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Tankönyvek, feladatgyűjtemények 

Az előző tanévről

Módszertani segítségek



Az előző tanévről

Tanévkezdő fórum:

Két helyszínen 

„Nincs királyi út…” 

Őszi szakmai napok: 

„Digitális támogatás a matematika tanításában”

GeoGebra, Excel, PowerPoint, hasznos oldalak az interneten
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Az előző tanévről

Megyei versenyek:

SZEMA (Szerethető Matematika) Vas megyei Szakgimnáziumok és 
Szakközépiskolák Matematikai Csapatversenye

• Hatodik alkalom 2017. március 22-én

• Szervezők: Gépipari és a Rázsó (Körmend)

• ELTE Savaria Egyetemi Központ díszterem

• 17 szakgimnáziumi és 8 szakközépiskolai csapat indult

• A verseny ideje alatt a felkészítőknek előadás: Molnár Zoltán 
„Prímemberek” címmel

• Szponzorok 
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Az előző tanévről

Képek a versenyről:
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Az előző tanévről

Bolyai János Megyei Matematikaverseny 

• Sok évtizedes hagyománnyal rendelkező verseny

• A verseny gondozója, feladatírója: Zsiros Péter 

• Cél: tehetséggondozás, tehetségazonosítás

• 2017. március 27-én (hétfő) 14:00-16:30 (feladatlapok az iskolákhoz 
eljuttatva előtte pénteken a nevezésben megadott kapcsolattartóhoz)

• 305 diák nevezett

• 85 dolgozatot küldtek be a kollégák – pontozás egységesítése

• A dobogós diákok és felkészítőik jutalmazása a POK által szervezett 
ünnepélyes díjátadón, Celldömölkön
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Tavaszi szakmai napok: 

„Középszintű matematika érettségit javítók fóruma”

Hivatalosan elmaradt 

Sok éves hagyomány szerint szervezzük a matematika érettségi 
megírása utáni hétre
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A tanév rendje

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet (http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17090.pdf)

Tanévkezdő Kiadvány 2017-2018 (Oktatásért Felelős Államtitkárság kiadványa)

Az őszi szünet  2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart

Az első félév 2018. január 26-ig tart

A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart

Érettségi előtti utolsó tanítási nap: 2018. május 3.

Matematika érettségi: 2018. május 8. 

Terv: Érettségit javítók fóruma, 2018. május 17. (csütörtök)

(Értesítés az iskolákhoz, kollégákhoz – „Mérés, értékelés nehézségei a matematikában”)

Az utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek)
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A tanév rendje

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet (http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17090.pdf)

A témahetek megszervezésének lehetősége

Munkatervben meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon,
továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét
keretében megszervezheti.

a) pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között

b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között

c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között
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Jogszabályi változások

Új kerettantervek a 2016/2017-es tanévtől felmenő rendszerben:
http://kerettanterv.ofi.hu
(22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 
(XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról)

Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
(EKE OFI) rugalmas tanmenetei: https://portal.nkp.hu/ és a 
http://tankonyvkatalogus.hu/

Érettségi vizsga részletes követelményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak#1

Az előző évi tanévkezdő fórum prezentációjában részletesen kiemelve a változás

Elérhető: www.kiralybernadett.hu
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Versenyek

• OKTV (11-12. évfolyam; I. II. és III. kategória)
• Jelentkezés: 2017. szeptember 22-ig
• I. és II. kategória

• Az első forduló időpontja: 2017. november 14. (kedd), 14 óra (300 perc)
• A második forduló időpontja: 2018. január 24. (szerda) 10 óra
• A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2018. március 19. (hétfő) 10 óra

• III. kategória
• Az első forduló időpontja: 2017. december 7. (csütörtök), 14 óra.
• A második forduló (döntő) időpontja: 2017. március 1. (csütörtök) 11 óra.

• Arany Dániel Matematikaverseny (9-10. évfolyam)
• Nevezési határidő 2017. november 30.

• Az első forduló időpontja:  2017. december 14. (csütörtök) 14-18 óra 
• A második forduló időpontja: 2018. február 8. (csütörtök) 14-18 óra
• A harmadik forduló időpontja: 2018. április 12. (csütörtök) 11-15 óra
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Vas megyében szervezett megyei „saját” versenyek

• Bolyai János matematikaverseny (9-12. évfolyam)
• Nevezési határidő:  2018. február 26.

POK + külön értesítés az iskoláknak, kollégáknak

• Egy fordulós a verseny

• Várható időpont: 2018. március 12. (hétfő),  14.00 - 16.30

• SZEMA (Szerethető Matematika) csapatverseny 
szakgimnáziumok és szakközépiskolák 9-10. évfolyam
• Nevezési határidő:  2018. február 2.

POK + külön értesítés az iskoláknak, kollégáknak

• Egy fordulós a verseny

• Szervezők: Kereskedelmi és a Nádasdy

• Várható időpont: 2018. március 22. (csütörtök), 11:45 - 14:30
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Egyéb versenyek

• Bolyai matematika csapatverseny 4 fő/ csapat (9-12. évf.)
• Nevezési díj: 1000 Ft/fő

• Nevezési határidő: 2017. október 20. (péntek), 18 óra

• Körzeti forduló:  2018. január 5. (péntek), 14 óra 30 perc (60 perc)

• Nemzetközi „Kenguru” (9-10. osztály, 11-12. osztály)
• Nevezési díj: 600 Ft/ fő;

• Nevezési határidő: 2017. október 25.

• Egy fordulós a verseny: 2018. március 20 (kedd) 10:00-11:15-ig

• Zrínyi Ilona (Gordiusz) (9-12. évfolyamos)
• Nevezési díj: 1000 Ft/ fő

• Nevezési határidő: 2017. november 21.

• 1. forduló: 2018. február 16. (péntek) 14 óra (90perc)
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Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium terve:

• 100 éves évforduló alkalmából

• PI – ünnepe

• Internetes verseny 7-8.; 9-10. és 11-12. évfolyamos csoportoknak

• Eredményhirdetés a PI – napon (március 14.), kiállítással, tudományos 
konferenciával

• Pontosítás folyamatban

Forrás: Sinkó Andrea

Tervezett program
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Az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE" cím nyertes középiskolái
Vas megyében:

• ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

• Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

• Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium

• Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Gépipari és Informatikai 
Szakgimnáziuma

• Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

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

• Igényfelmérés elküldése után felmerült kérések 

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

• szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani segítése

• felkérésre szakmai konzultáció szervezése

• az intézményvezetők és az intézmények pedagógiai munkájának a támogatása

• részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében

• a központi igényfelmérőben leadott szolgáltatási igények ellátása

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás
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Minősítési rendszer

• 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)
• Mesterpedagógus, kutatótanár nem kötelező, pályázat útján történik

• minősítésre történő jelentkezést az informatikai rendszerben a minősítés évét 
megelőző év április 15-ig rögzíti az intézményvezető

• portfólió, pályázat feltöltési határideje, a minősítés évét megelőző év november 25. 
• szigorítás történt a minősítés értékelésénél: a kompetenciák százalékos értékelése 

egyenként is meg kell, hogy haladja a huszonöt százalékot (Ped. I-ből II.be)

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

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok Útmutatók 17



• Nemzeti Köznevelési Portál 
(tananyagok, rugalmas tanmenetek, okostankönyvek, stb.)

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

• TanTrend.hu (oktatási portál, 2017 szeptemberben indul)

• 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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Módszertani segítségek
Hasznos linkek:
Zanza tv:
http://zanza.tv/matematika
Tankockák:
https://learningapps.org/index.php?category=2&s=
Realika:
http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/coursecs?c=43OFI:
http://ofi.hu/matematika-mintafeladatsorok
AKG matematika:
http://www2.akg.hu/matek/
stb.
További linkek találhatók a www.kiralybernadett.hu oldalon, folyamatosan 
bővítve
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Módszertani segítségek
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Oktatási Hivatal:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvje
gyzek

10. évfolyamok kísérleti tankönyvei a kipróbálói visszajelzések alapján

átdolgozásra és véglegesítésre kerültek

11., 12. évfolyamok tankönyvei és tanmenetei a következő tanévre készülnek el

EKE OFI (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)

http://tankonyvkatalogus.hu/

Könyvtárellátó

http://kello.hu/
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Tankönyvek, feladatgyűjtemények



Köszönöm a figyelmet!

Király Bernadett

06-30-301-71-61

kiralybernadett374@gmail.com

www.kiralybernadett.hu
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