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Pedagógus előmeneteli rendszer

Módszertani változatosság, tankönyvek, feladatgyűjtemények 
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A tanév rendje

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet

Az őszi szünet 2016. november 2-4-ig tart

A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart

Az első félév 2017. január 20-ig tart

A tavaszi szünet 2017. április 13-18-ig tart

Érettségi előtti utolsó tanítási nap: 2017. május 4.

Matematika érettségi: 2017. május 9. 

Terv: Érettségit javítók fóruma: 2017. május 17. (szerda)

(Értesítés az iskolákhoz, kollégákhoz)

Az utolsó tanítási nap: 2017. június 15. (csütörtök)
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Jogszabályi változások

Új kerettantervek:

http://kerettanterv.ofi.hu/06_melleklet_9-12_szki/index_szakkozep.html

Gimnáziumok, szakgimnáziumok

Érettségi vizsga részletes követelményeinek módosulásai:
http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/erettsegi_v
izsga_kovetelmenyeinek_modosulasa2017/
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Fontosabb változások a matematika 
érettségiben 2017-től:

A korábbi szabályozáshoz képest a középszinten megkövetelt ismeretek nem 
haladják meg jelentősen az eddigieket (a gráfok és a statisztika-valószínűség 
témakörében jelenik meg néhány új követelmény).

Emelt szinten bővült a bizonyítandó tételek köre, a szóbeli vizsgára való 
felkészülést segítendő (tételek a halmazelmélet, a kombinatorika, az algebra, a 
sorozatok, a geometria, a vektorok területéről).

A középszintű írásbeli vizsgarész II. részében, illetve az emelt szintű írásbeli 
vizsgarész II. részében a feladatoknak több részkérdésből kell állniuk az új 
vizsgaleírás szerint, mivel az elmúlt évek feladatsorainak elemzése azt mutatta, 
hogy a diákok számára nagyon hátrányos a 10-16 pontos, részkérdéseket nem 
tartalmazó feladatok kitűzése.
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Fontosabb változások a matematika 
érettségiben 2017-től:

Az emelt szintű írásbeli feladatsor összeállításakor irányadó arányok 
megváltoznak, a gondolkodási módszerek eddigi 25%-os aránya 20%-ra csökkent, 
az algebra eddigi 20%-os aránya 25%-ra nőtt.

Az emelt szintű szóbeli vizsgarészben az eddig egy tétel illetve egy definíció 
megtalálásáért járó 1-1 pontot a felelet logikus felépítettsége, tartalmi 
gazdagsága szemponthoz tartozó 4 pont 6 pontra emeléséhez használja fel az új 
leírás. Itt kell ezentúl értékelni a feleletben szereplő definíciók, tételek nehézségét 
is.

Az emelt szintű szóbeli vizsgarészben az alkalmazások között 
matematikatörténeti vonatkozások ismertetése is megjelenhet, illetve az 
alkalmazások esetében az „említés” szót felváltja az „ismertetés”.
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Változások a vizsgakövetelményben
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Változások a vizsgakövetelményben
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Változások a vizsgakövetelményben
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Változások a vizsgakövetelményben
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Változások a vizsgakövetelményben

11



Változások a vizsgakövetelményben
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Változások a vizsgakövetelményben
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Változások a vizsgakövetelményben
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Változások a vizsgakövetelményben



Változások a vizsga leírásában (középszinten)
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Változások a vizsga leírásában (emelt szinten)

17



Változások a vizsga leírásában (emelt szinten)
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Versenyek

• OKTV (11-12. évfolyam; I. II. és III. kategória)
• Jelentkezés: 2016. szeptember 23-áig
• I. és II. kategória

• Az első forduló időpontja: 2016. november 15. (kedd), 14 óra (300 perc)
• A második forduló időpontja: 2017. január 25. (szerda) 10 óra
• A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2017. március 20. (hétfő) 10 óra

• III. kategória
• Az első forduló időpontja: 2016. november 15. (kedd), 14 óra.
• A második forduló (döntő) időpontja: 2017. március 2. (csütörtök) 11 óra.

• Arany Dániel Matematikaverseny (9-10. évfolyam)
• Nevezési határidő 2016. november 15.

• Az első forduló időpontja: 2016. december 15. (csütörtök) 14-18 óra
• A második forduló időpontja: 2017. február 2. (csütörtök) 14-18 óra
• A harmadik forduló időpontja: 2017. április 6. (csütörtök) 11-15 óra 
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Vas megyében szervezett megyei „saját” versenyek

• Bolyai János matematikaverseny (9-12. évfolyam)
• Nevezési határidő:  külön értesítés az iskoláknak, kollégáknak

• Egy fordulós a verseny: 2017. tavaszi szünet előtt; 14.00-16.30

• SZEMA (Szerethető Matematika) csapatverseny szakképző 
iskoláknak (szakgimnáziumok és szakközépiskolák) 9-10. évfolyam

• Nevezési határidő:  külön értesítés az iskoláknak, kollégáknak

• Egy fordulós a verseny: 2017. március 22.?; 12:00-14:30
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Egyéb versenyek

• Bolyai matematika csapatverseny 4 fő/ csapat (9-12. évf.)
• Nevezési díj: 1000 Ft/fő
• nevezési hat.:2016.10.21.
• körzeti forduló: 2017.01.06. (péntek) 14:30 óra (60 perc)

• Nemzetközi „Kenguru” (9-10. osztály, 11-12. osztály)
• Nevezési díj: 500 Ft/ fő;
• nevezés határideje 2016.10.28.
• Egy fordulós a verseny.  2017. 03.16. (csütörtök)  10:00-11:15-ig

• Zrínyi Ilona (Gordiusz) (9-12. évfolyamos)
• Nevezési díj: 1000 Ft/ fő
• Nevezési határidő: 2016.11.15.
• 1. forduló: 2017. február.17. (péntek)  14 óra (90perc)

21



• Országos, illetve területi igényfelmérésen alapuló feladattervezés 
(Oktatási Hivatal KIR adminisztrációs felület, KIR kérdőívek menüpont)

• A szaktanácsadás szakmai szolgáltatás:
• a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása

• szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani segítése

• a pedagógusok szakmai előmenetelének támogatása

• az intézményvezetők és az intézmények pedagógiai munkájának a támogatása

• a központi igényfelmérőben leadott szolgáltatási igények ellátása

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás

22



Továbbképzések (Zalaegerszegi POK)

http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/zalaegerszeg/zalaegerszeg_tovabbkepzes

Az iskolák folyamatosan kapnak értesítést a továbbképzésekről

Pl. a tavalyi kínálatból:
• Számítástechnika, informatika
• Tehetséggondozás
• Mérés-értékelés, stb.

Legfrissebb: 
Pedagógusok felkészítése a minősítésre - Vas megye
2016. szeptember 29. (csütörtök) 9:00 – 17:30 
http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/zalaegerszeg/pedfelkeszites_minosit
esre_vas
(beszámítható a pedagógusok 7 évenkénti 120 órás képzésébe)
Terv:
Szakmai napok: 2016.10.24-28.
Digitális témahét: 2017.04.03-07.
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Továbbképzések (PSZK)
• A NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 

• Szakmai programok (ingyenesek):
• pedagógiai nap  (2016. november; a Z generáció pszichológiai és pedagógiai 

problémáiról)
• nevelési értekezletek (tantestületi, nevelőtestületi igény szerint, egyeztetett 

időpontban)
• A PSZK mérést, értékelést, fejlesztést támogató eszközei 
• Hatékony tanulómegismerés 
• Dolgozat szerkesztése és elemzése 
• A kompetenciamérés tantermi hasznosítása    
• A pedagógus-továbbképzési rendszer megújítása 

• műhelymunkák, jó gyakorlatok (szervezése bevont szakértőkkel) 
• Konzultációk

• Pedagógus-továbbképzések (iskolákhoz elküldött ajánlat fele 
ingyenes, másik fele részvételi díjhoz kötött)
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Minősítési rendszer

Mikor?
• Gyakornoki időszak végén (min. 2 év) kötelező Ped. I.-be
• Ped. I.-ben töltött 6. évet követően , de legkésőbb a 9. év során kötelező 

Ped. II.-be (pedagóguspályán maradhat)
Átmeneti időszakban: lehetőség van Ped. I-ből is Mesterpedagógus, vagy Kutatótanár 
fokozatba kerülni ún. összevont eljárás keretében

• Mesterpedagógus, kutatótanár nem kötelező
Kiegészült a Mesterpedagógus fokozat megszerzésének feltétele (szakértői, 
szaktanácsadói, vezetői pályázat) 
Változtak a Kutatótanári minősítés szabályai

Mindig a hatályos jogszabály szerint kell felkészülni 
(pl. portfólió feltöltése a megnyitáskori állapot szerint történjen)

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok
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• Indikátorok számának változása 77-ről 62-re

• Portfólió-dokumentumok számának csökkentése

– 6 db óra/foglalkozásterv helyett 4 db

– 4-6 szabadon választott dokumentum helyett 2-5 feltöltése

• Új Útmutatók, kiegészítő útmutatók, kompetencia- és 

indikátorértelmezések

Pedagógusminősítés várható változásai
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Tanfelügyelet

Ötévente minden intézmény minden pedagógusának részt kell vennie 
tanfelügyeleti ellenőrzésen.

A tervben szereplő intézmények, intézményvezetők és pedagógusok július 31-ig az 
OH által működtetett informatikai támogató rendszeren keresztül értesülnek a 
tervezett ellenőrzésekről. Ugyanezen informatikai támogató rendszeren keresztül 
értesíti a Hivatal november 30-ig az ellenőrzésben érintett feleket a pontos 
időpontról, az ellenőrzésre kijelölt szakértőkről, valamint a vezető szakértő 
személyéről. 

(2017-re tervezett ellenőrzésekbe pedagógus nem került tervezésbe, csak 
intézményvezetői és intézményi – folyamatos változások)

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok
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Önértékelés

• Intézmények ötéves és éves önértékelési terve

• Pedagógus önértékelése

• Változások

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok
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Módszertani segítségek

Hasznos linkek:
Realika:
http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/coursecs?c=43
Sulinet:
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika
Zanza tv:
http://zanza.tv/matematika
OFI:
http://ofi.hu/matematika-mintafeladatsorok
AKG matematika:
http://www2.akg.hu/matek/
stb.
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OFI:

http://tankonyvkatalogus.hu/

Oktatási Hivatal:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/kir_
tkv_jegyzek
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• Nemzeti Köznevelési Portál (tananyagok, rugalmas tanmenetek, 
okostankönyvek, stb.)

https://portal.nkp.hu/#teacher-block

• Jó gyakorlatok

• Tevékenységközpontú pedagógia

• IKT eszközök a matematika oktatásában

• Játékosság

• Szórakoztató matematika, és kooperatív módszerek
http://simplexportal.ro/tananyagok/egyetemi_konyvek/cooperative.pdf

• stb.

Módszertani változatosság
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Köszönöm a figyelmet!

Király Bernadett

06-30-301-71-61

kiralybernadett374@gmail.com

http://www.hbsz-szhely.hu/letoltheto-dokumentumok/
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