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Az előző tanévről

Tanévkezdő fórum:

Két helyszínen Szombathelyen és Sárváron

„Tanévkezdő fórum – Valóságközeli feladatok”

(Tóth László PSZK mérés – értékelési szakemberrel)

Őszi szakmai napok: 

„Módszertani eszköztár bővítése – Tankockák használata, 
készítése (LearningApps.org)” (Király Bernadett)

„IKT eszközök alkalmazása (GeoGebra)” (Tóthné Nagy Emese)
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Az előző tanévről

Megyei versenyek:

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

• Hetedik alkalom 2018. március 22-én

• Szervezők: Kereskedelmi (Orlay)  és a Nádasdy (Csepreg)

• ELTE Savaria Egyetemi Központ díszterem

• 15 szakgimnáziumi és 9 szakközépiskolai csapat indult

• A verseny ideje alatt a felkészítőknek előadást tartott Dr. Vancsó Ödön 
habilitált egyetemi docens

• 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

• 2018. március 12-én (hétfő) 14:00-16:30 (feladatlapok az iskolákhoz 
eljuttatva előtte pénteken a nevezésben megadott kapcsolattartóhoz)

• 280 diák nevezett

• 60 dolgozatot küldtek be a kollégák – pontozás egységesítése

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

„LÉPCSŐK_1” (Iskolatípusokon és szakterületeken átívelő 
együttműködés, kapcsolati háló kialakítása és fejlesztése, 
gyakorlatorientált tudásmegosztás.”

(Tóthné Nagy Emese)

Új kezdeményezés, 3 szaktanácsadó szentgotthárdi fóruma volt.

Tavaszi szakmai napok után: 

„Szakmai műhely – Az értékelés nehézségei a gyakorlatban”

(Király Bernadett)

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

A Magyar Közlöny 85. (2018.06.14.) számában megjelent a 13/2018. (VI. 14.) EMMI 

rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről: a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. 

(hétfő), utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek). A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart.

Tanítási szünetek a tanítási évben

• Őszi szünet: 2018. október 29. hétfőtől október 31. szerdáig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

• Téli szünet: 2018. december 27. csütörtöktől 2019. január 2. szerdáig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. 
(csütörtök).

• Tavaszi szünet: 2019. április 18. csütörtöktől 2019. április 23. keddig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

A jogszabály által országosan, egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a nevelési-oktatási 
intézményekben is alkalmazni kell.

Matematika érettségi: 2019. május 7. (kedd)
Terv: Érettségit javítók fóruma, 2019. május 16. vagy 23. (csütörtök) - Értesítés az iskolákhoz, 
kollégákhoz – „Mérés, értékelés nehézségei a matematikában” című fórum (Király Bernadett)
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A tanév rendje
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A tanév rendje
Témahetek – sikertörténet 
A projektoktatást lehetővé tevő témaheteket ebben a tanítási évben az oktatásért felelős 
miniszter az alábbi időpontok szerint hirdette meg:

• „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között,

• Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között,

• Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között.

Országos mérések, értékelések dátumai (szerdai napok)

• A két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a célnyelvi mérés 
időpontja: 2019. május 15.

• A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérés dátuma: 2019. május 22.

• Az országos kompetenciamérés időpontja: 2019. május 29.

TIMSS mérés (4. és 8. évf. matematika és természettudományok): 2019. április ?
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/timss
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A változások nem jelentősek , de
A tanév rendje 13/2018. EMMI rendelet keretet biztosít a munkához -

! Az OKM adatokat, a lemorzsolódást és a nyelvi felmérést tantestületi szinten elemezni kell (jk.) !

KIR adattisztítás megtörtént, összekapcsolása folyamatban van a BM Nyilvántartó R.-rel

ÚJ Nemzeti Alaptanterv (2017. január, Csépe Valéria, munkaverzió) és SZAKKÉPZÉSI Kerettantervek*

Nkt. módosítás tervezet készül:

• Óraszámok, terhelés vizsgálata

• Adminisztráció csökkentése

• Eltérítés elismerési szándékkal

• Pályáralépés és visszatérés támogatása

• Célfeladat kifizetés

• Vezetői életpálya

• Magántanulói státuszok ellenőrzése

• Osztályozóvizsga bizottság előtt

GDPR – az EU ált. adatvédelmi rendelete okán áttekintés és felülvizsgálat szükséges a Nkt. szerint

Minimális eszközjegyzék rendelet frissítése várható

Szakmai ellenőrzések: 1) Óvodák 2) Alulteljesítő iskolák (2. kör, fenntartói intézkedési terv)11



A változások nem jelentősek , de
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AKTUÁLIS
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• A NAT végleges változatának kialakításához a TÁRCA ÖRÖMMEL
VESZI mindenkiépítő jellegű javaslatait, ha azok a következő nemzedék
testi, szellemi, lelki és érzelmi fejlődését, a köznevelés tartalmi javítását
szolgálják.

• A társadalmi és szakmai egyeztetés dokumentum
a www.oktatas2030.hu honlapon elérhető és véleményezhető 2018.
szeptember 30-ig. Az észrevételeket a nat@nat.gov.hu e-mail-címre lehet
küldeni (https://www.oktatas2030.hu/)

• A megjegyzések figyelembe vételével, további szakértők bevonásával az
anyagot kiegészíti a minisztérium, majd a dokumentum a kormány elé
kerül, és azt követően kezdődik meg az új Nemzeti Alaptanterv
kodifikációja. Az új NAT intézményi szintű alkalmazására – az eredeti
terveknek megfelelően – 2019 szeptemberétől kerül sor, felmenő
rendszerben az első és az ötödik évfolyamtól.

• 312 / 290 / Matematika 63 – 86 / ált. rész 1 – 21.

http://www.oktatas2030.hu/
mailto:nat@nat.gov.hu
https://www.oktatas2030.hu/


AKTUÁLIS
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Érettségi statisztikák - Kompetenciamérés 
értékelése

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/stati
sztikak_vizsgaeredmenyek

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kom
petenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak

Vizsgaeredmények 10 vizsgatárgyból 
A tanulói jogviszonyban, nappali rendszerben tanulók 
vizsgaeredményei 10 vizsgatárgyból

Az Országos kompetenciamérés adatai alapján
legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő
magyar iskolák.

A felnőttoktatásban, tanulói jogviszonyban, nappali vagy 
esti, levelező rendszerben tanulók vizsgaeredményei  

Hátránykiegyenlítés és a tudás fejlesztése

A szakgimnáziumban, tanulói jogviszonyban, nappali 
rendszerben tanulók vizsgaeredményei 10 vizsgatárgyból 
Vizsgaeredmények a szakmai vizsgatárgyakból 

Az OKM adatai alapján azonosíthatók az olyan
iskolák, amelyek jobb eredményt érnek el, mint az
tanulóik családi háttere alapján várható volna.

A tanulói jogviszonyban nem lévők vizsgaeredményei 10 
vizsgatárgyból 
A gimnáziumban, tanulói jogviszonyban, nappali 
rendszerben tanulók vizsgaeredményei 10 vizsgatárgyból
A szakközépiskolában, tanulói jogviszonyban, nappali 
rendszerben tanulók vizsgaeredményei 10 vizsgatárgyból

Az OKM adatai alapján azonosíthatók az olyan iskolák
is, amelyek jobb eredményt érnek el, mint az
tanulóik korábbi eredményei alapján várható volna,
azaz az átlagosnál nagyobb az ott folyó pedagógiai
munka fejlesztő hatása.
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https://www.ketszintu.hu/publicstat.php?stat=_2018_1&download=199
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https://www.ketszintu.hu/publicstat.php?stat=_2018_1&download=202
https://www.ketszintu.hu/publicstat.php?stat=_2018_1&download=203
https://www.ketszintu.hu/publicstat.php?stat=_2018_1&download=204


Versenyek_01
• OKTV (11-12. évfolyam; I. II. és III. kategória) 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kerete
ben/aktualis_versenyidoszak
• Jelentkezés: 2018. szeptember 21-ig (ADAFOR-on!)
I. és II. kategória - 2018. november 13. (kedd), 14 óra. (300 perc)

A második forduló időpontja: 2019. január 23. (szerda) 10 óra.
A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2019. március 18. (hétfő) 10 óra.

III. Kategória - Az első forduló időpontja: 2018. november 29. (csütörtök), 14 óra.
• A második forduló (döntő) időpontja: 2019. február 28. (csütörtök) 11 óra.

• Arany Dániel Matematikaverseny (9. és 10. évfolyam)
http://www.bolyai.hu/aranydaniel.htm
• Nevezési határidő: 2018. november 30. – a versenyportálon, nevezési díj nincs.

KEZDŐK és HALADÓK I. és II. kategóriájában három forduló van, a III. kategóriában kettő

• Első forduló időpontja: 2018. december 13. (csütörtök) 14-18 óra, ---------------------

• Második (1) forduló időpontja: 2019. február 14. (csütörtök) 14-18 óra, 1

• Harmadik (2) forduló időpontja: 2019. április 11. (csütörtök) 11-15 óra. 2 16

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak
http://www.bolyai.hu/aranydaniel.htm


Versenyek_02

• Bolyai matematika csapatverseny 4 fő/csapat ( 3-8. és 9-12. évf. + felnőtt)
https://www.bolyaiverseny.hu/matek912/index.htm
• Nevezési díj: 1000 Ft/fő
• Nevezési határidő: 2018. október 19. (péntek), 18 óra.
• A körzeti forduló időpontja: 2019. január 11. (péntek), 14 óra 30 perc (Erdélyben 15 

óra 30 perc) - ezt minden csapat a saját iskolájában írja.
• Az országos döntő időpontja: 2019. február 23. (szombat), 10 óra 30 perc.

• Nemzetközi „Kenguru” (2-8. és 9-12. osztályok) https://zalamat.hu/
• Nevezési díj: 700 Ft/fő
• Nevezési határidő: 2018. november 05.
• Egy fordulós a verseny: 2019. március 21. (csütörtök) 10:00-11:15-ig

• Zrínyi Ilona - volt Gordiusz (2-8. és 9-12. évfolyamos) Internetes nevezés!
http://www.mategye.hu/pdf/kiiras_zrinyi.pdf
• Nevezési díj: 1200 Ft/ fő
• Nevezési határidő: 2018. november 20.
• 1. forduló: 2019. február 15. (péntek) 14 óra (60 / 75 / 90 perc, 25/25/30 feladat) 17

https://www.bolyaiverseny.hu/matek912/index.htm
https://zalamat.hu/
http://www.mategye.hu/pdf/kiiras_zrinyi.pdf


Versenyek_03
• XXVIII. VARGA TAMÁS ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENY (csak 7. és 8. oszt.

http://www.mategye.hu/pdf/kiiras_varga.pdf
• Nevezési díj: 1000 Ft/fő
• Nevezési időszak: 2018. szeptember 17-től november 13-ig - Internetes
• A verseny fordulói: a verseny három fordulós:

• Az 1. forduló időpontja: 2018. november 27. (kedd) 14.00-16.00 óra.
• A 2. forduló időpontja: 2019. január 22. (kedd) 14.00-16.30 óra.
• A 3. forduló időpontja: 2019. február 26. (kedd) 14.00-17.00 óra.

• Két kategória: I. - legfeljebb 4 óra/hét, illetve II. – négynél több kötelező óra.

• OSZKTV - Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Versenyek (Reál,
Humán, Közismereti komplex) https://suliszerviz.com/oszktv
• Nevezési díj: nincs Nevezési határidő: 2018. november ?
• 3 fordulós a verseny: 2018. december ? vagy 2019. január ? az iskolai forduló

• Internetes Matematikaverseny (3-8. osztályos) - http://www.mategye.hu/
• Nevezési díj: a versenyen való részvétel térítésmentes.
• Nevezési határidő: folyamatos

Feladatok kitűzése (8 fordulós) Beadási határidő
• 1. forduló 2018. szeptember 18. (kedd) 15 óra 2018. október 8.
• 2. forduló 2018. október 9. (kedd) 15 óra 2018. november 5. 18

http://www.mategye.hu/pdf/kiiras_varga.pdf
https://suliszerviz.com/oszktv
http://www.mategye.hu/


Versenyek_még

• MaTech - Országos kreatív matematika verseny gimnáziumok és szakgimnáziumok
10. és 11. osztályos tanulói számára https://matechverseny.hu/
www.facebook.com/matechverseny
• Nevezési díj: nincs 3 fős csapatokkal, interaktív, eszközhasználati matematika verseny -

https://www.youtube.com/watch?v=FevFKIy51nM
• Nevezési időszak: 2018. december  01-től 15-ig – Internetes regisztráció után
• Időpontok: - az első online forduló időpontja 2018. január 8. 14 óra 2018. január 22. 14 óra

• - a második online forduló időpontja 2018. február 22. 14 óra
• - a harmadik (döntő) forduló időpontja 2018. április 19. Budapesten

• Náboj - nemzetközi matematikaverseny - https://math.naboj.org/rules.php
• A részvétel díjtalan (útiköltség!).
• Nevezési határidő: 2019. február ?
• Két kategória: Junior  (legfeljebb 10.-es tanulók ) és Senior (bármely évfolyamról)
• 5 fős csapatok, 120 perces, Veszprémben, 2019. március 22. (péntek)

• Medve Szabadtéri Matekversenyen (5-12. évfolyamos diákok, valamint tanárok, és
vállalkozókedvű felnőttek / 6 kategória, 3 fős csapatok) - http://medvematek.hu/
• Helyszín: Veszprém (májusban) – utazási költség! 
• Nevezési díj egységesen: 2000 Ft/fő, Pedagógusok számára a nevezés ingyenes!
• Nevezési határidő: 2018. október 01. – november 16-ig.
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Vas megyében szervezett „saját” verseny

• SZEMA (Szerethető Matematika) csapatverseny (3 fős)
szakgimnáziumok és szakközépiskolák 9-10. évfolyamos tanulóinak

• Nevezési határidő:  2019. február 28. (csütörtök)
ZPOK felületén + külön értesítés az iskoláknak, kollégáknak e-mailben

• Egyfordulós a verseny, megyei szintű, két kategóriában versenyeznek a diákok

• VÁLTOZÁS: Arany, ezüst, bronz helyezettek + különdíjak

• Szervezők_2019: Gépipari és a III. Béla (Sztg.)

• Időpont: 2019. április 04. (csütörtök), 11:00 - 14:30
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Vas megyében szervezett megyei „saját” versenyek

• Bolyai János matematikaverseny (9-12. évfolyam)
• Cél: A tehetség felismerésén, gondozásán kívül 

a versenyzők sikerélményhez juttatása.

• További cél, hogy a megyében minél több, 
matematikából tehetséges tanuló vegyen részt 
a megmérettetésen.

• Kategóriánként részben, vagy teljesen eltérő feladatsort 
kell megoldani.

• Nevezési határidő:  2019. január 21.

POK + külön értesítés az iskoláknak, kollégáknak

• Egy fordulós a verseny

• Tervezett időpont: 2019. február 4. (hétfő) 14:00 – 16:30

• Több feladatíró, elsősorban szaktanácsadó kollégák (segítséget elfogadunk!)

21
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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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Tervezett programok, ZPOK
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Képzés megnevezése A képzés tervezett időpontja

A családdal kapcsolatban - Együttműködés; A családok lehetséges bevonása 

a nevelési-oktatási folyamatokba
2018. október 16-17-18.

Viselkedéskorrekciós lehetőségek az iskolában 2018. október 15-16-17.

A tehetségekért - felkészítés a felismeréstől a komplex fejlesztési 

lehetőségekig
2018. november 6-7-8.

A tanulók tudásszintjének, képességeinek és kompetenciáinak mérése és 

értékelése
2018. november 7-8-9.

A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai - érzékenyítő, 

szemléletformáló pedagógus-továbbképzés
2018. október 17-18.

Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására 2019. február 7-8-9.

Pedagógusok felkészítése a minősítésre 2018. szeptember 20.



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

• Igényfelmérés elküldése után felmerült kérések lehetnek, 
megoldható

• 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

24



Minősítési rendszer
Használjuk ki a POK által hirdetett felkészítőket
• 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
Önértékelési kézikönyv  SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK SZÁMÁRA Hatályos 2018. július 26.-tól.
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Legális eszközök használatának támogatása

• Számológépek használatának tanítása

• Függvénytáblázat használatának időben történő megismertetése

Ajánlás:  

Zsiros Péter kutatásvezető kolléga szakmai beszámolója 
az "Út a tudományhoz" programon belül megvalósult tanulói kutatásról 
(www.kiralybernadett.hu)
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• Nemzeti Köznevelési Portál 
(tananyagok, rugalmas tanmenetek, okostankönyvek, stb.)

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

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

• 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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Nem legális eszközök használatának támogatása

Például:

Photomath mobil alkalmazás

Alkalmazása:

• Önellenőrzés

• Egyenletmegoldás folyamatának követése, segítség, tanulás

• Kollégáknak: feladatok kiválasztása
29



Oktatási Hivatal:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tank
onyvjegyzek

EKE OFI (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)

http://tankonyvkatalogus.hu/

Könyvtárellátó

http://kello.hu/
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Köszönjük a figyelmet!

Király Bernadett

06-30-301-71-61

kiralybernadett374@gmail.com

www.kiralybernadett.hu
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