcsak a VR űrutazáshoz kapcsolódóan. Ezen kérdőívekre adott válaszok feldolgozása folyamatban van, 

de már most látható az egyértelmű siker, pozitív fogadtatás mind a tanárok, mind a gyereke részéről. 

(Összefoglaló a budapesti SpaceBuzz VR űrutazásról.) 

- Miként értékeli a program eredményeit? 

- A legfőbb erőssége a módszertani sokszínűség, a sokoldalú segédanyagok és az élményalapú 

ismeretszerzés volt. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ASlB-dk5VDk
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- Vannak-e tervek valamiféle folytatásra? Mik ezek? 

- Szeretnénk jövőre is folytatni a projektet a meglévő gyerekekkel, és újakat is szeretnénk bevonni. 

A gyerekek nagyon lelkesek voltak, sőt ők kérték a folytatást. A SpaceBuzz oktatási program szerves része 

a 12 küldetés és a VR űrutazás. Információink szerint, egyebek mellett a pilot tapasztalatai alapján 

hamarosan megteremtődnek az országos bevezetés személyi, tárgyi és anyagi feltételei, így természetesen 

szeretnénk a jövőben is diákjainkkal ebben részt venni. 

- Kiknek ajánlaná a programban való részvételt? 

- Minden intézménynek ajánlanám, hátrányos térségben lévő iskoláknak különösen. 

- Mit tanácsolna azoknak, akik érdeklődését felkeltette ez a cikk? 

- Csatlakozzanak a SpaceBuzz közösséghez a Facebookon, tanulmányozzák a SpaceBuzz honlapját 

(www.spacebuzz.hu), vegyék fel a kapcsolatot Zentai Istvánnal a SpaceBuzz Hungary alapítójával. 

Úgy tudom, van lehetőség előregisztrációra is a majdan induló programba. 

- Milyen érzésekkel zárták a programot? 

- Nagyon pozitív érzésekkel zártuk a programot, sok új ismeretet szereztünk, sok új módszert 

ismertünk meg. 

- Köszönjük szépen az élménybeszámolót. Munkájukhoz további sok sikert kívánunk! 

 

Az interjút készítette Horváth Marianna, a Debreceni POK munkatársa. 

 

• https://spacebuzz.hu/ 

• Összefoglaló a budapesti SpaceBuzz VR űrutazásról. 

• Riport a zánkai VR űrutazásról. 
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FLOW ÉLMÉNY A DUNÁN 
 

Hogyan lehet mind a formális logikai, mind a kreatív gondolkodásmódot fejleszteni és 

ráadásul még közösségi élményt is adni fortélyos talányok segítségével? 

 
A Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium több évtizedes elismert szakmai 

múlttal, folyamatosan megújuló tevékenységgel és tárgyi feltételekkel áll biztos háttérként a vidéki tanulók 

középfokú oktatásban való részvétele mögött. A kollégium elsődleges célja a diákok minél jobb 

előmenetelének biztosítása, egyetemi, főiskolai továbbtanulásának megalapozása. Ugyanakkor változatos 

és széleskörű elfoglaltságokat kínál a szabadidő hasznos eltöltése terén is. Mindezek nemcsak a rekreációt 

szolgálják, hanem a felzárkóztatásnak, a tehetséggondozásnak, az általános műveltség szélesítésének is 

színterei, valamint a közösségépítést és a társadalmi problémák iránti érzékenység elmélyítését is segítik. 

 

Így nem meglepő, hogy nagy figyelmet fordítanak napjaink központi kérdésére a klímaváltozás összetett 

jelenségére és a fenntarthatóság pedagógiájára. Számtalan programmal, egyedi ötlettel igyekeznek a 

tanulók ismereteit elmélyíteni a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos témákban, elősegíteni a 

környezettudatos szemlélet, magatartás, életvitel kialakulását. 

 

Mindehhez társul az intézmény szellemisége, a nevelők támogató, segítő munkája, a tanulók egymáshoz 

fűződő barátságos viszonya, amely biztosítja az eredményes tanuláshoz szükséges nyugodt és 

kiegyensúlyozott légkört. 

 

Az intézmény rendszeresen csatlakozik a Fenntarthatósági Témahét eseményeihez. S mint mindenben, itt 

is változatos és újszerű kihívásokat állítanak a tanulóik számára. Ebben az évben egy egyszerre izgalmas 

próbatételt és magával ragadó csapatjátékot eszeltek ki, ami próbára tette a logikát és kombinációs 

készséget ahhoz, hogy a résztvevők sikerrel vehessék az akadályokat. A győzelemhez pedig szükségük volt 

még egy olyan csapatra is, melynek tagjai kiegészítik egymást és szívesen néznek szembe együtt a 

feladatokkal. 

 

Erről az „interaktív társas-játékról” beszélgettünk Magyarné Csibi Gabriella intézményvezető-

helyettessel, aki földrajz-környezettan és kémia szakos tanár, környezetvédelmi ökológus. A kollégiumban 

jelenleg a „Fenntarthatóság, környezettudatosság” tematikus csoport-foglalkozásokat tartja valamennyi 

tanulócsoport számára és nemcsak koordinátora, de tevékeny részese is minden környezeti neveléssel 

kapcsolatos feladatnak. 

 

- Hogyan született meg az ötlet? 

- Kollégiumunk szakmai módszertani gyakorlatát az innovativitás jellemzi. A nevelőtestület tagjai 

szívesen próbálnak ki új módszereket, jó gyakorlatokat. A szabadulószoba ötlete már régóta 

megfogalmazódott bennünk, de az eddigi megvalósítást a pandémia megakadályozta. Most viszont 

elérkezettnek láttuk az időt, hogy próbára tegyük magunkat és a szabadulós játék ötletét a Fenntarthatósági 

Témahéten megvalósítsuk. 

- Hogyan kezdtetek neki a megvalósításnak? 

- Kezdetben teljesen hagyományos keretekben 

gondolkoztunk, de kolléganőnk figyelmünkbe ajánlott egy 

ingyenes online platformot (Genially), mely kiválóan 

alkalmas volt arra, hogy a szabadulószobát virtuális 

környezetbe helyezzük. Ehhez a kollégium tárgyi feltételei 

is adottak, hiszen két interaktív panellel felszerelt termünk 

is van. Végül arra a döntésre jutottunk, hogy a személyes 

jelenlétet, a valós tárgyi világot ötvözzük a digitális térrel. 

Ez a verzió – úgy gondoltuk – a mai fiatalokhoz közelebb 

áll majd. 

  
A virtuális tér 
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- Hányan dolgoztátok ki? 

- A szabadulószobán tulajdonképpen majdnem az egész nevelőtestület együtt dolgozott, ötletelt. 

Számunkra is élmény volt ez a kooperáció, hiszen amellett, hogy haladt a munka, az együttes kreatív 

gondolkodás, az alkotófolyamat is pozitívan hatott a munkaközösségre. Három pedagógus vállalt nagyobb 

szerepet a megvalósításban, a többiek az ő munkájukat segítették. 

- Hogyan választottátok ki a témát? 

- A szakkollégiumi foglalkozásainkon előtérbe helyezzük a komplex, több tudományterületet érintő 

ismeretszerzést, ezen célkitűzéseink a kollégium hagyományosan megrendezett témaheteire is érvényesek. 

Az idei Fenntarthatósági Témahét egyik kiemelt témája a víz volt. A fentieket figyelembe véve a 

szabadulószoba témájául a Dunát választottuk, hiszen a folyóhoz nagyon sok ismeretanyagot tudtunk 

kapcsolni. 

- Mi alapján állítottátok össze a feladatsorokat? 

- Az volt a célunk, hogy a feladatok témái minél szélesebb körből legyenek merítve, minél több 

ismeretanyag jelenjen meg a történelem, irodalom, biológia, földrajz, zene- és filmművészet, néprajz, 

környezet- és természetvédelem területéről. 

- Igényelt-e előzetes készülést a résztvevőktől? 

- A feladatok megoldása különösebb készülést nem igényelt. Hagyatkoztunk a tanulók általános 

műveltségére, az iskolában tanultakra, több atlaszt, szépirodalmi- és szakkönyvet, térképet, falitáblát, egy 

kisebb néprajzi „kiállítást” helyeztünk el a teremben, hogy a feladatokat a tanulók sikerrel oldják meg. 

Maga a „Genially” is több lehetőséget biztosított a későbbi feladatok megoldásához szükséges különböző 

információk megjelenítésére. A feladatokat úgy állítottuk össze, hogy az megoldható legyen a kilencedikes 

és az érettségiző tanulók számára is. 

- Milyen eszköz-, humánerőforrás, anyagi szükségletei voltak? 

- A szabadulószoba virtuális részének megjelenítéséhez 

egy aktív panelre és egy laptopra volt szükségünk. Előbbi az 

egyik tanulószobában van elhelyezve, ezért a tárgyi valót ebbe 

a terembe terveztük. A szabadulószoba minimál-stílust 

képviselt. A berendezést a padok, székek, atlaszok, 

szépirodalmi- és szakkönyvek, térképek, falitáblák, a néprajzi 

„kiállítást” jelentő laminált lapok jelentették. A díszítéshez a 

ballagásról megmaradt kék-fehér lufifüzéreket használtuk fel, 

melyek a Duna vízcseppjeit jelképezték. A szoba használata 

közben folyamatosan jelen volt egy-két pedagógus, akik a 

szabályszerű használatot ellenőrizték (tilos volt a mobiltelefont 

vinni), illetve szükség esetén támogató jelenlétükkel 

túllendítették a csapatokat a nehézségeken. Anyagi szükséglet 

tulajdonképpen nem volt, viszont valamennyi résztvevő csapat kapott egy csomag Dunakavics édességet, 

melynek vásárlását a kollégium alapítványa tette lehetővé. 

- Hány fős csoportok tehették próbára egy időben magukat? 

- A diákok 4-6 fős csapatokkal jelentkeztek a játékra, egyidőben egy csapat vett részt a „szabadulásban”. 

- Milyen ismeretekkel lehet „kiszabadulni”? 

- A szabadulószobában sokféle feladattípus alkalmazására törekedtünk, melyek megoldásához 

különböző képességekre és jártasságokra volt szükség. A sikeres szabadulás nem csak a tanulók tudásán 

múlott, sokkal inkább fontos volt, hogyan tudnak csapatban dolgozni, hogyan tudják a meglévő ismereteiket 

felhasználni, mennyire képesek felismerni és megoldani a problémákat. 

- Milyen készségeket, képességeket fejlesztett a diákokban? 

- A szabadulós játék egy kiváló eszköz arra, hogy tanulóinkat különböző területeken fejlesszük. 

A szabadulószoba rejtvényeinek megoldásához interakcióra és kooperációra van szükség, amely javítja a 

szociális készségeket, a csapattagok közötti együttműködést, összetartást, valamint a csoportos 

problémamegoldást. A különböző logikai feladatokkal jól fejleszthető az asszociációs és kognitív képesség, 

az átvitt értelmű gondolkodás, a kifejezőkészség és a szabályfelismerés. A játék rendkívüli mértékben 

fejleszti a kreativitást. 

  

A berendezett tanulószoba 
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- Milyen eredményeket hozott? 

- A fent említett fejlesztő hatásokon túl nagyon komoly hozadékai vannak még a játéknak: a közös 

problémamegoldás élménye valamennyi résztvevő csoportra jótékony hatást gyakorolt, erősödött a 

csoportkohézió, közösségformáló ereje van a játéknak. Továbbá mindenki másban jó, és az erősségek 

felismerése, a társak általi megerősítése az önbizalom növeléséhez is nagymértékben hozzájárult. 

A résztvevő csapatokat általában elkísérte csoportvezető tanáruk – szigorúan megfigyelő, támogató 

szerepben. A pedagógusok számára is izgalmas volt a játék közben feltérképezni, hogy melyik gyermek 

miben jó, miben lehet szüksége további fejlesztésre a későbbiekben. Képet kaptak az egyének 

személyiségéről is. A pedagógusok is hasznosnak ítélték, hogy aktív tevékenyég során megfigyelőként 

lehettek jelen, információt gyűjthettek a mikrocsoportokról (melyek több esetben is szobaközösségek 

voltak). 

- Milyen visszajelzéseket kaptatok? 

- A tanulók nemcsak az édességnek örültek, hanem visszajelzéseik alapján nagyon jól érezték 

magukat a játék közben. A Fenntarthatósági Témahéten túl is „üzemben volt” a szoba, hiszen a nagy 

érdeklődés miatt nem tudott minden csapat bejutni a játéktérbe az adott héten. Az Újkerti 

Tagintézményünkből is több csapat ellátogatott a székhelyintézménybe, hogy a szabadulószobát 

kipróbálják. 

- Van-e olyan dolog, amin menet közben módosítani kellett? 

- Kezdetben 50 perces idősávokat hagytunk a játékra, de ezt menet közben módosítanunk kellett 

90 percre. Ezt az időintervallumot biztosabbnak láttuk arra, hogy végig érjenek a csapatok a feladatsoron. 

- Van-e olyan dolog, amin a tapasztalataitok alapján legközelebb változtatnátok? 

- Természetesen vannak ötleteink a változtatásra annak érdekében, hogy egy még jobb, élvezetesebb 

játékteret hozzunk létre. 

 

Záró gondolatok 

- Szabadidős programjaink, megrendezett témaheteink szervesen illeszkednek a kollégiumi 

tehetséggondozó tevékenységrendszerbe. Valljuk, hogy a kollégiumi lét nem a lakóhely távolságából 

fakadó szükséges rossz, hanem előnyt jelentő, intellektuális többletet nyújtó lehetőség. 

Ennek egyik jó példája a megvalósított szabadulószoba, amely olyan készségeket fejleszthet szórakoztató 

módon, amelyek a hagyományos pedagógiai módszerekkel nehezebben lennének feldolgozhatók, 

a gyerekek számára pedig kedves közös emlékeket adhat. 

Ahogy minden kellő kihívást jelentő feladat, úgy a kijutós játék is – diák és pedagógus esetében egyaránt 

– dopamint szabadít fel a szervezetben, amit a köznyelv boldogsághormonnak nevez. Ez függőséget 

okozhat – éppen ezért tervezzük egy újabb szabadulószoba megalkotását, névadónk Deák Ferenc életéhez 

kapcsolódva. 

 

Az interjú készítése közben kaptunk egy ígéretet intézményvezető-helyettes asszonytól arra vonatkozóan, 

hogy azon érdeklődő pedagógusok számára, akik szeretnék megtapasztalni a szabadulószoba atmoszféráját 

és hangulatát, és szívesen vállalkoznak ezen élvezetes időtöltés kipróbálására, lehetőséget biztosítanak a 

tesztelésre idén októberben, az Őszi Pedagógiai Napok keretében. 

- Köszönöm szépen a beszélgetést. Egyben további sikeres munkát és jó egészséget kívánok az 

intézmény egész tantestületének! Sok erőt és kitartást a következő rendezvényekhez! 

 

Az interjút készítette Horváth Marianna, a Debreceni POK munkatársa. 
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SZÖVEG NÉLKÜLI KÉPKÖNYVEK AZ OLVASÁSFEJLESZTÉS 

SZOLGÁLATÁBAN 
 

A szöveg nélküli képkönyv műfajába azokat a könyveket soroljuk, amelyek kizárólag képek segítségével 

mondanak el egy történetet. A képkönyvek felépítése, szöveg nélküli történetfűzése sokféle lehet. 

 
A szöveg nélküli képkönyvek éppolyan univerzálisan érthetők, 

mint a zene vagy a képzőművészet. Így a képi ábrázolási mód 

miatt nem csak a vizuális nevelésben játszhatnak szerepet, de 

számos egyéb képességet is fejleszthetnek, melyeket könyvtári 

foglalkozásokon, de a közoktatás keretein belül is 

alkalmazhatunk. Megfelelő eszközei lehetnek az anyanyelvi és 

idegen nyelvi nevelésnek, a beszédfejlesztésnek, 

a gondolkodásfejlesztésnek és a fogalmazástanításnak. 

Az Amerikai Egyesült Államokban 1970-es évek óta oktatási 

segédletként használják. 

 
A szöveg nélküli képkönyvek „olvasásakor” a gyermekek 

értelmet, jelentést adnak a látottaknak. Hasonlóan bármilyen 

önálló kép értelmezéséhez, jelentéssel való felruházásához, 

megértéséhez, a szöveg nélküli képkönyvek, vagyis képsorozatok 

olvasása is megelőzi és megalapozza a nyomtatott szövegek 

olvasását. Az olvasás-előkészítéskor az olvasási irány, a történet 

és a képek sorrendjének, vagy az azok közötti összefüggések 

felismerésében játszhat jelentős szerepet. A képek dekódolásának, azok önálló értelmezésének képessége 

óvodás korban alakul ki. 

 
A korai értelmet vagy jelentést adó feladatok és a későbbi 

hagyományos olvasási stratégiák között folytonosság tapasztalható. 

Az olvasni még nem tudó gyermekek a képeket először csupán 

kommentálják, címkézik, így ruházzák fel őket jelentéssel. Ezt 

követően képesek lesznek a képeken látható történéseket követni. 

A mesélés a kisgyermek és többnyire egy vele együtt olvasó felnőtt 

párbeszédeként indul. Csak később válik önálló tevékenységgé, 

a gyermek monológjává. Az olvasás elsajátítása után kezdetben 

keveredik az olvasás és a mesélés. Majd egyre meghatározóbbá válik 

az írott szöveg, és végül megjelenik a szó szerinti olvasás. 

 
A képek „olvasása” az olvasástanulás jó megalapozása lehet és 

fejleszti a vizuális műveltséget. A képek értelmezésének képessége 

hasonló az olvasásmegértés folyamatához. A betűk, szótagok, szavak 

és mondatok balról jobbra való összekötése, és ennek 

következményeként a tartalom megértése, megegyező folyamat a 

vonalak, színek, formák és a képek egészének értelmezésével. 

  

Könyvtári hírek 

A kép forrása: 

https://www.amazon.de/Stein-f%C3%BCr-

Giuliano-Ferri/dp/3865662838  

A kép forrása: 

https://www.libri.hu/konyv/rofusz_kinga.otthon

--4.html  

https://www.amazon.de/Stein-f%C3%BCr-Giuliano-Ferri/dp/3865662838
https://www.amazon.de/Stein-f%C3%BCr-Giuliano-Ferri/dp/3865662838
https://www.libri.hu/konyv/rofusz_kinga.otthon--4.html
https://www.libri.hu/konyv/rofusz_kinga.otthon--4.html
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A képkönyvek bármilyen korosztálynál és tudásszintnél alkalmazhatóak. A nyelvtanulásban rengeteg 

lehetőséget rejt magában éppúgy, mint az anyanyelvi nevelés során a beszédfejlesztés, a szókincsbővítés 

vagy a fogalmazástanítás eszköze lehet. Idegen nyelv tanulásakor az új szavak megtanulását, vagy a szavak 

helyes mondatokká való alakítását, a képeken látható jelenetek leírását segítheti. 

 
A képkönyvek iskolai és könyvtári alkalmazására számtalan módszer 

létezik, a legfontosabb a nevelési cél meghatározása és ezt követően lehet a 

megfelelő könyvet kiválasztani. Mivel az olvasást a szöveg hiányából 

adódóan, kreatív formában teszi lehetővé, serkenti a gondolkodást, 

a tanulást, élményszerűvé teszi az olvasás folyamatát. 

 
Könyvtári foglalkozásokat is színesíthet egy-egy ilyen mű közös 

feldolgozása, olvasókörök, klubok is haszonnal forgathatják ezeket a 

könyveket és biblioterápiás ülések alapjául is szolgálhat. 

 
A szöveg nélküli képkönyvek kézbevételével, lapozgatásával a történet a 

képek és az olvasó fantáziájával, kreativitásával együtt születik meg. 

A fejben vagy hangosan megszülető cselekményben az eredeti képek 

jelentése és az olvasó fantáziájából hozzáadott többlet aránya változó lehet. 

A foglalkozás célja lehet a minél egyénibb, változatosabb meseszövés. 

 
A csoportosan vagy párban elmondott történet fejleszti az együttműködést, 

az együtt gondolkodást, ilyenkor az egyéni képességek összeadódnak. Az együttműködés része a beszéd és 

a hallgatás egyensúlyának megtalálása a felek között. Egymás motiválása és versengés is kialakulhat, így a 

végeredmény egyre színesebb, összetettebb lehet, fejlesztve ezáltal a szociális és társas kapcsolatokat, 

erősítve az összetartozás élményét. 

 
A képek, mint művészeti alkotások hatással vannak a befogadóra. A foglalkozás 

célja lehet akár egy-egy kép érzelmi többletjelentésének feldolgozása. 

Vizsgálható, hogy az ábrázolásmód, a színek, a háttér mit fejeznek ki. Ezáltal 

fejleszthető a vizuális műveltség. 

 
A témáról bővebben az alábbi műben olvashatnak. Az egyes korosztályoknak 

szóló képkönyves ajánlólista az utolsó fejezetben található: 

Goda Beatrix és Péterfi Rita szerk.: Szöveg nélküli képkönyvek. Elmélet és 

gyakorlat. Oktatási Hivatal. 2021. 

URL: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=611 

 

Goda Beatrix 

könyvtáros 

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 

 

 
  

A kép forrása: 

https://www.goodreads.com/boo

k/show/18069877-robinson-

crusoe 

https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=611
https://www.goodreads.com/book/show/18069877-robinson-crusoe
https://www.goodreads.com/book/show/18069877-robinson-crusoe
https://www.goodreads.com/book/show/18069877-robinson-crusoe
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A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR PROGRAMJAI – 

2022. JÚNIUS 
 

• 2022. június 7. – szeptember 3. 

„Gyöngyből álmodott világ” – Weisz Edit kiállítása 

Helyszín: MÉLIUSZ Benedek Elek Könyvtár. 

A Méliusz Benedek Elek Könyvtár és a Rákóczi Szövetség közös rendezvénye. 
 

• 2022. június 8. (szerda) 1600 

Karády Katalint Kedvelők Klubja – zene, vetítés, beszélgetés Karády Katalinra emlékezve 

Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtár földszinti nagyelőadó 
 

• 2022. június 8-12. 

Debreceni Ünnepi Könyvhét 

Helyszín: Csapó utcai sétálóövezet 
 

• 2022. június 9. (csütörtök) 1500 

Aktív Életért Klub 

Helyszín: MÉLIUSZ Petőfi Emlékkönyvtár 
 

• 2022. június 14. (kedd) 1030-1130 

Hangbújócska Zenebölcsi 

Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtárának Gyermekrészlege 

A zenei foglalkozást mindazoknak ajánlják, akik szeretnének új dalokat, mondókákat, ölbeli játékokat 

megismerni, és felismerik a jókedvű, közös éneklés, hangszeres játék fontos, sokirányú fejlesztő hatását, 

mélyebb, meghittebb kapcsolatra vágynak babáikkal. 
 

• 2022. június 15. (szerda) 1400 

Nagy Imre Társaság 

Téma: Megemlékezés Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai kivégzésének 64., és újrateremtésének 

33. évfordulójáról 

Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtár – fölszinti nagyelőadó 
 

• 2022. június 16. (csütörtök) 1700 

Valami népi – Grecsó Krisztián könyvbemutatója 

Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Könyvtár 
 

• 2022. június 17. (péntek) 1430 

Menő-Manó kreatív kézműves foglalkozások 

Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Könyvtár 
 

• 2022. június 18. (szombat) 1030 

Vakációváró interaktív gyermekfoglalkozás 

Helyszín: MÉLIUSZ Újkerti Könyvtár 
 

• 2022. június 21. (kedd) 1000 

Kreatív nyár – kézműves foglalkozás 

Helyszín: MÉLIUSZ Petőfi Emlékkönyvtár 

 

• 2022. június 21. (kedd) 1030-1130 

Hangbújócska Zenebölcsi 

Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtár Gyermekrészlege 
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Nyárfaló 
 

• 2022. június 22. (szerda) 1030-1130 

Szünidei családi matiné mesével, játékkal, papírszínházzal és kreatív sarokkal 5 éves kortól 

Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtár Gyermekrészlege 
  

• 2022. június 23. (csütörtök) 1030-1130 

Nyári társasjáték klub 

Játékos kedvű gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiket várják színes, változatos szórakoztató 

társasjátékokkal. Csak a jókedved hozd el! 

Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtár Gyermekrészlege 
 

• 2022. június 23. (csütörtök) 1100-1600 

Szent Iván éj – A fény és a sötétség örök küzdelme 

Az éjszaka, amikor előtérbe kerülnek a házassági jóslások, szerelmi varázslások, és egyre több helyen 

elevenítik fel a tűzugrás hagyományát is. Az érdeklődők megismerkedhetnek a mágikus éjszaka 

történetével, legendáival, amik alapján rövid kvízkérdésekre is válaszolhatnak a témához kapcsolódóan. 

Helyszín: MÉLIUSZ István Úti Könyvtár 
 

• 2022. június 28. (kedd) 1030-1130 

Hangbújócska Zenebölcsi 

Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtár Gyermekrészlege 
 

Előzetes bejelentkezéssel 
 

• 2022. május-június 

A Józsai „Sakk-Kör” foglalkozása 

A foglakozás célja az évszázadok óta népszerű játék megismertetése kicsikkel és nagyokkal, valamint 

természetesen a kikapcsolódást nyújtó játék. 

Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Könyvtár 
 

• 2022. június 7. (kedd) 1500-1800 

Kreatív Kedd – foglalkozás felnőtteknek 

Téma: az Amigurumi alapjai 

Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtár Zenei és Művészeti Részlege 
 

• 2022. június-augusztus 

Geronimo Stilton Klub – foglalkozás gyerekeknek a szünidőre 

Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Könyvtár 
 

• 2022. június-augusztus 

Társasklub – foglalkozás gyerekeknek a szünidőre 

Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Könyvtár 
 

• 2022. június-augusztus 

Józsai Irodalmi Kör – foglalkozás gyerekeknek a szünidőre 

Helyszín: MÉLIUSZ Józsai Könyvtár 
 

Elérhetőségek: 

• MÉLIUSZ Központi Könyvtár – Debrecen, Bem tér 19/D; telefon: 06-52/502-474; kolcsonzes@meliusz.hu 

• MÉLIUSZ Benedek Elek Könyvtár – Debrecen, Piac u. 68.; telefon: 06-52/502-431; benedek@meliusz.hu 

• MÉLIUSZ István Úti Könyvtár – Debrecen, István út 11.; telefon: 06-52/322-224; istvanut@meliusz.hu 

• MÉLIUSZ Józsai Könyvtár – Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.; telefon: 06-52/386-125; jozsa@meliusz.hu 

• MÉLIUSZ Petőfi Emlékkönyvtár – Debrecen, Víztorony utca 13.; telefon: 06-52/413-471; petofi@meliusz.hu 

• MÉLIUSZ Újkerti Könyvtár – Debrecen, Jerikó út 17-19.; telefon: 06-52/535-550; ujkert@meliusz.hu 

 

Forrás: http://www.meliusz.hu/web/guest/esemeny1/-/content/a-meliusz-juhasz-peter-konyvtar-programjai-5522726 

  

mailto:kolcsonzes@meliusz.hu
mailto:benedek@meliusz.hu
mailto:istvanut@meliusz.hu
mailto:jozsa@meliusz.hu
mailto:petofi@meliusz.hu
mailto:ujkert@meliusz.hu
http://www.meliusz.hu/web/guest/esemeny1/-/content/a-meliusz-juhasz-peter-konyvtar-programjai-5522726


 
Hírmondó 24 

ÚJABB KÖNYVKÖLCSÖNZŐ AUTOMATÁK 

A MEGYE KISTELEPÜLÉSEIN 
 
Újabb könyvkölcsönző automatákat adott át a Méliusz Juhász Péter Könyvtár: márciusban a Bem téri 

Központi Könyvtár előtt telepített gépek sikere után most Biharnagybajomban (Szűcs Sándor Művelődési 

Ház, Könyvtár és Szabadidő Központ), Bocskaikertben (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

előtt) Mikepércsen (Polgármesteri Hivatal bejáratánál) és Tiszacsegén (Dr. Papp József Városi 

Könyvtár és Művelődési Otthon) is elérhetővé vált egy-egy automata, ezzel összesen már hat ilyen 

eszközt használhatnak a Debrecenben és a megyében élők. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár szakmai 

támogatásával működtetett eszközök segítségével személyes találkozás nélkül lehet könyvet vagy más 

dokumentumot kölcsönözni és visszahozni. A könyvtárból előzetesen kikért dokumentumok átvétele és 

visszaadása az új eszközzel a koronavírus-járvány idején is biztonságos, emellett a könyvtárak nyitvatartási 

idejétől függetlenül bármikor használható. A fejlesztés a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer (KSZR) finanszírozásában valósult meg. Az e-mailen vagy telefonon keresztül kért 

könyvtári dokumentumok átvételéről minden esetben e-mailben értesítik az olvasót. 

 

A kérések leadása Biharnagybajomban a konyvtar@biharnagybajom.hu és a 06-54/473-606, 

Bocskaikertben a bocskaikert.konyvtar@gmail.com és a 06-52/703-217, Mikepércsen a 

mikepercs.konyvtar@gmail.com és a 06-30/1787-542, Tiszacsegén a tcsegekonyvtar@gmail.com és a 

06-52/373-137 elérhetőségeken történhet. Az e-mailen kapott egyedi kóddal, QR kóddal vagy könyvtári 

olvasójegyének azonosítójával nyithatja ki a könyveit tartalmazó rekeszt, hasonlóan a közkedvelt 

csomagküldő automatákhoz. 

 

Debrecenben a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtáránál (Debrecen, Bem tér 19/D) található 

két könyvkölcsönző automata mellett a Tócóskerti Piacnál üzemel még automata. 

 
Forrás: http://www.meliusz.hu/web/guest/hir/-/content/-4969917 

 
 

 
Hajdú-Bihar Megyei Képzőművészeti Verseny – 9-10. évfolyam tagozat kategória 

Bodrogvári-Csikó Lilla 

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

Felkészítő tanár: Kővári Attila  

mailto:konyvtar@biharnagybajom.hu
mailto:bocskaikert.konyvtar@gmail.com
mailto:mikepercs.konyvtar@gmail.com
mailto:tcsegekonyvtar@gmail.com
http://www.meliusz.hu/web/guest/hir/-/content/-4969917
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THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

 

 

 

 

 

A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszlón található. Egy kisváros lakótelepi 

övezetében elhelyezkedő általános iskola, melynek specialitása a korai angol kéttannyelvű képzés, valamint 

a „digitális iskola” ismérvének megfelelő digitális módszertani kultúra és környezet. 

Iskolánkba több mint 470 tanuló jár. Tanítványaink átlagos képességstruktúrával rendelkező gyerekek. 

Közöttük végezzük a mindennapi munkánkat. 

Pedagógiai törekvéseinket a klasszikus humanista szellemű értékek kialakítása, a személyiség sokoldalú 

kompetencia alapú fejlesztése határozza meg. Az intézményünkben dolgozó valamennyi pedagógus a napi 

oktató és nevelő munka során arra törekszik, hogy tanulóink a sokoldalú ismeretszerzés lehetőségeivel élve, 

életkori sajátosságaiknak, lehetőségeiknek megfelelően megszerezzék azokat az ismereteket, 

a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek az életben való rugalmas alkalmazkodáshoz, 

a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. A kulcskompetenciák mindegyike egyformán 

fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez. Alkalmazkodva azonban a 21. század újszerű 

kihívásaihoz, az idegen nyelvi kompetenciák mellett kiemelten kezeljük a digitális kompetencia 

fejlesztésének sokrétű lehetőségét. Hagyományainkra alapozva igyekszünk ezt a területet minél 

hatékonyabban fejleszteni, ennek új kereteit megkeresni és felhasználni. 

A törekvéseink sikerességét alátámasztani látszik az, hogy intézményünk tanulóit nem veszélyezteti a 

lemorzsolódás veszélye – ehhez kapcsolódó jelentési kötelezettségünk nincs. 

A pedagógusaink számára a különleges bánásmódot igénylő, illetve a tanulási nehézséggel, lemaradással 

küzdő tanulók felzárkóztatásának, sikeres iskolai továbbhaladásának támogatása mellett kiemelten fontos 

a tehetséggondozás is. A kiemelkedő sporteredményeink mellett a különböző szintű tantárgyi versenyeken 

elért eredményeink is jelzik szakmai törekvéseink sikerességét. 

 

Iskolánk 2005 óta végzi intenzíven az IKT (azaz az információs és kommunikációs technológiák) 

használatának a bevezetését. Az elmúlt években – kiemelt figyelemmel a 21. század kihívásaira – 

fejlesztettük módszertani kultúránkat, melyek közzétételével, jó gyakorlataink bemutatásával 

visszaigazolást kaptunk elképzelésünk és gyakorlatunk helyes irányáról. Eszközparkunkat folyamatosan 

fejlesztve arra törekszünk, hogy tanulóink nyolcadik osztály végére olyan digitális ismeretek birtokában 

legyenek, melyek segítségével eredményesen tanulhatnak tovább. Egy olyan modern, minden igényt 

kielégítő rendszert alkottunk, ahol minden tanteremben jelen van a legmodernebb technika, mely támogatja 

a pedagógus munkáját, illetve a tanuló eredményes, örömteli ismeretszerzését. 

E törekvésünk elérésére irányuló innovációs tevékenységünk első mérföldkövének tekintjük a 2011. évet, 

amikor is „Előminősített IKT referencia iskola” lettünk. 

Az ezt követő években számos olyan pályázat megvalósítása történt intézményünkben, amely hozzájárult 

ahhoz, hogy erre vonatkozó törekvéseinket megvalósítsuk, illetve, hogy alkalmassá váljunk arra, hogy más 

közoktatási intézmények számára is követhető mintát adjunk, közvetítsünk. 

  

Bemutatkoznak Bázisintézményeink 
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Néhány ezek közül: 

 

• 2011-2012.: Bekapcsolódva a „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és 

felkészítése” elnevezésű pályázatba, mint az IKT eszközök használatában példaértékű intézmény, 

referenciahely dokumentációinkkal és a nevelőtestületet érintő képzéseink sorával felkészültünk a 

tudásátadáshoz szükséges szerep ellátására. Ennek a pályázatnak a keretében kialakítottunk egy 35 fő 

befogadására alkalmas, digitális felülettel ellátott „konferencia termet” is, a műhelyfoglalkozások, szakmai 

konzultációk megvalósítására. Összesen kilenc jó gyakorlatot töltöttünk fel az Educatio-kosár/Iskolatáska 

felületre. Ebből nyolc konkrétan az IKT eszközök tanórai alkalmazásáról szól az általános iskola különböző 

szakaszában matematika, magyar tantárgyak tanítása során. 

 

• 2014-ben közreműködtünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ „Köznevelés az 

iskolában” kiemelt projektjének megvalósításában is. A pedagógiai hatékonyság és a tanulói 

eredményesség növelése érdekében meghirdetett Mentoráló intézményi működés kialakítására kiírt 

pályázatában a „IKT eszközök alkalmazása 1-6. évfolyamon a magyar tantárgy tanítása során” 

modellünkkel vettünk részt, aminek keretében 2014 októberétől 2015. április végéig minden hónapban 

biztosítottunk hospitálási lehetőséget és ahhoz kapcsolódóan szakmai konzultációt. Célunk ezzel az volt, 

hogy igazoljuk, gyakorlati példát mutassunk arra, hogy a magyar nyelv és irodalom tantárgy minden 

szegmensében alkalmazhatóak az IKT eszközök. Emellett már akkor elkezdtük hiánypótló 

tevékenységünket is. Ingyenes képzési, megismerési lehetőségeket szerveztünk műhelymunkák keretében 

a nálunk látott alkalmazások használatának elsajátítására. 

 

• Először 2017-ben Erdei Gyula intézményvezető kezdeményezésére nyújtottuk be sikeres 

pályázatunkat az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címre, mint „Digitális – IKT – Iskola”. 

Bázisintézményként kettős célt tűztünk magunk elé. Egyrészt a tanítási órákon való hospitálásokkal 

bemutatni és egyben népszerűsíteni az általunk alkalmazott infokommunikációs technológiák tanórai 

alkalmazásának lehetőségeit. Másrészt segítséget nyújtani a tanórákon alkalmazható eljárások, digitális-

interaktív feladatok elkészítésében, hiánypótló módon részt vállalni a kollégák szakmai továbbképzésében, 

digitális kompetenciájának bővítésében. 

A programjaink két részre bonthatók: 

➢ bemutatóórák 

➢ műhelymunkák az ingyenes képzések megvalósítása. 

A bemutatóóráink tantárgyi sokszínűsége bizonyítja, hogy a mi bázisintézményi létünk nem egy-két 

pedagógus megvalósításában zajlik. Természettudományos, társadalomtudományos és idegen nyelvű 

órákat látogathat a hozzánk érkező. 

Műhelymunkáink – hiánypótló ingyenes továbbképzések, melyek keretében elsajátíthatták a nálunk járt 

pedagógustársak többek között a Power Point, Kahoot, Redmenta, MS Teams, Prezi programok, valamint 

a Smart táblaprogram használatát, a videókészítés-filmvágás, szófelhő, digitális gondolattérkép, Prezi 

videó, online szabadulószobák készítésének módját. 

 

Minden évben bekapcsolódunk a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ Pedagógiai Napok, valamint a 

Berettyóújfalui Tankerületi Központ Szakmai Napjának megvalósításába is. Emellett helyet és szakmai 

programot biztosítottunk több alkalommal is egész iskolai tantestületek kihelyezett szakmai napjának 

megvalósulásához. 

Rendszeres résztvevői vagyunk az évente megrendezésre kerülő, a Suliszervíz szervezésében megvalósuló 

Országos Közoktatási Szakértői Konferenciának kiállítóként és szekcióülések, workshopok előadói, 

megvalósítóiként is. 

 

• 2017-2018-tól egyre bővülő pedagógus és tanulólétszámmal kapcsolódtunk be az IKT eszközök 

használatát igénylő és népszerűsítő „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és 

digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” pályázatba a 

Digitális történetmesélés megvalósításával. 
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A digitális eszközhasználatot, illetve annak tanórai alkalmazásának szakmai lehetőségeit a határainkon túl 

is népszerűsítettük, hiszen a testvériskolai kapcsolatunknak köszönhetően több kolléga részvételével 

tartottunk műhelymunkával egybekötött szakmai konzultációt például a Vámosfalvi Fogarasi Sámuel 

Általános Iskolában. 
 

Iskolánk, a 2020-ban a „Digitális iskola – azaz IKT eszközök alkalmazása a tanítási órákon” címet viselő pályázat 

alapján, újabb három évre érdemesnek bizonyult „Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére. 
 

A pandémia idején – mivel a személyes látogatásokat a világjárvány nem tette lehetővé – a bemutatóórák 

helyett online szakmai konzultációkat, bemutatókat, műhelymunkákat szerveztünk, illetve több alkalommal 

is nagy érdeklődés övezte a digitális anyagokkal ellátott óravázlatainkat, illetve az egy-egy adott 

témakörhöz készített linkgyűjteményeinket is. Igyekeztünk a programjainkkal kézzel fogható segítséget 

adni az online oktatás megvalósításához, beleértve a legkisebbek online oktatását is. 

 

Bár 2022-ben az intézmény vezetésében változás következett be – Erdei Gyula igazgató úr nyugdíjba 

vonulása miatt – a jelenleg megbízott intézményvezető, Bergmann László maximális támogatásával 

töretlenül folytatjuk a megkezdett tevékenységeinket és várjuk a pedagógustársakat a rendezvényeinkre. 

Az intézményi kapcsolattartó Kiss Andrásné. 
 

Annál is inkább, mert a kapott visszajelzések megerősítettek bennünket arról, hogy egyre inkább elfogadott 

módja lesz a módszertani megújulásnak az egymástól való tanulás. Mi ebben igyekszünk a jövőben is részt 

vállalni a hozzánk látogatók és a magunk szakmai megújulása érdekében. 
 

A mottónk: „A hasonlóságunk miatt találkozunk, és a különbségeinkből tanulunk.” 
 

Ennek jegyében várunk minden pedagógust a programjainkra. 
 

 

A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK AZ ÚJ KÖZNEVELÉS 

ÁPRILIS HAVI TÉMÁJA 
 

Az áprilisi lapszám tartalmából: 

• A címlapos interjúban Bartha Álmost, a Magyarországon nagy 

népszerűségnek örvendő QuizNight bárkvíz alapítóját kérdezték 

arról, hogy miként ötvözi a minden héten megtartott kvíz egyszerre 

a tanulást és a szórakozást. 
 

• Emellett több múzeumpedagógiai foglalkozást is bemutatnak, 

megismerhetik például a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar 

Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és az Országgyűlési Múzeum 

színes programkínálatát, melyek egytől egyig kitűnő 

kikapcsolódást ígérnek. 
 

• A szabadidő hasznos eltöltésére – színjátszó körökön, zene- és 

énekkari tevékenységeken át a különböző sporttevékenységekig, 

kültéri időtöltésekig – számos lehetőség adódik, ám kevesen 

tudják, hogy mindez milyen történelmi múltra tekint vissza. 

A tanórán kívüli nevelés fejlődését segít megismerni 

Dallman Kristóf történeti visszatekintésében. 
 

A lap aktuális száma ezen a hivatkozáson érhető el: 

https://www.oktatas.hu/uj-kozneveles/2022_4 
 
Forrás: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/uj_kozneveles_4_2022  

Aktuális folyóiratok 

Forrás: https://www.oktatas.hu/uj-kozneveles 

https://www.oktatas.hu/uj-kozneveles/2022_4
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/uj_kozneveles_4_2022
https://www.oktatas.hu/uj-kozneveles
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Munkatársaink 

Név Elérhetőség Munkaterületek 

Őri Józsefné Dalmi Anikó 
E-mail: 

Ori.Jozsefne.Dalmi.Aniko@oh.gov.hu 
főosztályvezető 

Borsos Tünde 
Telefon: 06-96/613-447; 

E-mail: Borsos.Tunde@oh.gov.hu 

Pedagógus-minősítés, 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

Chrobákné Reszler Györgyi 

Telefon: 06-96/613-450; 

E-mail: 

Chrobakne.Reszler.Gyorgyi@oh.gov.hu 

Tanulmányi versenyek, 

Honlap, Hírmondó szerkesztése 

Tanulótájékoztatás, 

Tankötelezettség 

Csetnekiné Szikszai Nikola 
Telefon: 06-70/667-9404; 

E-mail: szikszai.nikola@oh.gov.hu  

Ügyviteli, humánpolitikai 

feladatok 

Dobiné Török Éva 
Telefon: 06-96/613-451; 

E-mail: Dobine.Torok.Eva@oh.gov.hu 

Szaktanácsadás, 

Tankötelezettség, 

Lemorzsolódás, OKM alulteljesítő 

intézmények támogatása 

Felföldi Béla 
Telefon: 06-96/613-445; 

E-mail: Felfoldi.Bela@oh.gov.hu 

Pedagógus-minősítés, 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés, 

Pedagógiai értékelés 

Hevessy Boglárka 
Telefon: 06-30/358-7053; 

E-mail: Hevessy.Boglarka@oh.gov.hu 

Pedagógiai tájékoztatás, 

rendezvények, 

Pedagógiai mérések, 

EFOP-3.2.15 projektben feladatok 

Horváth Marianna 
Telefon: 06-70/505-7250; 

E-mail: Horvath.Marianna@oh.gov.hu 

Fenntartható fejlődés, Ökoiskola, 

EFOP-3.1.5 projekt feladatok 

Kissné Hajdu Katalin 
Telefon: 06-96/613-448; 

E-mail: Kissne.Hajdu.Katalin@oh.gov.hu 

Lemorzsolódás, 

Tankötelezettség, 

OKM alulteljesítő intézmények 

támogatása, 

OKTV versenyek 

Kótiné Dr. Losonczi Zsuzsanna 

Telefon: 06-96/613-443; 

E-mail: 

Kotine.Losonczi.Zsuzsanna@oh.gov.hu 

Tankötelezettség, 

Pedagógusok továbbképzése 

Dr. Orosz-Rácsai Georgina 

Erzsébet 

E-mail: 06-96/613-446; 

Oroszracsai.Georgina@oh.gov.hu 

Tanügyigazgatás, 

Diákjogi tanácsadás, 

Tankötelezettség 

Parádiné Kenéz Tünde Emese 

Telefon: 06-96/613-452; 

E-mail: 

Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu 

Pedagógiai tájékoztatás, 

Pedagógiai szakkönyvtár, 

rendezvények, 

Bázisintézmények 

Posta János E-mail: Posta.Janos@oh.gov.hu 
Informatikai, rendszergazdai, 

vezetői asszisztensi feladatok 

Simon Dóra 
Telefon: 06-96/613-449; 

E-mail: Simon.Dora@oh.gov.hu 

Szaktanácsadás, 

Pedagógiai értékelés 

Dr. Ungvári Judit 
Telefon: 06-96/613-446; 

E-mail: Ungvari.Judit@oh.gov.hu 

Tanügyigazgatás, 

Diákjogi tanácsadás, 

Tankötelezettség 

Vargáné Kovács Marianna E-mail: Vargane.Kovacs.Marianna@oh.gov.hu 
Ügyviteli, gazdasági, 

humánpolitikai feladatok 

mailto:Ori.Jozsefne.Dalmi.Aniko@oh.gov.hu
mailto:Borsos.Tunde@oh.gov.hu
mailto:Chrobakne.Reszler.Gyorgyi@oh.gov.hu
mailto:szikszai.nikola@oh.gov.hu
mailto:Dobine.Torok.Eva@oh.gov.hu
mailto:Felfoldi.Bela@oh.gov.hu
mailto:Hevessy.Boglarka@oh.gov.hu
mailto:Horvath.Marianna@oh.gov.hu
mailto:Kissne.Hajdu.Katalin@oh.gov.hu
mailto:Kotine.Losonczi.Zsuzsanna@oh.gov.hu
mailto:Oroszracsai.Georgina@oh.gov.hu
mailto:Paradine.Kenez.Tunde.Emese@oh.gov.hu
mailto:Posta.Janos@oh.gov.hu
mailto:Simon.Dora@oh.gov.hu
mailto:Ungvari.Judit@oh.gov.hu
mailto:Vargane.Kovacs.Marianna@oh.gov.hu
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Forrás: https://pixabay.com/ 

 

 

Várjuk a hírlevél tartalmával kapcsolatosan megfogalmazott észrevételeiket, ötleteiket, javaslataikat 

a következő elérhetőségen: Chrobakne.Reszler.Gyorgyi@oh.gov.hu 

 

Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ 

Cím: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. 

Telefonszám: 06-52/536-584 

E-mail: Info.POKDebrecen@oh.gov.hu 

Web: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/debrecen/ 

 

 

Tematikus e-mail-címek: 

 

Minősítés és tanfelügyelet: pokdebrecen@oh.gov.hu 

Szaktanácsadás: szaktanacsadas.pokdebrecen@oh.gov.hu 

Versenyek: versenyek.pokdebrecen@oh.gov.hu 

Diákparlament: diakparlament.pokdebrecen@oh.gov.hu 

Általános levelezés: info.pokdebrecen@oh.gov.hu 

 

 

 

Felelős szerkesztő: Őri Józsefné Dalmi Anikó főosztályvezető 

Szerkesztő: Chrobákné Reszler Györgyi 

Szövegszerkesztés: Posta János 
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