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30. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY
(2020/2021-es tanév)

Találd fel magad!
KREATÍV FIATALOKNAK 5 M FT JUTALOM ÉS TÁMOGATÁS,  

AZ EREDMÉNYES TANÁROKNAK ÉS KÖZÉPISKOLÁKNAK  
10-10 M FT JUTALOM, ILL. TÁMOGATÁS!

KIK INDULHATNAK? − Egyénileg vagy kétfős csapatban pályázhatnak középiskolás fiatalok, határon túli 
magyar fiatalokat is beleértve.

MIT LEHET NYERNI? − A 3 db I. díjas, a 3 db II. díjas és a 4 db III. díjas pályázat készítői jelentős pénz
jutalomban részesülnek. Különdíjat kap a legfiatalabb díjazott és a legsikeresebb díjazott határon túli fiatal. 
A verseny 1−3. helyezettjei 100 többletpontot kapnak a 2021. évi felsőfokú felvételi eljárása során.

A legjobb fiatalokat (10−12 pályázó) felkészítő középiskolai tanárok differenciált, 600−800 E Ftos jutalmat 
érdemelnek ki.

A legeredményesebb iskolák 1 M Ft támogatást nyernek el. 

A versenyen kiválasztott fiatalok nemzetközi versenyeken, szakmai utazásokon vehetnek részt, többek között 
az EU Fiatal Tudósok Versenyén, a tudományos versenyek olimpiáján az USAban (ISEF), a Nobeldíj átadási 
ünnepségen stb.
Az arra alkalmas pályázókat a Startup Campus ingyenesen üzleti és forrásszerzési képzésben részesíti.

MIVEL LEHET NEVEZNI? − Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, 
valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. 
tudományos munka terveivel.

HOGYAN KELL JELENTKEZNI? − A kidolgozandó feladat max. 2 oldalas tervét a www.innovacio.hu/nevezes 
oldalra kell feltölteni 2020. november 25-én, 15 óráig. Az 1. fordulóban elfogadott és részletesen kidolgozott 
pályázatok leírását 2021. április 1-én, 14 óráig beérkezően kell feltölteni a www.innovacio.hu/beadas oldalra. 
A pályázóknak 2021. április 14. és 23. között kötelező jelleggel, max. 5 perces prezentációt is kell tartaniuk.

A verseny szervezői a kidolgozás indokolt költségeihez max. bruttó 50 E Ft értékben járulnak hozzá.

A verseny részletes pályázati felhívása, és a tanárok, ill. iskolák jutalmazási feltételei a Magyar Innovációs 
Szövetség honlapján olvashatók.

MIT ÉRTÉKELNEK? − A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, 
ill. tudományos értéke; az önálló, saját munka kimutathatósága, nyilvánvalósága; az írásos anyag, ill. műszaki 
alkotás (vagy modell) színvonala, az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége és jövőbeni 
hasznosíthatósága; az eredmények ésszerű és világos értelmezése.

EGYÉB TUDNIVALÓ? − Az ünnepélyes díjátadásra 2021 májusában, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. 
A legjobb pályaműveket 2021. szeptember 24én is bemutatják a Kutatók Éjszakáján, Budapesten.

http://www.innovacio.hu/felhivas
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Isten veletek, cimborák…
Szöveg: Indri Dániel Janisz főszerkesztő | Fotó: Dömölky Dániel 

Ing kivasalva. Mobiltelefon kikapcsolva, kitéve a tanári asztalra. Csokoládé és egy kis 
üdítő kikészítve az asztalra. Két toll mellette, még három a táskában. Mindjárt kez-
dődik. Izgulok. Megérkezik a tanár, és felírja a táblára, hogy mikor kell letenni a tollat. 
Megkapjuk a lapokat: de jó, hogy tegnap még átnéztem az ipari forradalmakat! 

Ilyen és ehhez hasonló gondolatok cikázhattak sok tízezer érettségiző fejében a május 
elején kezdődött vizsgaidőszakban. Ismét eljött az a pillanat, amikor számot adhatunk 
addig megszerzett tudásunkról, de ezúttal egy egyszerű dolgozatnál többről van szó. 
Az érettségivel ugyanis lezárul egy korszak, elköszönünk osztálytársainktól, akikkel 
szinte a hét minden napján együtt töltöttük az időt. A barátságok azonban megmarad-
nak! Lélekben talán ekkor köszönt be véglegesen a felnőttkor. Jó eséllyel a jövőnket is 
befolyásolja ez a pár nap, hiszen kisvártatva kiderül, hogy az elért eredmények alapján 
bekerülünk-e a hőn áhított felsőoktatási intézmény általunk választott szakára. 

E sorokat olvasva az ember nem gondolná, hogy egy rendhagyó érettségiről beszélünk. 
Mert az idei minden tekintetben az volt.

A járványveszély miatti biztonsági intézkedések okán a szóbeli érettségik – bizonyos 
kivételektől eltekintve – elmaradtak, a tanulóknak maszkokban, egymástól kellő 
távolságban kellett számolniuk, térképet lapozniuk vagy két verset összehasonlítani-
uk. A vizsgákat követően nem volt lehetőség a feladatok átbeszélésére, a tapasztala-
tok megosztására, mindenki azonnal útnak indult a biztonságot jelentő otthon falai 
közé. A májusi vizsgák rendben lezajlottak, megbetegedés nem történt, dicséret illet 
mindenkit, aki hozzájárult a sikerhez, a takarítótól kezdve a diákokon és szüleiken át 
a pedagógusokig.

E havi lapszámunk fő témája az idei érettségi és a felsőoktatási felvételi. Az érettségi 
lebonyolításáért felelős Oktatási Hivatal főosztályvezetője, Pongrácz László mesélt 
nekünk a vizsgák megszervezéséről ebben a különleges helyzetben. Aáry-Tamás Lajos 
oktatási ombudsmantól megtudhatjuk, hogy jellemzően milyen ügyekkel keresik 
meg őket, Hermann Zoltán pedig a középiskolák eredményességére igyekszik vá-
laszt találni. Akit nem vesznek fel egyetemre, annak megfelelő alternatívát jelenthet 
a felsőfokú szakképzés, erről dr. Reisz Teréziát kérdeztük. Nagy Zoltán, a Századvég 
oktatási elemzője nemzetközi összehasonlításban vizsgálja hazánk érettségi rendsze-
rét, illetve ismerteti a vizsgák megrendezésével kapcsolatos közvéleménykutatások 
eredményeit is. Dr. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese 
pedig a felvételi jelentkezéseket elemzi számos szempont alapján, így többek között 
megtudhatjuk, melyek lettek idén a legnépszerűbb alapképzési szakok.

Természetesen újfent megkérdeztünk végzős diákokat is élményeikről, illetve kiderül, 
mire kellett odafigyelnie egy iskolaigazgatónak az érettségi sikeres lebonyolításához 
a jelenlegi helyzetben. Emellett Csabai Krisztina fejlődéspszichológust kérdeztük 
a járvány megfelelő otthoni kommunikációjáról és a felmerülő lelki nehézségek csök-
kentésének lehetőségeiről, de érdekes mementót is olvashatnak a száz évvel ezelőtti 
ún. hadiérettségiről, illetve egy interjút Liisa Keltikangas-Järvinen professzor asz-
szonnyal a finn közoktatás mai állapotáról.

Fogadják szeretettel e havi lapszámunkat!
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AKTUÁLIS

Hogyan őrizhetjük meg lelki 
egészségünket a járvány 
időszakában?

Interjú Csabai Krisztinával, 
a PPKE BTK Fejlődés- és Klinikai 
Gyermeklélektan Tanszék vezetőjével
A járvány következtében a legtöbb családnak alapjaiban változott 
meg az élete. A szülők és a gyermekek a lakhelyükön összezárva 
végzik mindennapos kötelességeik nagy részét, ami hatással 
lehet a szenzitív periódusban lévő gyermekek lelki egészségére 
is. A járvány megfelelő kommunikációjáról és a felmerülő lelki 
nehézségek csökkentésének lehetőségeiről Csabai Krisztina 
fejlődéspszichológust kérdeztük.

Szöveg: Dallman Kristóf

Milyen lelki kihívásokkal kell szembenéznie a járványhelyzet miatt ott-
hon tanuló iskolásoknak? 

Régiónként eltérő kihívások tapasztalhatók. A gyermekek – persze szüleikkel 
együtt – életkoruk szerint is más-más kihívással találják magukat szembe. 
Ráadásul egyedi helyzetek egyedi megoldásokat is kívánnak, így nagyon ne-
héz általánosítani is. Ennek ellenére biztos, hogy a legnagyobb nehézség, hogy 
a digitális intelligencia fejlesztése eddig kevesebb hangsúlyt kapott, hiába 
tekintjük az iskolába járó korosztályt generációjukat tekintve digitális benn-
szülöttnek. Ez csupán annyit jelent, hogy olyan korba születtek, amelyben 
a technológiai fejlettség magas, a közösségi élet meghatározó részét, ahogy 
a kikapcsolódás más területeit is nagyrészt az internet segítségével élik meg 
a gyerekek. 

Nincsenek azonban felkészülve arra – ahogy a pedagógusok pedig felkészítve 
a digitális oktatás módszertanára –, hogy a tudás különböző formáit is az in-
ternet és digitális eszközök segítségével szerezzék meg; az internetet eddig 
kikapcsolódásra használták. Az internethasználat mennyiségét a szülők, pe-
dagógusok eddig leginkább korlátozni kívánták, szemben a jelenlegi helyzet-
tel, ahol fokozott és szinte egész napos használatára buzdítják őket. Korábban 
az internethasználat problémáira hívtuk fel csupán a szakma és a gyermekek 
figyelmét, kevesebb tanulmány született a pozitív hatásairól. A gyermekek 
könnyen kerülhetnek így ellentmondásokkal szembe az online jelenlétet 
illetően, és egy serdülő, aki a fejlődési szakasz jellegzetességeiből fakadóan is 
kritikus a felnőttekkel, emiatt is könnyebben elveszíti a bizalmát a felnőttek 
információinak hitelességét illetően. 
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A digitális intelligencia egy olyan képesség, ami szo-
ciális, érzelmi és kognitív képességeket foglal magába. 
Ezek a képességek, készségek segítenek minket abban, 
hogy a digitalizált térben érzékeljük saját magunk 
és mások szándékait, érzéseit, szabályozzuk, illetve 
hatékonyan legyünk képesek ezeket a megfelelő időben 
és módon alkalmazni. Ezek olyan képességek, készsé-
gek, amelyek segítségével a gyermek kialakítja digitális 
identitását, és kialakít egy egyensúlyt az online jelenlét 
kontrollált használatára. A digitális magabiztossághoz 
is megfelelő készségek kellenek, vagyis a problémás 
internethasználatból fakadó veszélyek detektálására 
és kezelésére, és ebből fakadóan a digitális biztonság 
megteremtéséhez, ami a fenyegetésekkel szembeni 
megfelelő elhárító és védekezési stratégiákat jelenti. 
Mindehhez kell a jó – és nemcsak digitális – kommu-
nikációs készség, ami az offline életben is alapvető, 
a másokkal való hatékony társalgáshoz ad alapot, ami 
által képesek vagyunk érzelmeinket, szükségleteinket 
is kommunikálni a másiknak. 

Fontos ez a készség, hiszen ha nem értek valamit, ezt 
kommunikálnom kell, mert a magyarázó félnek nem 
mindig világos, hogy a magyarázata nem kielégítő. 
A digitális kommunikációs készség fejlesztését algo-
ritmikus gondolkodás fejlesztésével érhetjük el, vagyis 
olyan gondolkodási készségekkel, amelyek segítségével 
a fejünkben kialakuló gondolati tartalmat digitálisan 
átalakítjuk és az online világ elvárásaihoz illeszt-
jük. A digitális intelligencia kialakulásához azonban 
a szocializáció közegei nyújtják a mintát, hiszen olyan 
alapvető emberi értékeken alapulnak, mint mások meg-
becsülése és tisztelete, az alapvető társalgás szabályai, 
ezen keresztül a másokért érzett felelősség, másokkal 
való együttérzés. Amíg ezek fejlesztésére nem helye-
zünk hangsúlyt, az internethasználat kockázatai való-
ban nagyobbak, mint a használatból fakadó előnyök.

Ami még nehézség, hogy sokféle, a gyermekek és 
a szülők számára addig ismeretlen alkalmazást kellett 
napok alatt készségszinten elsajátítaniuk (Microsoft 
Classroom, Microsoft Teams stb.), amelyeket bár intu-
itív módon használnak, de ez nem jelent készségszintű 
használatot. Ráadásul sokszor tantárgyanként eltérő 
alkalmazást használnak a pedagógusok, a gyermekek-
nek ezt tudniuk és követniük kell. El kellett sajátítaniuk 
a digitális számonkérés eszköztárát, gyakorlatot kellett 
szerezniük az idő megfelelő beosztásában, a feladatok 
elkészülésének tervezésében és előrelátásban. Mind-
ezek olyan kognitív fejlettséget igényelnek, melyekkel 
nem minden korosztályba tartozó gyermek rendelkezik. 

Milyen kihívásokkal néznek szembe az eltérő kor-
csoportokba tartozó gyerekek? 

Minden korosztálynak megvannak a maga kihívásai és 
nehézségei, ahogyan az előnyei is. A kisebbek a legki-
szolgáltatottabbak, nincsenek a digitális készségek 
birtokában és kevés tapasztalatuk van az online térrel, 
ráadásul ezek kifejezetten a kikapcsolódáshoz kötődtek 
eddig. Emiatt ők vannak leginkább rászorulva a felnőt-
tek – szülők és pedagógusok – segítségére. Egy elsős 
kisgyermek nem használja gyorsan és készségszinten 
a különböző oktatási felületeket, nincs tapasztalata 

az idő megfelelő beosztásával, nem tervez hatékonyan 
előre. Ami talán náluk adott, az a motiváció, hiszen 
valami eddig eltérő élményben van részük, érdekesnek 
találhatják ezt az oktatási formát. Ennek megvannak 
azért a maga veszélyei, hiszen amikor majd vissza kell 
térni az iskolapadba, a pedagógusoknak ezt a motiváci-
ós szintet kell elérniük offline térben is. 

A pre-serdülők számára a motiváció fenntartása 
a kihívás, nem rendelkeznek megfelelő tanulási önha-
tékonysággal, vagyis nem alakították ki a sikeresség 
kritériumait, nem észlelik megfelelően a sikertelenség 
okát, és nem képesek önállóan tanulási célok kitűzé-
sére. Mindez persze igaz a kisebb korosztályba tartozó 
gyermekekre is. Emiatt a tanulmányi eredményekben 
bekövetkezhet az eddigiektől eltérő, akár alacsonyabb 
teljesítmény is. Főleg abban az esetben, ha a gyermek 
mellett nincs ott egy szülő, aki segíti és fenntartja 
a motivációkat, kijelöl célokat, egyfajta kapuőr szerepet 
lát el.

A serdülők megint más helyzetben vannak, mivel 
a fejlődési szakasz sajátosságai alapján is kritikusak 
a felnőttekkel szemben – szülőkkel és pedagógusokkal 
egyaránt –, és példaképnek nem ők számítanak, hanem 
sokkal inkább a média által nyújtott modellek, legye-
nek akár kortársak, akár hírességek. Tehát a család és 
az iskola nem orientációs pont számukra, sokkal jelen-
tősebb a kortárskapcsolatok és a média hatása. Ez ön-
magában veszélyeket hordoz, az értéktudatot formálja. 
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Ráadásul a szülők sokkal alacsonyabb hatékonysággal 
használják a médiafelületeket, mint sokszor a serdülők. 
Ám a serdülő addig nem képes az online környezetben 
végzett hatékony önálló tanulásra, amíg elég sok ta-
pasztalatot nem szerez magában az online tanulásban. 
Ehhez ismernie kell a vele szemben támasztott köve-
telményeket és digitálisan kompetensnek kell lennie, 
vagyis birtokában kell lennie azoknak az ismereteknek 
és képességeknek, amelyek a technológia és az általa 
közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus 
használatára vonatkoznak. Könnyen elveszítheti a mo-
tivációját, emiatt számára célokat kell kitűzni. 

A tanulói eredményességet így számos tényező befolyá-
solja, de kiemelkedő szerepe van a tanári visszajelzé-
seknek. A tanulói eredményességet befolyásoló ténye-
zők például a digitális eszközök elérhetősége, tanulói 
énhatékonység, megküzdés, intrinzik motiváció, teljesí-
tési (akarati) kontroll, önmonitorozás, multitasking, 
tanulási stratégia, idő- és tanulásmenedzsment, elé-
gedettség a tárgy tanításával és önreflexió (önértékelő 
bírálatok). 

Hogyan tudja segíteni a szülő a gyermekét a megnö-
vekedett stressz kezelésében? 

Leginkább úgy, ha önmaga is képes a megnövekedett 
stressz-szint csökkentésére, érzelmi önszabályozásra, 
és ebben képes példát mutatni. Ezzel egyrészt modell-
ként viselkedik, másrészt hatékonyabbá is válik, hiszen 

stresszmentesen képes a gyermek számára adekvát 
segítséget nyújtani. Az lenne a cél tehát, hogy a szülőt 
is segítsük a stresszel való megküzdésben, számukra is 
igénybe vehetők legyenek rekreációs lehetőségek. Ezen 
túl a szülő akkor tudja segíteni a gyermekét, ha meg-
felelő időbeosztást készít számára, kontrollálja az on-
line jelenlétét és olyan programokat szervez, amelyek 
a család tagjai számára kikapcsolódást biztosítanak. 
Tudom, hogy ez rettentő nehéz a jelenlegi helyzetben. 
Érdemes ugyanakkor a szülő médiahasználatát is 
kontrollálni, amennyire ez lehetséges – és nem a home 
office-szal eltöltött időre gondolok elsősorban.

Mit tanácsol a – elsősorban a kisebb gyermeket 
nevelő – szülőknek, milyen módon célszerű beszélni 
otthon a járványhelyzetről? 

Őszintén és nyíltan, ami nem azt jelenti, hogy nyers 
adatok közlésével, ami a gyermek számára kevés biz-
tonságot jelent. Nagyon fontos a különbségtétel, hogy 
a nyers adat ismerete nem jelent önmagában biztonság-
érzetet. Sokkal inkább próbáljon meg a szülő a gyermek 
fejével gondolkodva, a gyermeki kérdésekre önmaga 
választ adni. Ha valamit nem tud, érdemes azt is be-
vallani, hiszen a laikusok nagy része nincs tisztában 
a virológiai helyzettel. 

Többet nem érdemes mondani tehát, mint amit a szülő 
maga tud, vagy elérhető számára kevés tájékozódással. 
A legegyszerűbb tanácsok ilyenkor sokat érnek: hall-
gassuk meg a gyermek kérdéseit, akár maga a szülő is 
kezdeményezhet beszélgetést a vírusról. Magyarázzuk 
el, hogy miért fontos a kézmosás, a fokozott higiénés 
szabályok betartása, és gyermeki módon gondolkodva, 
a gyermek nyelvén, ne a média által sugallt közlése-
ket igénybe véve. A kisgyermek egészen óvodáskorig 
másfajta világképpel rendelkezik, mint az idősebb 

MAGYARÁZZUK EL,  
HOGY MIÉRT FONTOS 

A KÉZMOSÁS, A FOKOZOTT 
HIGIÉNÉS SZABÁLYOK 

BETARTÁSA, ÉS GYERMEKI 
MÓDON GONDOLKODVA, 
A GYERMEK NYELVÉN,  

NE A MÉDIA ÁLTAL 
SUGALLT KÖZLÉSEKET 

IGÉNYBE VÉVE.
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gyermekek és a felnőttek. Gondolkodásukat átszövi 
a mágikusság, számukra a világ rejtélyes. Szerintük 
a világban található összes tárgyat és dolgot az emberek 
készítik, még a folyókat is ők hozzák létre, így könnyen 
elképzelhető, hogy azt gondolják, hogy a vírust is ember 
készítette – rettentően fogékonyak az ilyen elképzelé-
sekre életkoruknál fogva. Biztosítsuk őket arról, hogy 
ez nem így van. 

Élményeiket meghatározza a megelevenítő gondolko-
dás, vagyis a tárgyaknak, élettelen dolgoknak életet és 
élményeket tulajdonítanak, hasonlóan önmagukhoz, 
hiszen nekik is van tapasztalatuk arról, hogy mi a jó és 
mi a rossz, mi fáj és mi nem fáj. A kisóvodások szerint 
a világban fellelhető tárgyaknak ugyanúgy vannak 
érzéseik tehát, mint nekik. Jellemző az ellentétekben 
való gondolkodás is: valami vagy jó, vagy rossz, a kettő 
között nincs átmenet. A vírus például hasonlítható egy 
„boszorkányhoz”, aki valamit el akar venni a családok-
tól, emberektől. Akár nevet is lehet adni a vírusnak, 
nem kell CoVID-19-nek nevezni. Találjanak ki közösen 
történeteket arról, hogy hogyan lehetne legyőzni ezt 
a „boszorkányt”, és ne törődjenek az objektivitással, 
maradhat a mesében a mágia, a varázslat, amivel le-
győzzük a „gonoszt”. 

Mire szükséges a szülőknek figyelnie a fiatalok in-
ternethasználatát illetően? 

A szülő ebben az életkorban nem mindenben hiteles 
példa, a serdülők leértékelik a felnőttek ismerete-
it, tudását. Ha a serdülő azt látja, hogy a szülő saját 
ítéleteivel és cselekedeteivel kerül szembe, bekövet-
kezik a szülő leértékelése és kíméletlen szembesítése. 
Például, ha a szülő azt kéri a serdülőtől, hogy korlátozza 

az internethasználatot, akkor érdemes jó példával elöl 
járva önmagának is korlátoznia azt. Vagy ha a szülő 
azt kéri a gyermektől, hogy keressen ne online, hanem 
alternatív rekreációs lehetőséget, akkor önmagának is 
találnia kell olyan kikapcsolódási lehetőséget, ami nem 
az online térhez kapcsolódik – tehát nem a Facebook-
hoz, Youtube-hoz és televízióhoz. 

Érdemes tehát minél hitelesebb példaként mutatkozni 
a gyermek előtt, a saját médiahasználatot kontrollálni, 
beszélni arról, hogy milyen tartalmakkal találkozott 
a szülő, mit olvasott, mit látott. A párbeszéd a fontos, 
hogy beszéljen a szülő a gyermekkel, ezzel fenntartsa 
az offline kommunikációt. Mindegy, miről beszélnek, 
de beszélgessenek a serdülőkkel a szülők. Nem tudom 
időben meghatározni, hogy mennyit – talán nem is 
ez a fontos, de a beszélgetésnek legyen tartalma, ne 
a semmiről szóljon. Tudom, hogy rettentően nehéz egy 
unott, motiválatlan serdülő figyelmének felkeltése, de 
ezt a nehézséget kell legyőzni, és ez már önmagában 
fél siker. Ütközhetnek vélemények, kialakulhatnak 
viták – nem veszekedések –, amikben álláspontokat 
kell a serdülőnek és a szülőnek egyeztetni, érvelni kell 
a saját álláspont mellett. Ez megint csak modellhatás-
ként, szinte szavak nélkül beépül a serdülők énképébe: 
„képes vagyok vitázni az anyukámmal/apukámmal”. 
Megint hangsúlyozom, a vita nem veszekedést, hanem 
érvelést, álláspontok egyeztetését kívánja. 

Hogyan lehet a rendszeres testmozgást becsempész-
ni a mindennapokba? 

Nehezen, de a példamutatás mindenben alkalmazható. 
A szülő és a kisebb gyermek együtt mozoghatnak, ha 
ez csak egy kis nyakkörzés, akkor is. Serdülőkkel napi, 
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heti „kihívásokat” is lehet kialakítani, például ki tud 
több fekvőtámaszt csinálni, mikorra tudok 50 fekvőtá-
maszt megcsinálni. A család pedig a hétvégi rövidebb, 
elsősorban természetbeni kirándulásokkal tud egy kis 
testmozgást csempészni az életbe.

Mit javasol, hogyan lehet a megváltozott helyzethez 
alkalmazkodva kialakítani a helyes napirendet?

Vannak praktikát, amik általában segítenek a napirend 
tervezésében és az időmenedzsmentben. Minden nap 
érdemes az elvégzendő feladatokat összeírni ún. teen-
dőlistákba, és elvégzésük esetén ezeket kipipálni. Ér-
demes célokat kitűzni, amik egy hosszabb időtartamra 
vonatkoznak, mondjuk egy hétre tervezhető munkát 
adnak, mint például a kovász készítése. 

Érdemes a bioritmusnak – szaknyelven cirkadián 
ritmus – megfelelően tartani a napirendet, mivel ennek 
egészségmegőrző szerepe is van. A megzavart biorit-
mus anyagcsere-betegségekhez, szív-, érrendszeri 
katasztrófákhoz és akár depresszióhoz is vezethet. 
Négy tényezőn keresztül lehet befolyásolni ennek 
a rendszernek a működését: egyrészt a fény-sötétség 
váltakozásán keresztül, ami adott a napszakok válto-
zása által. Most az óraátállítást követően hosszabbak 
a nappalok, könnyebb kialakítani az egészséges napi- és 
alvásritmust, hiszen este 7 körül megy le a nap, ehhez 
igazodhat a napi rutin is, ekkor kezdhetünk készülődni 
a lefekvéshez. A melatonin szintje a szervezetben este 

22 óra körül kezd emelkedni, ami jelzi, hogy a lefekvés-
re ekkor érkezett el az idő. 

Második tényező a mozgás, amiről fentiekben volt 
szó. A mozgásra leginkább alkalmas napszak a dél-
utáni, kora esti időszak – kb. du. 15 és 19 óra között –, 
így ekkorra érdemes a „napi kihívásokat” időzíteni. 
A bioritmus szabályozásának harmadik tényezője 
az aktív társas együttlét szabályozása, ehhez nap-
közben adódik a legideálisabb időszak. A negyedik 
az étkezések napi ritmusának szabályozása: otthon 
is próbáljuk a megszokott rendhez tartva magunkat 
fenntartani az étkezések idejét. A mozgásszegény élet-
mód kevesebb energiabevitelt igényel, ezért érdemes 
kevesebbet enni, de ugyanúgy többször egy nap. Reg-
gelihez legalkalmasabb a 7 és 8 óra közötti időszak, és 
különösen fontos, hiszen a reggeli látja el a szervezetet 
megfelelő energiával, és ez töri meg az éjszakai éhezési 
fázist. Ekkor a legmagasabb a szervezet kortizolszintje 
ideális esetben, tehát energikusak és tettrekészek va-
gyunk. A vacsora ideális időpontja 17 és 19 óra között 
van, a köztes étkezések egyéni igénynek és szükség-
leteknek megfelelően kell, hogy alakuljanak. Ha ez 
a négy tényező meghatározott napi ritmusban törté-
nik, akkor a cirkadián ritmus szabályozását segítjük; 
felborulásuk, rendszertelenné válásuk megzavarja 
a szervezet belső óráját, és ezáltal felborulhat a szerve-
zet egyensúlya is, ami hosszú távon pszichés zavarok-
hoz vezethet. 
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Okos, művelt, intelligens, kreatív
Az idei Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny (melynek főtámogatója 
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal) magyarországi zárásának apropóján 
dr. Pakucs Jánossal, a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnökével beszélgettünk a versenyről 
és versenyzőkről, jó tanulókról és a valóban kreatív attitűd ismérveiről. 

Szöveg: Ambrus Balázs

Miben különbözik az Ifjúsági Innovációs Verseny 
azoktól a tanulmányi versenyektől, amiket az okta-
tási államtitkárság szervez a középiskoláknak?

Alapvetően azok sorába tartozik, közöttük mégis 
egészen speciális helyet foglal el. Eltér tőlük, mert 
itt a fiataloknak nem egy előre kiadott feladatot kell 
megoldaniuk, hanem maguknak kell megtalálni a vá-
lasztott tudományterületen egy megoldandó fejlesztési 
problémát. A verseny szervezői újszerű, tudományos 
és érdekes felvetéseket várnak. A zsűri az első forduló-
ban ezekből a pályaművekből választja ki a leginkább 
kreatív és innovatív terveket. A második fordulóba álta-
lában 60-70 pályázat jut tovább. A műszaki-, természet-
tudományos felvetésekre itt már a megoldásokat kell 
felmutatni.

Ön évtizedek óta szervezője ennek a versenynek, és 
a zsűrinek is tagja. Mire kell most a legjobbaknak 
felkészülnie, hogyan folytatódik a küzdelem?

Három első, három második és négy harmadik helye-
zésről és tíz kiemelt dicséretről döntöttünk, további 25 
pályázat dicséretet érdemelt. Az első három helyezett 
kvalifikálta magát a harmadik fordulóra, az európai 
fiatal tudósok versenyére Brüsszelbe. A nemzetközi 
mezőnyben versenyzők közül a legjobbak a negyedik 
fordulóba jutnak, melyet valamelyik európai uniós fő-
városban rendeznek meg. A 100-110 legkreatívabb fiatal 
itt prezentáció keretében mutatja be a pályamunkáját. 

Mit jelent pontosan a kreativitás?

Egy ismert pszichológus már 30 éves tipológiája a ki-
emelkedő fiataloknak négy csoportját különbözteti 
meg: az okos gyerek mindent megtanul az iskolában, jól 
vizsgázik, a tanárok kedvence. A művelt gyerek ugyan-
csak kitűnő tanuló, de iskolán túl megszerezhető hu-
mán műveltséggel is rendelkezik. Az intelligens gyerek 
hihetetlenül nyitott a világra, és amellett, hogy kiváló 
tanuló, érzékeny és szociális alkat. A negyedik a kreatív, 
aki viszont nem biztos, hogy kitűnő tanuló. Azt mond-
ják, ő ugyanazt nézi, mint a többi száz diák, de mást lát. 
Másképp áll hozzá a problémákhoz és mindenképpen 
megoldást akar találni.

A magyar gyerekek hány százaléka tekinthető krea-
tívnak?

Erre nehéz a válasz. Mi a 15 és 20 év közötti fiatalok 
közül keressük, akik közel 300 ezren vannak. Évente 

100 ezren érettségiznek, de közülük a természettudo-
mányos vagy műszaki érdeklődésű csak 20%. Ebből a 
20 ezerből a legutóbbi versenyre 130-an jelentkeztek, őket 
mindenképpen kreatív gondolkodóknak tekinthetjük. 

Ők milyen támogatásra számíthatnak?

A pályázók jelentős támogatást kapnak. Amennyi-
ben bekerülnek a második fordulóba, akkor 50 ezer 
forintot kapnak arra, hogy a probléma megoldásához 
szükséges eszközöket, anyagokat megvásárolhassák. 
A legjobb 10–12 fiatal 100 plusz pontot kap, ami beszá-
mít az egyetemi felvételi eljárásban. Ezen túlmenően 
12 hónapra ösztöndíjat is adunk a gyerekeknek, havi 
30 ezer forintot, amit azért kapnak, hogy zavartalanul 
folytathassák a kreatív munkát az (általában egyetemi) 
tanulmányaik mellett is. Fontos kiemelni az iskolák és 
a tanárok szerepét, ezért a következő 2020–21. évi ver-
seny során a legeredményesebb iskolák 1-1 millió forint 
többlettámogatást, a legeredményesebb tanárok pedig 
600–800 ezer forint jutalmat kapnak. 

Mit üzenne azoknak az újító kedvű fiataloknak, 
akik szeretnék technikailag újszerű elképzeléseiket 
megvalósítani?

Nem szűkíteném le a technikai újítások körére a lehe-
tőséget, hisz ide tartozik minden tudományterület, ami 
nem bölcsészet, nem művészet és nem társadalomtu-
domány. A versenyre jelentkezők az utóbbi években 
mintegy csak 320 iskolából verbuválódtak, viszonyí-
tásképp Magyarországon több mint 1000 középfokú 
oktatási intézmény van, és egészen biztos, hogy ott is 
vannak kiemelkedően kreatív fiatalok. Őket is szeret-
nénk bevonni, és ezért is vezettük be ebben az évben 
a legeredményesebb iskolák és tanárok kiemelt anyagi 
elismerését. Az általunk kiválasztott fiatalok nemcsak 
nálunk, hanem európai viszonylatban is a legjobbaknak 
bizonyultak, az elmúlt 15 év átlagában a 38 ország kö-
zött a harmadik-negyedik helyen vagyunk. Ez akár azt 
is jelentheti, hogy tehetségesek a magyar gyerekek, ám 
én azt gondolom, hogy a többi 650-700 középiskolánk-
ban is vannak tehetségek, ezért is szeretnénk a tanárok 
érdeklődését jobban felkelteni, hogy ösztönözzék bát-
ran a gyerekek innovációs érdeklődését. Arra biztatom 
a diákokat, hogy keressék az iskoláik szakköreit, a tu-
dományos klubokat! Kísérjék figyelemmel az ifjúsági 
innovációs verseny kiírását és tekintsék meg az elmúlt 
évekről készült rövid beszámolót, mert abból kiderül, 
milyen széles körű lehetőségek nyílhatnak meg előttük.
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A 2019/2020. évi verseny végeredménye

1. A bírálóbizottság 3 első, 3 második, 4 harmadik, 
illetve 2 különdíjat ítélt oda.

2. A bírálóbizottság 11 pályázatot kiemelt dicséretben, 
további 32 pályázatot pedig dicséretben részesített.

3. A három első és a három második helyezett által 
megjelölt egy-egy középiskolai tanár egyszeri, 
100 000 Ft-os ösztöndíjban részesült.

4. A VALOR HUNGARIAE Zrt. 200 000 Ft-os, egyösz-
szegű Junior Ösztöndíját a díjazott fiatalok közül 
a legfiatalabb pályázó, Nagy Nimród, a Svetits 
Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium 16 éves tanulója kapta meg.

5. A Magyar Innovációs Szövetség legjobb határon túli 
pályázónak járó ösztöndíját a díjazott fiatalok közül 
Gál Emese nyerte el.

6. A díjazott és a kiemelt dicséretben részesített, leglát-
ványosabb pályamunkákat 2020. szeptember 25-én 
nyilvánosan bemutatják a Kutatók Éjszakáján.

Díjazott pályamunkák
Lapos vízpartok mentén, visszaáramlások 
detektálása tanulóalgoritmussal

Pályázó: Ecsedi Boglárka (2002)

Iskola: Hajdúböszörményi Bocskai István 
Gimnázium

Konzulens: Akila de Silva, Oláh Tibor

Távirányítható Marsjáró készítése

Pályázó: Rózsavölgyi Mátyás (2002)

Iskola: Perintparti Waldorf Általános Iskola és 
Gimnázium, Szombathely

Konzulens: Rózsavölgyi Iván

A levegő minőségének monitorizálását elősegítő 
dinamikus rendszer

Pályázó: Gál Emese (2002)

Iskola: János Zsigmond Unitárius Kollégium, 
Kolozsvár

Konzulens: Kovács Róbert-Jenő, Gyenge L. Ervin

Fénymikroszkóp sötét-látóteres megvilágításához 
használható fényszűrő fejlesztése

Pályázó: Nagy Nimród (2004)

Iskola: Svetits Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium, 
Debrecen

Konzulens: Kovács Nóra, dr. Bényeiné Oláh Éva

Kontraharmonikus közép a matematikában

Pályázó: Hargitai Sára (2003)

Iskola: Gödöllői Református Líceum 
Gimnázium

Konzulens: Unyi Tamás
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Új, hippocampust szabályozó sejtek felfedezése

Pályázó: Sebők Hunor (2001)

Iskola: Piarista Gimnázium, Budapest

Konzulens: Dr. Nyiri Gábor

Járáshibákat kimutató eszköz, rendelőn kívül

Pályázó: Kreinicker Gábor (2001)

Iskola: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti 
Gimnázium

Konzulens: Sipos Bence

Eszköz a vakok és gyengénlátók számára, a tárgyak 
felismerésében és a tájékozódásban

Pályázó: Kántor Kristóf (2002)

Iskola: Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

Konzulens: Fazekas István

Térgeometria oktatórendszer virtuális valóságban

Pályázó: Rendes Botond (2002)
Kis-Bogdán Kolos (2002)

Iskola: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

Konzulens: Dlusztus Péter

Új típusú csontimplantátum

Pályázó: Halmos Zita (2001), Viczián Anna (2002)

Iskola: Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, Törökbálint
Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Isk. és 
Diákotthon, Budapest

Konzulens: Dr. Oláh Éva Mária, Dr. Balázsi Katalin
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Rendhagyó online döntő
Beszámoló a Bod Péter Országos 
Könyvtárhasználati Versenyről

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny az egyetlen könyvtárhasználati területen 
működő országos tehetséggondozó tanulmányi verseny, melynek döntőjét idén április 27–28. 
között rendezték meg. A jelen járványhelyzetben a szervező, az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum (OPKM) úgy döntött, hogy más versenyektől eltérően itt a döntő nem marad el, hanem 
online rendezik meg.

Szöveg: Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

A könyvtárhasználati tudás az online térben 
is nélkülözhetetlen
A verseny megszervezése jó döntésnek bizonyult. Min-
den résztvevő sokat tanult, és a megvalósítás is sikeres 
volt, ugyanakkor voltak negatívumok is. Írásunkban 
bemutatjuk az online döntőt a versenyszervező szem-
pontjai alapján, a részt vevő könyvtárostanárok és 
tanulók (anonim módon gyűjtött) visszajelzéseivel 
kiegészítve.

Könyvtárostanár:

„A kialakult helyzethez gyorsan alkalmazkodva, 
új, alternatív megoldásokat keresett a versenyt 
szervező csapat. Sorra maradtak el a különböző 
versenyek, rendezvények, és nagyon örültem, hogy 
ez a döntő a helyzethez igazodva megújul, és új 
formában került megrendezésre. Az utasítások, 
az előkészületek pontosak, lényegretörőek voltak.”

Könyvtárostanár:

„Nagyon örültem, hogy a diákoknak volt lehető-
ségük ezt az új versenyformát is kipróbálniuk. 
Csalódtunk volna, ha idén nem sikerült volna meg-
szervezni ezt a döntőt.”

A döntő alapelvein online formában sem 
kellett változtatni
A döntőkön eddig a diákok egymás mellett dolgoztak 
egy könyvtári térben, egy projektszerű feladaton (pl.: 
társasjáték, poszter, szerepjáték-kártya, folyóirat-
terv, útiterv) nagyjából 1 órát, majd erről beszámoltak 

a zsűri előtt. Mindenki számára biztosított volt a tejes 
könyvtári állomány, a számítógép és sokféle papír-
írószer. A verseny attól könyvtárhasználati, hogy nem 
elsősorban az érdekli a zsűrit, hogy mit készítenek el 
a versenyzők. Sokkal hangsúlyosabb értékelési szem-
pont a hogyan, vagyis az információs problémamegol-
dás folyamata. Azon belül is:
	� az információkereséshez használt eszközök, felüle-

tek,
	� a keresés módja,
	� az információk információforrásokon belüli megta-

lálásának módja,
	� az információ hitelesítése, ellenőrzése, a többoldalú 

megközelítés,
	� az információgyűjtés, jegyzetelés,
	� az információk logikus, etikus megjelenítése az elké-

szült munkán, valamint
	� a források hivatkozása.

Ezek értékelése érdekében a feladatmegoldás közben 
a diákokat egy-egy zsűritag folyamatosan követi, fi-
gyeli, és az előzetesen megadott értékelési szempontok 
alapján jegyzeteli a munkafolyamatot.

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a karanténhelyzet mi-
att nem lehet ebben a tanévben az eddigi módon, azaz 
egy könyvtárban egyszerre 12 diákkal és 6 zsűritaggal 
megrendezni a versenyt, azt kellett átgondolni, hogy 
tudunk-e olyan online formát kitalálni, ami megfelel 
a versenyszabályzatnak és a verseny eddigi logikájá-
nak, szellemiségének. Hamar egyértelművé vált, hogy 
az eddigi alapelvek az online térben is működőképesek. 
A könyvtárhasználati tudás nem eszközfüggő, az in-
formációval való munka alapelvei, logikája kőtáblán és 
a digitális térben is ugyanazok. A könyvtárhasználat 
tanítása, a könyvtárostanár munkája az egész életen át 
tartó tanulást, a jövőre történő felkészítést támogatja. 
Ezt a hitünket, illetve tapasztalatunkat a döntő megva-
lósítása is bizonyította.

Eszköz a vakok és gyengénlátók számára, a tárgyak 
felismerésében és a tájékozódásban

Pályázó: Kántor Kristóf (2002)

Iskola: Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

Konzulens: Fazekas István

Térgeometria oktatórendszer virtuális valóságban

Pályázó: Rendes Botond (2002)
Kis-Bogdán Kolos (2002)

Iskola: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

Konzulens: Dlusztus Péter
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Könyvtárostanár:

„Véleményem szerint kritikus szemlélettel és 
tudatos algoritmus szerinti forráskiválasztással 
a probléma megoldásához el lehet jutni. Ez az al-
kalmazott forma és a technikai megoldás biztosí-
tani tudta mindezt a célt.”

A kivitelezés – döntő videochaten

A Bod-verseny döntőjének alapja, hogy a diák egy 
információs problémát oldjon meg, a zsűri pedig lássa, 
hogy a versenyző mi módon teszi ezt. Ennek online 
megoldására a videochatet választottuk, mert az ma 
már lehetőséget nyújt a képernyő megosztására is. Ez 
pedig lehetővé teszi a használt oldalak, a keresőkér-
dések, a feladat megoldásának végigkövetését. Ehhez 
a diákokat egyesével hívtuk be egy előre létrehozott és 
velük letesztelt saját csevegőcsoportba. (A technikáról 
részletesebben itt írtunk: https://konyvtarak.hu/
hirek/konyvtarhasznalati-verseny-online)

Mindeközben pedig kértük a versenyzőt, hogy hango-
san gondolkodjon. Mondja, indokolja például azt, hogy:
	� miért azt az oldalt nyitotta meg,
	� miért azzal a keresőkérdéssel és
	� miért azokban a mezőkben keres,
	� hogyan és miért keres a megtalált szövegekben,
	� mi alapján választ a találati halmazból,
	� hol találja a bibliográfiai hivatkozáshoz szükséges 

adatokat?

Újítások a döntőben, melyek 
megfontolandóak a jövőre nézve

A zsűritagoknak nagy könnyebbség volt, hogy a diák 
zavarása nélkül nagyon közelről, pontosan láthatták 
a számítógépen zajló tevékenységet. A képernyőt eddig 
is láttuk, de csak a diák háta mögül. Szintén újítás volt 
a hangosan gondolkodás, ami pontosabban megis-
merhetővé tette a versenyzők folyamatról, források-
ról való gondolkodását, könyvtárhasználati tudását, 
infromációs műveltségét.

Tanuló, aki már az előző évben is bejutott a döntőbe:

„Engem a hagyományos és a digitális döntőben is 
a szóbeli megnyilvánulás stresszelt legjobban, ami 
mindkét esetben elengedhetetlen volt. A digitális 
döntőben jobban tetszett, hogy végigkövették 
a munkámat, mivel a hagyományos döntőben két 
emberre jutott egy ember, ezért legfeljebb a mun-
kám felét látták.”

Tanuló:

„Nagyon tetszett a megosztási lehetőségek kihasz-
nálása. Szerintem a versenyszervezők is jobban 
beleláttak a versenyző gondolataiba, és a verseny 
is tisztább lett.”

Feladatmegoldás közben a próbahíváson

https://konyvtarak.hu/hirek/konyvtarhasznalati-verseny-online
https://konyvtarak.hu/hirek/konyvtarhasznalati-verseny-online
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Tanuló:

A hangosan gondolkodásról: „Számomra ez egy 
nehezebb feladat volt, mert nehéz volt közölni, 
mire gondolok pontosan, mivel általában nem 
kell a gondolataimat mások számára is világosan 
megfogalmaznom, de valószínűleg a zsűrinek ez is 
segített az értékelésben.”

Könyvtárostanár:

„Sokféle platformot használok magam is az online, 
tantermi oktatás bevezetése óta. A képernyőmeg-
osztás szükséges, mert így jól követhető a keresési 
folyamat. Ezt segíti a tevékenység «narratív» 
kiegészítése. Néha az több információval szolgál: 
miért ezt az utat választottam, mi alapján döntöt-
tem így… stb.”

Szükségszerűségek, melyekben 
kompromisszumot kellett kötni
A könyvtárhasználati verseny döntője – mint ahogy 
korábbi fordulói is – eddig minden évben könyvtári 
környezetben zajlott. Ennek hiányában most a nyomta-
tott és az elektronikus források együttes használatára 
vonatkozó tudás nem volt mérhető. Ez ugyan csak egy 
szelete az információs műveltségnek, de a komplexitás-
hoz hozzátartozik, így ez most hiányzott.

Emellett a munka végigkövetése az eddigi, 60–70 
percet igénylő komplexebb feladatokkal, az egyesével 
történő behívással nem volt kivitelezhető. A versenybi-
zottságnak rövidebb idő, 15–20 perc alatt megoldható 
feladatot kellett kidolgoznia, ami szükségszerűen 
a komplexitás rovására ment, projektszerű feladatok 
nem jöhettek szóba. Egy 2-3 kérdés megválaszolásából 
álló, rövid feladatsorra volt szükség, mely azért többféle 
információs probléma elé állítja a tanulókat.

Ezek mellett pedig természetesen a zsűrinek is, de 
a versenyzőknek és a kollégáknak is nagyon hiányoztak 
a közös együttlétek, a kulturális programok és a sza-
badidő alatti beszélgetések. Ezek a találkozások viszont 
nem maradnak el, hiszen az eredményhirdetés ugyan 
online lezajlott, de a díjátadót őszre halasztottuk, ami-
kor a tervek szerint kulturális programokat is beépítve 
fogjuk ünnepélyesen átadni a megérdemelt díjakat.

Tanuló:

„Lehetett volna egy kicsit összetettebb feladat.”

Tanuló:

„Nem tudtam versenyre hangolódni, hiszen csak 
«gépeztem a szobámban». Abszolút nem tudtam 
a maximumot kihozni magamból.”

Könyvtárostanár:

„Sajnálom, hogy az első Bod-döntő élményünk 
ilyen «röpke» volt, szerettük volna megtapasztalni 
a két napos «ünneplést», az együttlétet, a tapasz-
talatcserét, a kulturális programokat, de a kiala-
kult helyzet miatt nagyon jó döntésnek tartom 
a verseny ilyen lebonyolítását. Bevallom, az első 
gondolatunk az volt, hogy nem veszünk részt 
a szóbeli fordulón. De mivel a versenyző vállalta 
a megmérettetést, így közös elhatározással ké-
szültünk. Sajnálom, hogy a versenyzőm nem tudta 
bemutatni minden kompetenciáját: hagyományos 
dokumentumokban keresés, irodalomjegyzék ösz-
szeállítása, és főleg egy komplexebb feladat meg-
oldása és annak prezentálása. A szervezőknek, 
a zsűrinek és a lebonyolítóknak szívből gratulálok, 
úgy gondolom, különleges kihívásokkal teli, úttörő 
munkát végeztek!”

A versenyszervező két képernyője a döntő közben
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A versenyszervező mint ablakmenedzser/
taskmanager
A versenyszervezőnek az eddigi hagyományos te-
vékenységei jelentősen bővültek, változtak. Eddig 
is sokféle részletre kellett figyelni, de azok az évek 
alatt már kicsiszolódtak. Az új helyzetben sokféle új 
feladatot, problémaforrást kellett előre átgondolni. 
Az online döntő előtt fel kellett mérni a diákok és 
a könyvtárostanárok otthoni technikai lehetőségeit. 
Van-e kép- és hangmegosztásra alkalmas eszközük, 
csevegőprogramhoz szükséges regisztrációjuk? Ez nem 
jelentett akadályt. Próbahívást, próbadöntőt kellett 
szervezni, hogy mind a diák, mind pedig a zsűri lássa, 
melyek a szükséges beállítások, legyen tapasztalatuk 
a munkaformáról. Ez várakozáson felül sikeres volt. 
Voltak ugyan problémák, de azok egytől-egyig megold-
hatóak voltak. A próbahívás is fontos tapasztalatnak 
bizonyult, a döntőn így már nem merültek fel gondok, 
és a versenyszervező, valamint a zsűri is megtapasztal-
hatta, hány eszközzel és milyen ablakelrendezéssel tud 
hatékonyan működni. Emellett a próbahívásra a felké-
szítő könyvtárostanárt is behívtuk, hogy a felkészülés 
utolsó szakaszát támogassuk.

A zsűritagoknak három ablakot, felületet kellett 
egyszerre kezelniük: a csevegőablakot, a videóhívást 
és az online pontozólapot. A szervezőnek ezeken túl 
még: a hívás folyamatosan frissítendő időbeosztását, 
a feladatlapok linktáblázatát és az aktuális feladatla-
pot, vagyis összesen hat ablakot. Ehhez kétmonitoros 
gépre volt szükség, hiszen ezeket praktikusan egyszer-
re kellett látni.

Tanuló:

„Megfelelően tájékoztattak, a próbahívás segítsé-
gével azt is megtudhattam, hogy mire számíthatok 
a döntőn technikai szempontból, tetszett, és hogy 
a kiküldött dokumentumban nyomon tudtam kö-
vetni, hogy mikor fogok sorra kerülni a csúszások 
ellenére is.”

Könyvtárostanár:

(A próbahívás) „nagyon megnyugtató volt a di-
áknak és a felkészítőnek is. Tudtuk, mire szá-
míthatunk, a zsűri tagjait látva már ismerősként 
térhettek vissza a versenyen.”

Könyvtárostanár:

„A versenyszervezőknek megköszönöm a munká-
ját. Szervezés, tervezés, minden körülmény alapos 
elemzése, időben érkező korrekt információk 
segítették a «különös» helyzetet. Én javasolnám 
a következő években is a szóbeli döntőnek egy 
ilyen elemét alkalmazni.”

A feladatok – Barbicane az Apolló 11-en, 
Petőfi a Napba néz
Az idő rövidsége miatt nem lehetett a feladat nagyon 
komplex, de mégis többlépcsős keresést kellett igényel-
nie, hiszen itt az ország könyvtárhasználatban legjobb 
diákjainak tudását kell értékelni. Mindkét feladat egy 
életszerű szituációból indult ki, mely további kérdése-
ket vetett fel, amiknek utána kellett járni.

A 7–8. évfolyamosok egy éjjeli csevegésben segítettek 
egy barátjuk másnap beadandó iskolai feladatához 
azt kideríteni, hogy Barbicane elnök utasa volt-e 
a Holdraszálló Apolló-11-nek, és ki is volt ő tulajdon-
képpen, hiszen ő is leszállt a Holdra.

A 9–10. évfolyamos versenyzők érdeklődését a szituáció 
szerint egy interneten megosztott kép keltette fel, mely 
szerint Petőfi egy teljes napfogyatkozás alkalmával 
belenézett a napba, mely miatt egészségkárosodást 
szenvedett. Erről az eseményről kellett részleteket 
keresni és megtalálni annak versbe öntött formáját egy 
irodalmilag hiteles forrásban.

A 7–8. évfolyamosok feladatlapjának vége
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Mindkét feladat többféle forrásból megoldható volt. 
Mindkét témában lehetett hírjellegű, ismeretterjesztő 
és tudományosabb forrásokat is találni, és mindkét 
feladatnál ismeretközlő és szépirodalmi szöveggel is 
kellett dolgozni. Vagyis kellett értelmezni, a kulcssza-
vakat jól kiválasztani, a megtalált forrásokat értékelni. 
A feladatok pedig egy-egy kölcsönözhető mű keresése 
miatt könyvtári katalógus használatát is igényelték.

A 15–20 perces megoldási idő miatt ajánljuk a felada-
tokat nemcsak könyvtárhasználati, hanem magyar-, 
történelem-, fizika- és informatikaórákba történő 
beépítésre is. Érdekes, színes és a kereszttantervi köve-
telményeknek megfelelő multidiszciplináris könyvtári 
szakóra építhető rájuk. Jó alkalom a könyvtárostanár 
és a szaktanár együttműködésére! A feladatok és meg-
oldásaik elérhetők a Bod feladatbankból:  
https://bod.opkm.hu/

Tanuló:

„Számomra érdekes volt új dolgokat megtudni 
Petőfiről, és úgy gondolom, megoldható volt a fel-
adatlap.”

Tanuló:

„A feladatlap sokkal barátságosabb volt számomra 
úgy, hogy egy chatet kellett kiegészíteni. Tetszett, 
hogy nem a szokásos «add meg a megoldást, és 
kész» feladatlapot kaptunk.”

Könyvtárostanár:

„Az információkeresés új, és a diákok számára 
nem is olyan szokatlan formája közelebb vitte 
a gyerekekhez ezt a versenyt. A chatszoba, a cse-
vegés 0–24-ben működik náluk. Most a telefon és 
az internet felértékelődött, hisz iskolai körülmé-
nyek között többnyire tiltólistára kerülnek ezek 
az eszközök. Most nagyon szűk keretek között, de 
azt használta, amihez ért.”

Lökés a könyvtárhasználat modern 
megközelítésének terjesztéséhez
A könyvtárak, a könyvtárhasználat tananyaga, taní-
tása az internet terjedése, az első NAT óta nemcsak 
a nyomtatott könyvekről szól, hanem az információval 

A 9–10. évfolyamosok feladatlapjának kezdőképe

Földi Albert a 7–8. évfolyamosok között 1. helyezést ért el

https://bod.opkm.hu/
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való önálló és kritikus munkáról is. Ez az értelmezés 
az elmúlt 20 évben nem tudott a hazai (pedagógiai) 
gondolkodásban, gyakorlatban – kellően széles körben – 
elterjedni, így az igények és a lehetőségek szűkülése 
miatt egyre korlátozottabbak az iskolai könyvtárak és 
a könyvtárostanárok lehetőségei a tanulás támogatá-
sában. Versenyünk módszereivel, tartalmaival törek-
szik a könyvtárkép fejlesztésére, a könyvtárpedagógia 
gyakorlatának megújítására a könyvtárostanárok és 
az egyéb szakos tanárok gyakorlatában.

Úgy érezzük, hogy ebben a törekvésünkben nagyot 
léptünk előre az online könyvtárhasználati verseny-
nyel. A könyvtárhasználatban tehetséges tanulók, 
a zsűriben és a felkésztítő munkában részt vevő 
könyvtárostanárok együttesen bizonyították, hogy 
a könyvtárhasználat tanulása során szerzett tudás 
a digitális világban is működőképes, sőt szükséges. 
Köszönjük együttműködésüket, munkájukat, hogy ezt 
így együtt tudtuk bizonyítani!

Könyvtárostanár:

„Alkalmazkodnunk kellett az új helyzethez. 
Az ismeretlentől való «félelem» a motivációt kicsit 
megtörte. De később, felismerve a technika és 
a könyvtárhasználati verseny kapcsolatában rejlő 
lehetőségeket, új lendületet kaptunk, átcsopor-
tosítottuk a meglévő tudásunkat, majd az online 
térben zajló információkeresésre fókuszáltunk. 
Közben gyakoroltuk a «hangos» keresést is.”

Könyvtárostanár:

„A döntő körülményeinek az ismeretében egy más 
típusú felkészülést valósítottunk meg tanítvá-
nyaimmal. Sok-sok feladatlapot készítettem, és 
azokat ugyanúgy, ugyanazon a platformon oldotta 
meg a diákom. Figyeltem közben a munkáját, 
irányítottam, segítettem, menedzseltem a felké-
szülését. A digitális információk közötti kritikus 
keresés közben én magam is nagyon-nagyon sokat 
tanultam. Más szemlélettel fogom ezután a könyv-
tárhasználatot tanítani az iskolában.”

A 2019/2020-as tanév legeredményesebbjei

A verseny jelenleg két korcsoportban zajlik. A 7–8. év-
folyamosok között a legeredményesebb, vagyis az 
1. helyezést érte el Földi Albert, a szolnoki Tiszaparti 
Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
tanulója, akinek felkészítője Lustyik Istvánné 
könyvtárostanár. A 9–10. évfolyamosok versenyé-
ben 1. helyezést ért el Semsey Dorka, a Debreceni 
Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari 
és Informatikai Szakgimnáziumának tanulója, akit 
Oldal Antónia könyvtárostanár készített fel.

Bővebben a versenyről itt lehet tájékozódni:  
https://www.opkm.hu/Bod_verseny

Semsey Dorka a 9–10. évfolyamosok között 1. helyezést ért el

https://www.opkm.hu/Bod_verseny
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Zűrzavarban a finn iskola
Interjú Liisa Keltikangas-Järvinen professzor 
asszonnyal a finn közoktatás mai állapotáról

2020. február 21-én Finnországban, 
a Zűrzavarban a finn iskola című televíziós 
műsorban megdöbbentő adatokat tettek 
közzé. Kiderült, hogy a PISA-eredmények 2006 
után nagymértékben romlottak az országban, 
a finn lányok és fiúk olvasási képessége 
között mért különbség az OECD-országokat 
tekintve a legmagasabb, a rossznak minősülő 
gimnáziumok száma 2009 óta majdnem 
megkétszereződött. A tanárok követelik a kisegítő 
oktatás megszervezését, s a legutóbbi felmérések 
szerint a tanárok 66%-a, a szülők 81%-a 
nagyobb fegyelmet követel az iskolai életben. 
Dr. Kádár György, az interjú készítője nyelvész, 
finnugor-kutató, zenepedagógus, 1999-ben 
a Jyväskyläi Egyetemen doktorált. Közel negyven 
éve tanít a nyugat-finnországi Vaasa város 
iskolájának énektagozatán. 

Szöveg: dr. Kádár György

Ön a Helsinki Egyetem pszichológiaprofesszora, 
valamint a Finn Tudományos Akadémia, illetve 
az Academia Europæa tagja. Kutatási területe 
a temperamentum- és a kísérleti személyiségpszi-
chológia. Hogyan vált mindemellett a finn tanár-
társadalom körében is ismert, sőt igen megbecsült 
személyiséggé?

Jelenleg a pszichológia érdemes professzora vagyok, 
de kutatói munkámat a Helsinki Egyetemmel kötött 
emerita-szerződés keretében továbbra is folytatom, 
emellett részt veszek az egyetem doktoranduszkép-
zésében. Mesterdiplomám van továbbá neveléstudo-
mányból és gyógypedagógiából, a neveléstudomány 
tehát számomra nem ismeretlen terület, az Oului Egye-
tem neveléspszichológia docense is vagyok. Főtárgyam 
mindezek ellenére valóban a pszichológia, tudományos 
pályám is ehhez kapcsolódik. 

A tanárok irántam megnyilvánuló érdeklődésének 
oka az lehet, hogy képzésükből manapság teljes mér-
tékben hiányoznak a diákok készségeivel kapcsolatos 

– kutatásokon alapuló – fejlődéslélektani és kognitív 
pszichológiai ismeretek. Itt most tehát nem a gyógype-
dagógiai vagy különleges nevelést igénylő problémákról 
van szó, hanem arról a hiányzó tudásról, hogy milyen 
az egészséges gyermek és fejlődése általában. Ezeknek 
az ismereteknek a hiányát pedagógiával és különböző 
pedagógiai célzatú oktatási formákkal helyettesítették. 
Amikor a mai iskoláról beszélünk, akkor pedig nem 
a gyermekről beszélünk, hanem arról, hogy milyen 
pedagógiai lehetőségeket kínálnak az újonnan kiala-
kított iskolai helyiségek, az ún. fal nélküli osztályok 
(seinättömät luokat), amikor is nagy, akár kétosztály-
nyi méretű termekben, két-három tanárral és kisegí-
tőkkel több osztály diákjai tanulnak együtt.

Ebben viszont már benne van a politika is. A különbö-
ző döntéseket annak alapján hozzák meg, hogy mit és 
hogyan szeretnének látni maguk a döntéshozók, nem 
pedig a tanárok számára szükséges dolgok és kutatá-
sokon alapuló ismeretek alapján. Gyakran hallottam 
vissza, hogy én „szavakba öntöm a tanárok minden-
napos tapasztalatait”, vagyis kutatási eredményekre 
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alapozva fogalmazom meg, hogy miből adódnak azok 
a problémák, melyekkel a tanárok napi munkájuk során 
találkoznak. Eszközöket adok a munkájukhoz azzal, 
hogy megtanítom őket megérteni, milyen a gyer-
mek valójában, szemben azzal, amilyennek lát(tat)ni 
akarják. Amíg a fő irányvonal az, hogy a gyermeket 
hogyan tudjuk az újonnan bevett pedagógiai formákba 
beleszoktatni, addig én azt próbálom elmondani, hogy 
a formákat hogyan lehet a gyermek lényéhez és fejlődé-
séhez igazítani.

Magam egy nyugat-finnországi általános iskola ta-
náraként, illetve a Jyväskyläi Egyetem doktorandu-
szaként majd negyven éven keresztül követhettem 
figyelemmel a finn oktatási rendszer változásait. 
A ’80-as években minden nagyon szépnek és rend-
jén valónak látszott. Rengeteg új iskolát építettek, 
az oktatási helységek ragyogtak a tisztaságtól, 
a kellemes színektől, az iskolák felszereltsége a leg-
modernebb igényeket is kielégítette, a tanárok és 
a diákok elégedettek voltak. A Finn Tanárok Szak-
szervezete (OAJ) TV-reklámokban dicsérte a finn 
tanárok szakmai tudását. Aztán fordult a világ. 
Az első disszonáns hangokat különös módon éppen 
az első PISA-felmérések (2000) eredményei idején 
lehetett hallani, amikor pedig a finn diákok teljesít-
ménye világviszonylatban is igen kiemelkedő volt. 
Akkoriban történt, hogy néhány matematikapro-
fesszor és anyanyelvtanár (ekkor Finnországban 
még névlegesen sem volt irodalomoktatás) arra 
próbáltak figyelmeztetni, hogy a PISA-felmérés 
eredményeiből nem szabadna messzemenő követ-
keztetéseket levonni. De ezek a hangok belevesztek 
a siker mámorába, hogy mi vagyunk a legjobbak 
a világon. 

Ezzel együtt el is veszítettük a lehetőségét annak, 
hogy megvizsgáljuk, miért voltunk a PISA-felmérések 
szerint a világ legjobbjai. Nem vettük a fáradságot arra, 
hogy kutatómunkával járjunk a végére, mely tényezők-
kel magyarázható a siker. Ehelyett vertük a tamtam-
dobot, hogy miénk a világ legjobb iskolarendszere, s 
nálunk vannak a világ legjobb tanárai. Természetesen 
nagyon is lehet, hogy ez így van, de az igazság az, hogy 
nincsen egyetlen olyan felmérés vagy kutatási ered-
mény, mely a világ tanárait szakmai tudásuk alapján 
sorrendbe állította volna. Mindezek ellenére az egész 
világ a finn iskolákra volt kíváncsi. Ám kiderült, hogy 
a finnek maguk sem tudják elmondani, mivel magya-
rázhatók a szóban forgó eredmények. Sokan a látogatók 
közül azzal tértek haza Finnországból, hogy maguk 
sem értették, miben tér el a finn iskola a világ más 
iskoláitól.

Aztán, azzal egy időben, hogy mindenfelé a finn taná-
rok nagyszerűségét hirdették, a finn iskolarendszerben 
egy sor új változtatást vezettek be. Ezek a változtatá-
sok azonban nem kutatási eredményeken alapultak. 
Sőt, azt mondhatjuk, hogy a változtatások nagy része 
ellenkezett a tudományos kutatások eredményeivel. 
A sokféle, egy időben bevezetett változásnak egy közös 
nevezője volt: a tanár háttérbe szorítása, illetve a tanár 
szerepének eljelentéktelenítése az iskolai hétközna-

pokban. A tanár már nem tanít, hanem csak egyengeti 
a gyerekek útját, hogy ők maguk találják meg a saját 
tanulási lehetőségeiket. A tanár csak egy lett a sok 
ismeretforrás közül. Ettől kezdve nem a tanár jelölte ki 
a tanulás célját, hanem maga a diák. Abban az ország-
ban történt ez, ahol addig azzal büszkélkedtek, hogy itt 
vannak a világ legjobb tanárai. A népvándorlás lassan 
abba is maradt. Ehelyett a világ legkülönbözőbb helyei-
ről halljuk, hogy nem érdemes a finn utat járni. Egy éve 
Dél-Korea is készített TV-műsort a finn iskolarendszer 
súlyos problémáiról.

Jól értem, hogy itt legfőképpen a Finnország-
ban manapság oly divatos varázsszóra gondol, 
vagyis hogy a diáknak önirányítónak kell lennie 
(„itseohjautuva”)? A fejlődéslélektan szakértője-
ként úgy látja, hogy az általános iskolai oktatást 
nem lehet erre alapozni? 

Az agykutatások egyértelműen mutatják, hogy a serdü-
lőkorban, illetve az azt megelőző korban lévő gyermek 
nem áll készen a mostani finn iskola által tőle meg-
követelt önirányításra. Ez a képesség agyunk hom-
loklebenyének fejlődéséhez kötött, mely a különböző 
agyi területek közül utoljára éri el kifejlett állapotát. 
Az önirányítás megkövetelte érettséget agyunk csak 
huszadik életévünk felé közeledve, a korai felnőtt-
korban éri el. Azt mondják, hogy a mai iskola fejleszti 
az önirányítást. Ezt azonban addig nem lehet fejleszte-
ni, amíg az agy erre nincsen készen. Az iskola feltételezi 
a kisdiák képességét az önirányításra, ez azonban más 
dolog, mint törekedni az önirányítás képességének 
kifejlesztésére. 
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A már említett újításoktól azonban – például fal 
nélküli osztályok, inkluzív és önirányító oktatás – 
az embernek olyan érzése van, mintha a finn iskola 
nem is tanítandó és nevelendő gyermekekkel, ha-
nem kész felnőttekkel foglalkozna, mintha vevőkkel 
lenne dolga, akik bejönnek a boltba egy kis tudásért.

Finnországban a legutóbbi időkig léteztek 
ún. speciális osztályok (erityisluokka), ahol 
a felzárkóztatandó diákok tanulhattak. Ezeket 
néhány éve megszüntették, ami nagy elégedetlen-
séget váltott ki.

Általánosnak mondható, hogy a diákokat nem osztják 
be állandó osztályokba, melyeknek megvannak a ma-
guk tanárai. Az oktatás különféle oktatási csopor-
tokban folyik, mely csoportok összetétele ugyanazon 
a napon többször is változik. Nincs minden iskolá-
ban osztályfőnökük, még az iskola első éveiben sem, 
pedig erre igen nagy szükség lenne, a tanárok pedig 
állandó jelleggel cserélődnek, de megeshet az is, hogy 
a diákok egy akár 70 fős csoportját egyszerre három 
tanár tanítja egy időben. Ott, ahol a tanárnak nincsen 
lehetősége a gyermekkel személyesen megismerkednie, 
nem beszélhetünk nevelésről. A diák szociális képes-
ségeinek fejlesztésére az sincs jó hatással, hogy társai 
is állandón cserélődnek. Az állandó osztály megtanítja 
a gyermeket arra, hogyan lehet elboldogulni egymás-
tól nagyon különböző emberek társaságában is. Ezzel 
szemben az állandóan cserélődő csoportok arra taníta-
nak meg bennünket, hogy akivel nem jövünk ki, azt le 
lehet cserélni.

A nevelési feladatokról szóló diskurzus Finnországban 
nagyon háttérbe szorult. Úgy tűnik, hogy az iskolában 
minden figyelem a majdani kereső tevékenységre irá-
nyul, s ezzel magyarázzák a változások szükségességét 
is. A diákok társas és lelki képességeinek fejlesztése 
manapság a csoportos munkavégzés képességének 
fejlesztésére korlátozódik. Az iskolának ugyan vannak 
nevelési feladatai, de az újítások jelentős mértékben 
megnehezítik e feladatok ellátását. Az utóbbi időben 
bevezetett változások csökkentették a tanár és az isko-
lai személyzet jelentőségét. 

A 2010-es évekre már rengeteg probléma gyűlt 
fel. Olli Luukkainen, a Finn Tanári Szakszervezet 
(OAJ) elnöke egy tanári nagygyűlésen a gondok-
ról korábban soha sem látott nyíltsággal beszélt. 
Kertelés nélkül kimondta, hogy az általános és 
szakiskolás tanulmányi eredmények aggasztóan 
rosszak. Saját tapasztalatom, hogy a diákok iskolai 
közérzete először a felső, majd néhány éves késéssel 
az alsó tagozaton is egyre rosszabb lett. Egy védőnő 
egy szülői értekezleten már évekkel ezelőtt arra pa-
naszkodott, hogy munkaköre betöltéséhez elegendő 
a nővéri végzettség, de ha el akarja látni feladatait 
az iskolában, akkor most már rendőri, pszicholó-
gusi, nőgyógyászati és jogi ismeretekre is szüksége 
van. A gondok tehát már régóta lappangtak.

A legutóbbi PISA-eredmények nagyon lehangolóak. 
Finnország azon országok közé sorolódott, ahol a mé-
rések ideje alatt az eredmények esése folyamatos volt. 
A legutóbbi mérések alkalmával a természettudomá-
nyos ismeretek terén hét hellyel csúsztunk lejjebb. 
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Születőben van két, egymástól egyre távolabb álló 
csoport. Nemrégiben még a mindenki számára egyen-
lő feltételeket nyújtó, az egyenjogúságon alapuló és 
az azonos minőségű oktatás Finnország büszkeségének 
számított. A szülőknek nem okozott gondot, hogy gyer-
mekük számára jó iskolát találjanak, mivel mindenhol 
egyformán jó oktatás volt. 

Az iskolai tudás manapság már nem a Gauss-féle függ-
vényt mutatja. Ehelyett a jól és a rosszul teljesítők éles 
elkülönülését látjuk, azt, hogy a jó és a gyenge diákok 
közötti különbség minden más országnál gyorsabban 
nő, a családi háttér a korábbinál is jobban befolyásolja 
a tanulási eredményeket, az iskolákban pedig egyre 
több kisegítő oktatóra és pszichológusra van szükség. 
A diákok iskolai éveik vége felé egyre nagyobb számban 
morzsolódnak le. A Jyväskyläi Egyetem egyik pszicho-
lógiaprofesszora egy 2019 őszén tartott értekezleten 
a Finn Oktatási Hivatal képviselőjétől szó szerint azt 
kérdezte: „Mikor fogják már abbahagyni az emberkí-
sérleteiket?” Kérdésével azokra az iskolákban történő, 
állandó jellegű változ(tat)ásokra utalt, melyeket már 
úgy a tanárok, mint a szülők is erős kritikával illetnek, 
amely változtatások semmilyen tudományos megala-
pozottsággal nem rendelkeznek, s amely változások 
negatív hatásai már most jól láthatóak.

A finn iskolákban manapság rengeteg a fegyelmezé-
si probléma is. Nemrégiben egy igazgatónő ismerő-
söm kért, hogy menjek el hozzájuk helyettesíteni. 
Amikor a felkérést elfogadtam, megkönnyebbül-
ten és hálálkodva sóhajtott fel, hiszen manapság 
nagyon nehéz megoldani a helyettesítéseket, mivel 
sokan félnek belépni az osztályterembe. A napila-
pok tele vannak diák-diák és diák-tanár zaklatási 
esetekkel, ami korábban szinte ismeretlen volt. 
Lehetséges, hogy ennek a jelenségnek a hátterében 
is az Ön által említett változások állnak?

A fegyelmezési problémák, akárcsak a különböző pszi-
chés problémák, valóban egyre több gondot okoznak. 
Ezek a jelenségek azonban nincsenek összefüggésben 
az iskolákban alkalmazott tanulási módszerekkel, itt 
inkább a társadalomban végbemenő változásokról van 
szó. Másfelől persze az is igaz, hogy minél több társa-
dalmi problémánk van, annál nagyobb szükségünk 
lenne az iskola segítségére. Ha egyszerre nőnek az isko-
la és a társadalom elvárásai, akkor félő, hogy a gyerekek 
elvesznek.

Ön szerint a finn iskoláról szóló elszomorító adato-
kért a fentiekben részletezett újítások a felelősek?

Ennyire erős következtetéseket nem vonhatunk le. 
Az újítások csak az egyik tényező, a másik a szélesebb 
értelemben vett társadalmi változások, melyek az isko-
la életét manapság jelentősen megnehezítik. Az iskolai 
végzettség ma már nem garantálja a szociális felemel-
kedést olyan módon, mint korábban. Ennek következ-
tében a tanulás iránti érdeklődés már nem olyan élénk, 
mint volt 50 évvel ezelőtt. Az iskola leértékelődött. 
Mindennapi életünk sok más, az iskola iránti érdek-
lődéssel versenyző lehetőséget kínál. A reformokat 

éppen ezekkel a társadalomban végbement változá-
sokkal szokták indokolni. Azt mondják, hogy az iskola 
a megváltozott társadalmi életre neveli a gyerekeket. 
A törekvés jó, de a módszerek félresiklottak, a tanulmá-
nyi eredmények ugyanis romlottak. A gondok legsú-
lyosabbjait el lehetett volna kerülni, ha a reformokat 
igazolható tudományos eredményekre alapozták volna.

A Finn Tanárok Szakszervezete saját hetilapjában 
(Opettaja) juttatta kifejezésre aggodalmait amiatt, 
hogy a tanárképző intézményekbe jelentkező fiata-
lok száma a korábbi több mint négyezerről majdnem 
ezerre esett vissza. Amikor én a ’80-as években 
Finnországba jöttem, a tanári szakma társadalmi 
megbecsültsége még igen magas volt. Erre a beszél-
getésünkre készülve adatokat kerestem arra, hogy 
mivel magyarázzák ezt a rendkívül sokatmondó és 
ijesztő fordulatot. Az általam talált magyarázatok 
két kérdés köré összpontosultak: a tanárok fizetése 
és a tanulói csoportok nagy létszáma.

A tanári szakma megbecsültsége korábban a finn 
iskolarendszer alappillérének számított. Egyik dolog 
következett a másikból: mivel a tanári szakma megbe-
csült volt, sok jó hallgató jelentkezett a tanárképzőkbe, 
a sok jó hallgatóból sok jó tanár lett, és ezek a jó tanárok 
jó eredményeket értek el. A fizetésnek nyilván nagy 
jelentősége van, a tanári szakma megbecsültségének 
csökkenése azonban inkább jele bizonyos szélesebb 
körű társadalmi változásoknak, mint a bérezési politi-
kának. Ha a szakma nem örvend megbecsülésnek, a fi-
zetés nagysága nem fog tudni ezen változtatni. Röviden 
azt mondhatjuk, hogy a tanárok rossz iskolai közérzete 
az, ami oda vezetett, hogy a tanári szakma iránt kicsi 
az érdeklődés. Nagyon veszélyes lejtőn vagyunk. Ami 
pedig a reformokat illeti, a vizsgálatok azt mutatják, 
hogy az utóbbi időben bevezetett tanügyi változások 
összefüggésben vannak a tanárok kimerültségével és 
rossz iskolai közérzetével.

A hivatkozott TV-műsor adatai:  
https://areena.yle.fi/1-50389993

A műsor címe: Suomen koulu sekaisin (Zűrzavar-
ban a finn iskola). 

YLE/Areena, 2020. február 21.

https://areena.yle.fi/1-50389993
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Érettségi 2020
Interjú Pongrácz Lászlóval, az Oktatási Hivatal főosztályvezetőjével
A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet a tavaszi érettségi időszakát is jelentősen 
befolyásolta. A Kormány döntése értelmében az idei évben csak különleges egészségügyi előírások 
mellett és a legtöbb esetben csak írásban lehet érettségi vizsgát tenni. Az alábbiakban a vizsgák 
megszervezésének hátterét mutatjuk be.

Szöveg: Dallman Kristóf | Fotó: Indri Dániel Janisz

A járvány időszakában az egészségügyi kockázat 
csökkentése kiemelt feladat az élet minden területén, 
így az érettségi vizsgák megszervezésénél is. Milyen 
egészségügyi szabályozások mellett rendezték meg 
a vizsgákat?

Elsődleges, hogy az érettségi vizsgák lebonyolítása során 
az érvényes járványügyi szabályokat figyelembe kell 
venni. A kormányrendelet e tekintetben külön szabályt is 
megállapított, amely szerint egyazon helyiségben írás-
beli vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a tíz főt, és 
a vizsgázók között legalább másfél méteres távolságot 
kell biztosítani. Emellett a vizsgaszervezők a szervezés 
többi fázisában is arra törekedtek és törekszenek, hogy 
az egészségügyi kockázatokat minimálisra csökkentsék. 
A Kormány minden vizsgázó és felügyelőtanár számá-
ra maszkot, a felügyelőtanárok és a dolgozatokat javító 
tanárok részére kesztyűt biztosított. A maszk viselése 
a folyosón, a közösségi térben kötelező, a vizsgadolgozat 
írása során ajánlott volt. 

Külön figyelmet kellett fordítani a vizsgahelyszínek ta-
karítására és fertőtlenítésére. Mindenhol biztosítva volt 
kézfertőtlenítő a vizsgázók és a pedagógusok számára. 
A járványügyi szakemberek tájékoztatása szerint papírfe-
lületen legfeljebb 24 óráig életképes a vírus, ezért a dolgo-
zatok megírását követően, a javítás megkezdését megelő-
zően legalább ennyi időre el kell zárni a dolgozatokat, és 
csak ezután kezdhető meg azok kijavítása, értékelése.

Hogyan és mennyivel az érettségi előtt állítják össze 
a feladatsorokat? A kialakult helyzet miatt szükséges 
volt a feladatsorok módosítása? Miként biztosítják, 
hogy a tételek biztonságban legyenek, ne szivárogja-
nak ki idő előtt?

Az érettségi feladatsorok készítésében változás nem 
volt. A feladatlapokat – mint mindig, úgy ezúttal is – 
a jogszabályoknak megfelelően, az adott vizsgatárgy 
feladatlapkészletéből sorsolták ki Oktatási Hivatal tétel-
készletéből. Az írásbeli érettségi feladatlapok „korlátozott 
terjesztésű” minősített iratok, így azok megfelelő keze-
lését jogszabályok határozzák meg. Ezek az előírások, és 
az ezekből következő folyamatok ebben a vizsgaidőszak-
ban sem változtak. Akit a nyilvános részletes szabályok 
érdekelnek, annak javaslom a 9/2012. (IV. 25.) NEFMI 
utasítás tanulmányozását.

Hányan jelentkeztek érettségi vizsgára idén?

Jelen vizsgaidőszakban összesen 69.470 végzős közép-
iskolás érettségizik, és rajtuk kívül 14.830-an tesznek 
majd legalább egy tárgyból érettségit. A jelentkezők 
várhatóan közel 355.300 vizsgát teljesítenek: 106 tárgy-
ból 55.680-at emelt szinten, 182 tárgyból 299.620-at 
pedig középszinten. Rendes érettségi vizsgából lesz 
a legtöbb: a végzős tanulók 331.450 ilyen vizsgát tesz-
nek majd (az összes megmérettetés 93,3%-a). A már 
érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők közel 8.930 
ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkeztek, ez a vizs-
gák 2,5%-a. A szintemelő vizsgák száma: 11.130, ami 
az összes vizsga 3,1%-a. Pótló és javító vizsgára együt-
tesen 3.250-en vállalkoztak.

Milyen módon pótolhatják az érettségit azok, akik 
most nem vizsgáztak? Nekik kötelező a legközelebb 
szervezett érettségi időszakban vizsgát tenniük?

Az érettségi vizsgát nem lehet kötelezővé tenni. Azok 
a vizsgázók, akik nem tudtak, vagy kívántak ebben 
a vizsgaidőszakban érettségi vizsgát tenni, vagy rendes 
érettségi vizsgájukat nem tudták befejezni, a követke-
ző, október-novemberi vizsgaidőszakban tudnak majd 
vizsgázni, melyre a jelentkezési határidő szeptember 
5-e. Az Oktatási Hivatal honlapján az október-novem-
beri vizsgaidőszakra vonatkozóan már szerepelnek 
bizonyos információk.

Milyen kihívásokkal kellett szembenézni az érettsé-
gi vizsgák megszervezésekor?

Most, amikor még a vizsgaidőszak javában zajlik, nem 
illendő a nehézségekre hivatkozni. A vizsgarendszer 
minden résztvevőjének – a vizsgázóknak, a tanároknak, 
az igazgatóknak, a fenntartóknak, a kormányhivata-
loknak, az Oktatási Hivatalnak és a minisztériumnak – 
a maga területén, a maga döntési szintjén kell helyt 
állni egészen a vizsgaidőszak végéig. A megfontolt 
jogalkotás, az információk terjesztése, a megfelelő 
egészségügyi feltételek biztosítása, a logisztikai folya-
matok és az informatikai háttér célszerű adaptálása, 
a tanárok vizsgákon való feladatvállalása, a vizsgázók 
felelősségteljes magatartása mind elengedhetetlen 
feltétel, és még sorolhatnánk azokat a tényezőket, ame-
lyek a vizsgaidőszak sikerét meghatározzák.
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Milyen módon érettségizhetnek azok a középiskolá-
sok, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcím-
mel?

Az EMMI és a Kormány más szervei a vizsgák előké-
szítése során folyamatosan, nagy erőfeszítéseket tettek 
annak érdekében, hogy az érettségi vizsga letételé-
nek lehetősége azon vizsgázók számára is biztosított 
legyen, akik éppen nem Magyarországon tartózkodtak. 
A vizsgák jelentős részének megtörténte után úgy lát-
juk, hogy ezek az erőfeszítések eredményesek voltak, és 
aki úgy döntött, hogy a vizsga letételét választja, annak 
számára ez lehetséges volt.

Milyen módon szervezték meg a testnevelés tan-
tárgy érettségi vizsgáit?

A testnevelésvizsgákon ebben a vizsgaidőszakban 
mindkét szinten csak a szóbeliket szervezték meg, és 
az ezen mutatott teljesítményből állapítják meg a vizs-
gák eredményét. Középszinten a szóbeli vizsga követel-
ményei nem változtak. A lebonyolítási formája abban 
különbözik a megszokottól, hogy a középszintű szóbeli 
vizsga a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság 
legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bár-
mely napján – a vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának 
figyelembevételével – lebonyolítható. Hogy pontosan 
mikor, arról az igazgató helyben hozta meg a döntést és 
tájékoztatta az érintett vizsgázókat.

Emelt szinten a testnevelés szóbeli vizsga lebonyolítása 
az eddig megszokottól eltérő. A vizsgázónak ugyanis 
az emelt szintű szóbeli vizsgán összesen négy – kettő 
„A” jelű, kettő „B” jelű – altételből kell szóban vizsgáz-
nia. A vizsgaeredményt a négy felelet együttes eredmé-
nye alapján állapítják meg. Ennek megfelelően a felké-
szülési idő és a feleltetés időtartama is megduplázódik, 
azaz 60, illetve 40 perc lesz. 

Az emelt szintű testnevelés szóbeli vizsgákat a szoká-
sos módon a kormányhivatalok szervezik meg, a kor-
mányrendeletben meghatározott időszakban (2020. 
június 4–9.).

Mely tantárgyak esetében volt szükséges még szóbe-
li vizsgát szervezni? Milyen szabályozás vonatkozik 
ezekre a vizsgákra? 

Szóbeli vizsgát kell szervezni minden olyan vizsgatárgy 
esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarész-
szel rendelkezik, ezek közé tartoznak a célnyelvi civi-
lizáció, a bibliaismeret, a judaisztika, a népművészet 
és a hittan vizsgatárgyak. Szóbeli vizsgákat rendeznek 
a már említett testnevelés vizsgatárgyból is. Az SNI 
vizsgázók esetében több helyzetben is szóbeli vizsga 
szervezendő az igazgató – a Vizsgaszabályzat szerinti 
szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – dön-
tése alapján. Ilyenkor a vizsgázó az írásbeli, gyakorlati 
vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, vagy mentesül 
az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarész alól. 

A fentiek mellett szóbeli vizsga szervezendő akkor is, 
ha a tanuló emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli 
típusú nyelvvizsgát kíván szerezni. A szóbeli vizsgázás 
abban az esetben is lehetséges bármelyik vizsgatárgy-
ból, ha a középszintű érettségin a vizsgázó írásbeli tel-
jesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el 
a huszonöt százalékot. Ez utóbbi lehetőséget a jogalkotó 
azért teremtette meg, hogy biztosítsa a bukás elkerülé-
sét, és így az érettségi bizonyítvány megszerzését azok 
számára, akik rendes körülmények között a rosszul 
sikerült írásbeli után a szóbelin való javításban re-
ménykedhettek.
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„Ezt a képzést  
a munkaerőpiac 
árazza be”
A felsőfokú szakképzésről

Az érettségi és az egyetemi felvételi kérdésköre számos 
gyermeket nevelő család számára jelentett az elmúlt 
hetekben, hónapokban különös izgalmakat. A karrierépítés 
kapcsán dr. Reisz Terézia kutatót, a Pécsi Tudományegyetem 
nyugalmazott oktatóját kérdeztük egy kevéssé ismert képzési 
területről, a felsőfokú szakképzésről.

Szöveg: Ambrus Balázs

A felsőfokú szakképzés már 1998 óta elérhető az érettségivel rendel-
kezők számára. Ez az oktatási forma milyen szerepet tölt be a képzési 
rendszerünkben?

Mindenekelőtt érdemes pontosítani a középiskolákban, valamint a fel-
sőoktatásban zajló szakképzési formákat. Az akkreditált iskolai rend-
szerű felsőfokú szakképzés már több mint 20 éve létezik, az első diákokat 
az 1997/1998-as tanévben iskolázták be a hazai középfokú oktatási 
intézményekbe. Ez így is működött egészen 2012-ig, de a 2013/2014-es 
tanévtől kezdődően kizárólag felsőoktatási intézmények folytathatnak 
felsőoktatási szakképzést, a 2011-es nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 
értelmében. Ez idő alatt nevet változtattak egyes szakok és módosult a kö-
vetelményrendszerük, ezzel együtt a képzések tartalma is, valamint a zá-
róvizsgák gyakorlata is átalakult. Jelentősen csökkent a szakok, hallgatók 
és képző intézmények száma, ez a tendencia a szakpolitikai szándékokat 
követő jogszabályváltozásokban is tükröződik. 

A KSH statisztikája szerint1 nem túl nagy az érdeklődés iránta, 
a felsőoktatási intézmények nappali képzésein tanuló hallgatók alig 
3-4%-a választja. Miért?

A képzésben részt vevő fiatalok hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, 
hasonló óraterheléssel végzik tanulmányaikat, mint az egyetemista tár-
saik, vizsgakövetelményük is ugyanolyan feszes, a 6 szemeszter leterheli 
az államilag finanszírozott felsőoktatási kvótájukat, azonban mégsem 
kaphatnak diplomát, mert a képzés csak középfokú végzettséget ad. Ez 
a munkaerőpiacon hátrányt jelenthet, az egyéni karrierépítésben pedig 
kevés előnnyel jár. Problémát jelent az is, ha – amennyiben a képzést köve-
tően – a fiatal egyetemen tanul, akkor az eltérő képzési szint miatt a már 

1   https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi007a.html
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elvégzett kurzusokat nem minden esetben érvényesít-
heti kreditbeszámítással. E tekintetben az egyetemek 
megengedőek, hiszen ez a hallgatói kör potenciális 
rekrutációs bázist jelent. 

Mely részterületeken volna szükség ön szerint 
a képzés megerősítésére?

A felsőfokú szakképzés bevezetésekor számos olyan de-
mográfiai, gazdasági, oktatáspolitikai, ifjúságpolitikai 
érv merült fel, amelynek társadalmi környezete mára 
jelentősen megváltozott, illetve regionálisan erősen 
differenciálódott. A köznevelés teljesítményének növe-
lése nélkül jelentős változásokra nem számíthatunk. 
Érdemes lenne megőrizni a képzés gyakorlatra orien-
tált jellegét, azt is, hogy több szakon az oktatás kilépett 
az iskola hagyományos tereiből, illetve a levelező kép-
zésben építenek a fiatalok előzetes tudására. Ma egyre 
égetőbb kérdés a depressziós térségekben a hátrányos 
helyzetű, szerényebb iskolai teljesítményű, emelt szintű 
érettségivel, nyelvtudással, szakmai végzettséggel nem 
rendelkező fiatalok pályaorientációja. A felsőoktatási 
szakképzés lehetőséget biztosíthatna az érettségizettek 
számára, amennyiben a képzési forma felsőoktatási 
státusza a diplomaszerzés lehetőségével megerősödne. 
Másrészt e kockázati csoportok csekély áldozatvállalá-
si képességét akkor lehetne megerősíteni, ha a szakké-
pesítésüket a regionális munkaerőpiacok megélhetést 
biztosító jövedelemmel, tervezhető jövővel honorálnák. 
Ennek hiányában a végzettségüket hasznosítani nem 
tudó fiatalok a pályaelhagyást, a migráció különféle 
útjait választják. 

A felsőfokú szakképzés és az érettségihez kötött 
OKJ-s képzések hogyan viszonyulnak egymáshoz? 
Mi a különbség, és hol vannak átfedések?

A képzés eredményességét mindkét oktatási in-
tézménytípus esetében a munkaerőpiac árazza be. 
A határozott pályaelképzeléssel rendelkezők már 
a köznevelési intézményekben, a középiskolai tanítási 
rendben elsajátíthatják szakirányú ismereteiket, így 
az érettségivel együtt középfokú szakmai képesítést 
igazoló oklevelet kapnak. A korai szakmaválasztással 
időt nyerhetnek. A felsőoktatási szakképzést többnyi-
re azok választják, akik korábban nem kötelezték el 
magukat egy-egy szakma mellett, vagy nem sikerült 
a 280-as ponthatárt elérniük. A hallgatók új környeze-
te, az önszervező tanulás, az új barátságok és a szakmai 
munkakapcsolatok életformaváltást eredményeznek. 
Az egyetemi környezetben gyorsabban szembesülnek 
tanulmányi deficitjeikkel, de az új munkaformák révén 
hamarabb is maguk mögött tudják a hátrányaikat. 
Az önállósághoz, felnőtt világhoz közelebb vivő hall-
gatói életforma eseményei, élményei a diplomaszerzés 
esélyét, a sikeres megküzdést is erősítik.

Korábbi kutatásai alapján hogyan jellemezhetők 
azok a tanulók, akik ezt a szakképzést választják? 
Az egyetemi képzés alternatívájaként kiknek java-
solná ezt a formát?

Életkori sajátosságukat tekintve a frissen érettségi-
zettek gondolkodása igen nyitott, sokszor még önma-
gukat, új egzisztenciális biztonságukat kereső fiatalok, 
akik a pályaválasztás mellett a barátok és a társkere-
sés közepette szembesülnek a családról való leválás 
mentális terheivel. Az életprogramokban ezek a nagy 
fajsúlyú döntési helyzetek egyénileg eltérő mértekben 
merülnek fel. Mindazok, akik még időt kérnek döntése-
ik meghozatalában, azonban vállalják, hogy másként, 
de szívesen tanulnak, azok a szakmaválasztásukhoz 
kellő rálátást szerezhetnek ezzel a választással. Sokan 
levelező tagozaton kezdik vagy fejezik be tanulmányai-
kat, mert élethelyzetük ezt a megoldást kívánja. Ennek 
az az előnye, hogy nagyobb munkatapasztalatokkal 
léphetnek tovább a munkaerőpiacon vagy az egyetemi 
képzésbe. A gyenge tanulmányi eredményeik miatt 
az alapképzésbe bejutni nem tudó hallgatók számára 
is reményt kelthet a felsőoktatási szakképzés, mert 
az oklevéllel többletpontokat szerezhetnek az alapkép-
zési felvételihez. A záróvizsgák eredményétől függően 
ennek mértéke így alakul: a jeles 32 pont, a jó 20 pont, 
a közepes 10 pont felvételi pontkedvezménnyel jár.

Mit mutatnak a számok, milyen munkaerő-piaci, 
illetve továbbtanulási lehetőségek állnak azok előtt, 
akik ilyen felsőfokú szakképesítést szereznek?

A felsőfokú szakképzés ott ért el eddig sikereket, ahol 
a térségi gazdasági résztvevők fejlesztéseikkel új 
középszintű szakmákat hoztak létre, keresleti piacot 
teremtettek a képesítést szerzett fiatalok számára. Sa-
játos módon ezek a vállalkozások nagyvárosainkra és 
vonzáskörzeteikre korlátozódnak. A szolgáltatási szfé-
rán belül a turizmus és vendéglátás terén sok új szakma 
és munkahely jött létre. Átalakult a középszintű irodai 
munka, ami azt is jelenti, hogy a gyors tanulási képes-
séggel és digitális munkakultúrával rendelkezők szinte 
minden ágazatban keresettek. Az egészségügy, oktatás 
és kulturális területeken főként a segítő, asszisztensi 
munkakörökre oktatnak ezek a képzések.
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„Az oktatás minőségét 
a tanári munka 
határozza meg”
Melyik középiskola lesz sikeres, mire alkalmas a tehetséggondozás, 
melyik diák képes későbbi életútútja során megfelelő egzisztenciát 
teremteni? Mások mellett ezeket a kérdéseket jártuk körül 
dr. Hermann Zoltánnal, a Magyar Tudományos Akadémia 
Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos munkatársával.

Szöveg: Ambrus Balázs

Az elmúlt évek tapasztalatai, illetve a kutatások alapján milyen paraméte-
rekkel jellemezhetők azok az érettségit adó középfokú oktatási intézmények, 
amelyek tanulói legnagyobb arányban nyernek felvételt felsőoktatási intézmé-
nyekbe? Minek köszönhető a köznyelvben csak „versenyistállóknak” nevezett 
középiskolák átlagot jelentősen meghaladó ez irányú eredményessége?

A legsikeresebb, a rangsorok elején szereplő középiskolák általában nagyvárosok-
ban működnek, a diákok összetétele pedig jellemzően messze az átlag feletti. Ez 
egy ilyen típusú továbbtanulási rendszer természetes eleme: a sikeres középiskolák 
nagyon népszerűek a jelentkező diákok körében, ezért nagyon erős a szelekció a fel-
vételi során. Így nagyrészt már az általános iskolában is kiemelkedő teljesítményű 
diákok kerülnek be ezekbe az iskolákba, nagy arányban értelmiségi és felső-közép-
osztálybeli családi háttérrel (ami jórészt a tanulói teljesítmény és a családi háttér 
közötti korreláció következménye). Ennek tükrében nem meglepő, hogy magas 
a felsőfokú továbbtanulási arány. 

Nehezebb megválaszolni azt a kérdést, hogy a felsőfokú továbbtanuláshoz meny-
nyit tesznek hozzá ezek az iskolák. Valamennyit biztosan: egyrészt az elit isko-
lák nemcsak a diákok, hanem a tanárok esetében is válogathatnak a jelentkezők 
között, ami a szakirodalomban jól ismert „jó diák” – „jó tanár” összepárosításhoz 
vezet, másrészt a diákok összetétele is kedvezően hat az oktatás minőségére (a 
tanár magasabb standardokat szabhat meg, a diákok teljesítményükkel egymást is 
ösztönzik, stb.).

Azt mondják, hogy a diákok családi háttere, illetve a lakhelye alapjaiban ha-
tározza meg a későbbi életutat. A középiskolai tehetséggondozás mennyiben 
képes kompenzálni a hozott hátrányokat?

A középiskolai tehetséggondozás sikeres lehet abban, hogy a hátrányos helyzetű, 
de a tanulásban sikeres diákok számára további támogatást nyújtson. Ugyanakkor 
az ilyen típusú eszközök nem alkalmasak arra, hogy összességében orvosolni tudják 
a problémát. Ennek az az oka, hogy, ahogyan arra például James Heckman kutatási 
eredményei is rámutattak, a hátrányos helyzetű diákok lemaradása döntően kis-
gyermekkorban alakul ki. Jórészt ekkor alakulnak ki azok a kognitív és nem kogni-
tív képességek, amelyek erősen meghatározzák a diákok egész iskolai pályafutását. 

Jelentős hatást csak intenzív kisgyermekkori programokkal lehet elérni, amelyek 
nem a „tehetségeket” célozzák, hanem a rászoruló diákokat általában, azzal a céllal, 
hogy a képességeiket fejlesszék. Ezzel szemben a tehetséggondozási programok szá-
mára adottságként jelennek meg ezek a képességbeli különbségek, így ezek a prog-
ramok azon keveseknek segíthetnek, akik a családi háttér ellenére jól teljesítenek 



27

az iskolában, és sikeresen eljutnak a középiskoláig. 
A felsőfokú továbbtanulásbeli különbségek jelentős 
csökkenése akkor mehetne végbe, ha sokkal több hátrá-
nyos helyzetű diák jutna el jó tanulmányi eredménnyel 
a középiskola befejezéséig. 

Számarányukhoz mérten az állami, egyházi vagy 
az alapítványi fenntartású középiskolák hatéko-
nyabbak abban, hogy diákjaikat egészen a sikeres 
egyetemi felvételig elvezetik? Milyen okok állhat-
nak ennek hátterében?

Erre vonatkozóan tudomásom szerint nem készült 
átfogó kutatás Magyarországon. A tanulói tesztered-
ményeket vizsgáló kutatási eredmények azt mutatják, 
hogy átlagosan kis különbség mutatható ki, az általános 
iskolák esetében az egyházi, a középfokú oktatás eseté-
ben az állami iskolák javára. 

Évek óta emelkedik a pedagógusok bére, mely a jö-
vőben is folytatódik. A diákok tudásának bővítése, 
képességeinek javítása, azaz a közoktatási rendsze-
rünk hatékonyságának növelése inkább finanszíro-
zási, vagy humánerőforrás-központú kérdés?

Ezt a két tényezőt nem érdemes szembe állítani. Végső 
soron az oktatás minőségét alapvetően a tanári munka 
minősége határozza meg. A tanári munka minőségére 
azonban hatással van a finanszírozás. A nemzetközi 
tapasztalatok is azt mutatják, hogy a tanári fizetések 
szintje hosszú távon erősen befolyásolja azt, hogy kik 
választják a tanári pályát a továbbtanulás során és 
kik maradnak ezen a pályán később. Persze nem csak 
ezen múlik, hogy kiből lesz jó tanár, de sokat segít, ha 
tehetséges diákok mennek tanárnak. Ezen túl a bérezés 
rövid távon is hatással lehet a tanári munkára, például 
a magasabb teljesítmény elismerése és ennek ösztönző 
hatása révén. A megfelelő finanszírozás szükséges, de 
nem elégséges feltétel.

A középiskolák eredményessége nemcsak a felső-
oktatásba felvett diákok számával mérhető, hanem 
az oktatási rendszerből kikerülő tanulóik későbbi 
munkaerő-piaci sikereivel/kudarcaival is. Ebben 
a vonatkozásban – a szakközépiskolákat és a szakis-
kolákat is ideértve – hogyan teljesít a magyar közok-
tatás?

A közoktatás egészének teljesítményét ebből a szem-
pontból nem lehet közvetlenül megmérni, hiszen azt 
nem tudjuk elválasztani a magyar gazdaság és munka-
erőpiac aktuális helyzetének a hatásától. Ugyanakkor 
a nemzetközi szakirodalom és friss magyar kutatási 
eredmények is azt mutatják, hogy az alapkészségek (ma-
tematika, szövegértés) szintje összefügg a keresetekkel 
és a foglalkoztatási eséllyel, ráadásul ez az összefüggés 
a magas és alacsony végzettségűek körében is kimu-
tatható. Ha ezt összevetjük a magyar diákok az OECD-
országok átlagától elmaradó PISA-eredményeivel, 
akkor nagyon valószínűnek tűnik, hogy a közoktatás 
minőségének javítása hosszabb távon a munkaerőpiaci 
kimenetekre is pozitív hatással lenne. Különösen igaz ez 
az alacsonyabb végzettségűek esetében. 

Egyfelől, az érettségivel nem rendelkező szakmun-
kás végzettségűek az életpályájuk második részében 
jellemzően egyre rosszabb munkaerő-piaci helyzet-
be kerülnek; nagy arányban végeznek segéd- vagy 
betanított munkát, a bérük átlagosan egyre inkább 
elmarad az érettségizettekétől. Ebben minden bizony-
nyal szerepe van az alapkészségek hiányosságainak, 
amelyek akadályozzák a technológiai és munkaerőpiaci 
változásokhoz történő alkalmazkodást. Egy másik 
aggasztó jelenség a korai iskolaelhagyók 12% körüli 
aránya. A középfokú végzettség hiánya szinte egyenér-
tékű az elsődleges munkaerőpiacról való kiszorulással, 
és bár egy összetett társadalmi problémáról van szó, 
a közoktatási rendszer szerepe meghatározó. Ha ezen 
a téren sikerülne javítani a közoktatás eredményessé-
gét, az hosszú távon is nagyon jelentős haszonnal járna.
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Az érettségi 
megtartása  
vagy megajánlott 
jegy?
A magyarországi érettségi rendszer 
sajátosságai
A magyar érettségi egyszerre játszik jelentős szerepet 
a köznevelés és a felsőoktatás területén. A középiskolát elvégzők 
számára a koronavírus-járvány időszaka alatt is biztosítani kellett 
a felsőoktatás világába történő bejutás gördülékeny lehetőségét. 
Az idei érettségit érintő szakmai álláspontokról és társadalmi 
véleményekről Nagy Zoltán, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. 
oktatási üzletágvezetője számolt be.

Szöveg: Dallman Kristóf

Mi a magyarországi érettségi vizsgarendszer leghangsúlyosabb  
jellemzője? 

Az egyik legfontosabb sajátosság, hogy a magyar rendszerben egyben van 
az érettségi és – egy pontszámítási rendszeren keresztül – a felsőoktatási 
felvételi is. A másik pedig, hogy nálunk 2005 óta kétszintű érettségi rend-
szer működik. Az emelt szint többet ér ebben a rendszerben, tehát ennek 
fontos szerepe van a tanulói rangsorolás szempontjából. Szintén fontos 
sajátosság – ezt talán kevésbé érzékelik –, hogy az eljárás oldaláról nézve 
mind az érettségi, mind a felvételi rendszerünk erősen központosított. 
A legtöbb országban, különösen a felvételi esetében, a felsőoktatási intézmé-
nyek nagyobb szabadsággal rendelkeznek, maguk bonyolítják a felvételiket. 
Ez Magyarországon nem így van. A felület, a dokumentumok és általában 
az eljárás minden eleme egy sztenderdizált rendszer részeként jelenik meg. 
A rendszer előnyének megvilágítására vegyük például Szlovákiát, ami most 
többször is előkerült a hírekben: Szlovákiában minden egyetem a saját 
hatáskörében tarthat felvételit. Ez nem kötelező, dönthet úgy, hogy pont 
annyi jelentkezője van, hogy őket beengedi az érettségi eredmények alapján, 
de bármikor dönthet a felvételi mellett, aminek idejét, tartalmát lényegében 
saját maga szabja meg. A felvételiző számára ezt azt jelenti, ha három-négy 
helyre beadja a jelentkezését, hogy ezek között nincs koordináció, sem az el-
járás időpontját, sem a felvételi dolgozat tartalmát illetően.
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Mennyire illeszkedik a magyar érettségi rendszer 
az OECD-országok trendjébe? Milyen más megoldá-
si utak vannak? 

Az érettségi mint kimeneti mérés jellemzően meg-
jelenik a legtöbb ország esetében. Az érettséginek 
nemcsak mérési, oktatási szempontból van szerepe, 
hanem van egy pszichés funkciója is, mely világossá 
teszi a tanuló számára, hogy most egy szakasz lezárul, 
és egy új szakasz kezdődik az életében. A felsőoktatási 
felvételi terén az erős központosítás (és a közigazgatási 
eljárás jellege) magyar sajátosságnak mondható, de 
fontos kiemelni, hogy ez nálunk hagyományosan így 
működik. Az informatika – és a felvi.hu fejlődésével – 
még inkább erősödött ez, hiszen az Oktatási Hivatal 
központi nyilvántartásából kerülnek be azok az igazoló 
dokumentumok, amik a pontszámításhoz szüksége-
sek. Kontinentális viszonylatban az érettségi egységes 
paradigmára épül, az angolszász országokban ettől 
némileg eltérően működik a rendszer. Az érettségi és 
a felvételi összekapcsolásában szintén vannak különb-
ségek.

Milyen szakmai álláspontok támasztják alá 
a 2020-as érettségi jelen körülmények között tör-
ténő megtartását? Milyen nemzetközi példákkal 
találkozhatunk az idei érettségik lebonyolításával 
kapcsolatban?

A mostani tavaszi érettségi megtartásához az egyes or-
szágok különféleképp álltak hozzá: a finnek kicsit előre 
hozva tartották meg, Dániában szintén megszervezték, 
Németországban tartományonként eltérő időpontban, 
de elkezdték a lebonyolítást. Ausztriában két héttel el-
csúsztatták a vizsgákat, a franciák úgy döntöttek, hogy 
nem tartanak érettségit, az olaszok még nem döntöttek, 
de szeretnék megtartani.

Az érettségi megtartása vagy megajánlott jegy? Ez 
a kettősség jelent meg a diskurzusban, az összes többi 
valamilyen alkategóriája vagy technikai változa-
ta ezeknek. Az egész helyzet dilemmája, hogy a diákok 
kétféle érdeke – a tanulmányaik lezárása és a továbbta-
nulásuk, valamint az egészségük megőrzése – hogyan 
biztosítható egyszerre; ráadásul nagyon nehéz meg-
mondani, hogy pontosan mikor a legkevésbé kockáza-
tos megtartani az érettségit. Láthattuk, hogy a vírus 
minden országban másképp befolyásolta a mindennapi 
életet. Mivel a járványügyhöz nem értek, én oktatási 
szempontból a következő szempontokat láttam: 

Egyrészt a tanulók alapvető érdeke volt a megváltozott 
helyzetben, hogy számukra a megoldás a lehető legke-
vésbé legyen hátrányos: ebbe elvi szinten mind a meg-
ajánlott jegy, mind pedig az érettségi beletartozhatott. 
Az érettségi egy szummatív értékelés, célja a tanulók 
átfogó minősítése, rangsorolása, emiatt fontos jellem-
zője, hogy független a korábbi tanulmányi eredmények-
től. Az érettségi összehasonlítható, alkalmas a tanulók 
rangsorolására, ami szükséges a felsőoktatási felvé-
telihez: az érettségi a kapu a felsőoktatásba. Ráadásul 
az érettségi érvényessége tulajdonképpen élethosszig 
tart. Ezeket a megajánlott jegy nem tudta volna tényle-
gesen biztosítani. Ezzel együtt is úgy vélem, hogy Ma-

gyarországon a kétszintű érettségi léte (és hogy a meg-
ajánlott jegyből nem képezhető kétszintű eredmény) 
lehetett az egyik döntő szempont az érettségi megtar-
tása mellett. A magyar felsőoktatási rendszerben – nem 
véletlen a Magyar Rektori Konferencia nyilatkozata1 
sem – nem volt más megoldás, mint ezt a kapuszerepet 
érvényesíteni, akár egy szűkített érettségi megrendezé-
sével. Az érettségi részei közül az írásbeli jóval inkább 
sztenderd értékelést tesz lehetővé, mint a szóbeli, így 
alkalmasabb mind a lezáró, mind a besoroló funkció 
megvalósítására.

A Századvég két felmérést2 is végzett. Milyen ered-
mények születtek, mi a társadalom véleménye erről 
a kérdésről?

Az elmúlt időszakban, ha jól tudom, három reprezen-
tatív lakossági közvéleménykutatás készült, ebből 
kettőt mi végeztünk el két, illetve egy héttel az érettségi 
megkezdése előtt. Az első mérés eredménye azt mutat-
ta, hogy a lakosság 80 százaléka támogatja az érettségi 
megtartását. Egy héttel az érettségi előtt több kérdést 
tettünk fel. Ennek az eredménye azt mutatta, hogy, 
bár a kérdés időközben bekerült a pártpolitikai térbe, 
de a lakosság 73%-a továbbra is támogatta az érettségi 
megszervezését. Egyértelmű eredmény mutatja, hogy 

1  http://www.mrk.hu/2020/04/14/allasfoglalas-a-2020-evi-
erettsegirol/

2  https://szazadveg.hu/hu/kutatasok/az-alapitvany-
kutatasai/piackutatas-kozvelemeny-kutatas/a-magyarok-
tobbsege-tamogatja-a-kormany-tervet-az-erettsegi-
megtartasara (publikálás: 2020. 04. 21.) 
https://szazadveg.hu/hu/hirek/miert-legyen-erettsegi 
(publikálás: 2020. 04. 30.)

http://www.mrk.hu/2020/04/14/allasfoglalas-a-2020-evi-erettsegirol/
http://www.mrk.hu/2020/04/14/allasfoglalas-a-2020-evi-erettsegirol/
https://szazadveg.hu/hu/kutatasok/az-alapitvany-kutatasai/piackutatas-kozvelemeny-kutatas/a-magyarok-tobbsege-tamogatja-a-kormany-tervet-az-erettsegi-megtartasara
https://szazadveg.hu/hu/kutatasok/az-alapitvany-kutatasai/piackutatas-kozvelemeny-kutatas/a-magyarok-tobbsege-tamogatja-a-kormany-tervet-az-erettsegi-megtartasara
https://szazadveg.hu/hu/kutatasok/az-alapitvany-kutatasai/piackutatas-kozvelemeny-kutatas/a-magyarok-tobbsege-tamogatja-a-kormany-tervet-az-erettsegi-megtartasara
https://szazadveg.hu/hu/kutatasok/az-alapitvany-kutatasai/piackutatas-kozvelemeny-kutatas/a-magyarok-tobbsege-tamogatja-a-kormany-tervet-az-erettsegi-megtartasara
https://szazadveg.hu/hu/hirek/miert-legyen-erettsegi
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a biztonság a legfontosabb dimenzió ebben a kérdésben, 
a válaszadók 78%-a mondta, hogy a tárca által meg-
hirdetett biztonsági intézkedések megtartása mellett 
biztonságos az érettségi lebonyolítása. Az érettségi 
időpontjával kapcsolatos kérdésre a megkérdezettek 
59%-a válaszolta, hogy a május negyedikei kezdés lenne 
a legjobb. Május végét a megkérdezettek közül 21%, 
június közepét 8%, június végét 4%, június utáni idő-
pontot pedig 3% választotta. Kiemelendő, hogy nyilván-
valóan nem a lakosságnak kell eldöntenie, hogy mikor 
legyen az érettségi. Ugyanakkor a társadalmi dimenzió 
a járványügyi helyzetben természetesen nagyon fontos. 
Nem elég a járványügyi szakértőknek kijelenteniük, 
hogy biztonságosan lebonyolítható az érettségi, ezt a la-
kosságnak is el kell fogadnia, hiszen más a biztonság 
és a biztonságérzet, amit a döntéshozók is figyelembe 
vettek szerintem.

Említette, hogy nagyon fontos tényezője a magyar 
érettségi rendszernek az összehasonlíthatóság. 
Mennyiben sérül, vagy egyáltalán sérül-e ez az ösz-
szehasonlíthatóság a mostani érettségiben? Meny-
nyiben lesz az idei érettségi összehasonlítható egy 
későbbi vagy korábbi érettségivel?

Jogosan merül fel az a szempont, hogy vajon mennyiben 
lehetett felkészülni az érettségire ebben a helyzetben. 
Fontos azonban kiemelni, hogy az érettségi négy év 
megszerzett tudásának a lezárása. Azt mondani, hogy 
márciustól májusig készülnek az érettségire, persze 
életszerű, hiszen ebben az időszakban ismételnek, 
rendszereznek, de valójában nem a most tanultakról 
adnak számot a diákok az érettségi során. Természe-
tesen megváltoztak a körülmények az előző évekhez 
képest, az is bizonyos, hogy van egy pszichésen nehéz 
helyzet, de ha belegondolunk, akkor ebben hatalmas 
egyéni különbségek lehetnek.

Felmerült egyesek részéről, hogy amennyiben az érett-
ségi átlageredménye rosszabb lesz az előző évek át-
lageredményeinél, akkor azt utólag korrigálni kellene. 
Szerintem ez nem lenne egy jó megoldás. Senki nem 
tudja megmondani, hogy egy adott évben pontosan 
milyen tényezők és pontosan milyen módon befolyá-
solják az érettségi eredményt. Természetesen nem 
vitatható, hogy vannak olyanok, akiknek a felkészülé-
sét nehezíthette a kialakult helyzet, és a diákok – mint 
ahogy a pedagógusok között is – van olyan, aki sikere-
sen, és van, aki kevésbé sikeresen alkalmazkodott az új 
munkarendhez. Hozzáteszem, korábban is nagyon sok 
olyan szempont (családi háttér, iskola, pedagógus, stb.) 
volt, amely – a járványhelyzettől függetlenül – jelentős 
különbségeket okozott a diákok között. Ebben a sajátos 
helyzetben nem látom, hogyan lehetett volna jobb meg-
oldást választani.

A másik felmerülő kérdés, hogy kiélezte-e az egyes 
tanulók közti különbséget ez a helyzet. Lehetett ilyen 
hatása, de hozzá kell tenni, hogy sajnos a jelentős kü-
lönbség a szocioökonómiai háttér oldaláról korábban is 
létezett. Én azt gondolom, hogy a digitális oktatás akár 
növelhette az egyéni különbségeket, de ebben sokféle 
egyéni dimenzió hathatott: a hátrányos helyzet, családi 
háttér, otthoni körülmények. Nem szabad elfelejteni, 
hogy valójában itt egyszerre jelent meg a digitális és 
a távoktatás (vagy inkább otthonoktatás).

Kicsit eltérve a jelenlegi, a koronavírus-járvány mi-
att kialakult helyzettől: idén húszezerrel keveseb-
ben jelentkeztek a felsőoktatásba. Mi állhat ennek 
a hátterében?

Ha megnézzük az elmúlt évek számait, akkor viszony-
lag kiegyensúlyozott létszámadatokat láthatunk. 
A jelentkezéseket alakító – oktatáspolitikai, demográ-
fiai, gazdasági – tényezők közül jelenleg egy dimenzió 
változott csak jelentősen, ez pedig az emelt szintű 
érettségi mint kötelező bemeneti követelmény megjele-
nése. A felsőoktatással foglalkozók számítottak ennek 
a hatására, azonban a mértékét szerintem senki nem 
gondolta ilyen magasnak.

Milyen hosszú távú hatásai lehetnek a járványnak 
a magyar oktatási rendszerre? 

Egyik kollégám szerint lehet, hogy a végén innovációs 
díjat kell átadnunk a koronavírusnak az oktatásban 
nyújtott tevékenységéért. A távolléti oktatás és a digi-
tális megoldások fontossá válása jó hatást gyakorolhat 
a rendszerre. Nem az egyik napról a másikra fogjuk 
azonban megváltani a világot. Elvitathatatlan, hogy 
a jelenlegi helyzetben az is rákényszerült a digitális 
eszközök használatára, aki eddig ódzkodott ettől, de ez 
nem csak az oktatás területén van így. Nem mindenki 
lett technikai guru, de mindenki legalább egy lépést 
tett előre ezen a téren. Fontos kérdés, hogy a pedagógiai 
tervezést hogyan befolyásolja majd a jövőben ez a ta-
pasztalat? A másik jelentős hatás, amit jelenleg kevésbé 
érzékelek a közbeszédben, hogy az a hatalmas rendszer, 
amit köznevelésnek hívunk, ellenálló és alkalmazkodó, 
egyik napról a másikra képes volt egy radikális változ-
tatásra és azt elkötelezetten teljesítette nehéz körülmé-
nyek között. Nem gondolnám, hogy az oktatást az állan-
dó távolléti oktatásra kéne felkészíteni, de ez a helyzet 
megmutatta, hogy képesek vagyunk rendszerszintű 
változtatásokat is végrehajtani a köznevelésben.
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„Én már érettnek 
nyilvánítom ezt 
a generációt!”
Interjú dr. Aáry-Tamás Lajossal,  
az oktatási jogok biztosával

Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 1999 óta 
tevékenykedik az oktatási szereplők jogi biztonságának 
megőrzése érdekében. A jelenlegi időszak számos jogi, 
szabályozási kérdést is felvetett az oktatás területén. 
Ezek megoldási lehetőségeiről és a szereplők rendkívüli 
helytállásáról számolt be lapunknak az oktatási 
ombudsman.

Szöveg: Dallman Kristóf

Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 2019 végén 
ünnepelte megalapításának húszéves évfordulóját. 
Miket tart a hivatal legnagyobb eredményeinek 
az elmúlt időszakból?

Ma már nem kérdés, hogy beszélhetünk oktatási jogok-
ról. Nem ütközik meg rajta senki, hogy a konfliktusok-
nak az oktatásban van jogi vetülete és érdemes ezeket 
vizsgálni. Talán ez a legnagyobb erénye a hivatalnak. 
Húsz esztendő alatt természetessé vált, hogy jogilag 
is értelmezzük azt, ami az iskolában, az óvodában, 
az egyetemen történik. Az összes többi erre rakódik rá.

A hivatalhoz az oktatási rendszer bármely résztve-
vője fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy jogait sé-
relem érte, illetve jogsérelem veszélye áll fenn. Mik 
tartoznak a leggyakrabban előforduló ügyek közé?

Az ügyeink kétharmada a köznevelés, egyharmada 
pedig a felsőoktatás területéről érkezik. Húsz évvel 
ezelőtt még a szülők, de több mint tíz éve már inkább 
a diákok és az egyetemi hallgatók küldik a legtöbb 
panaszt hozzánk. A köznevelés területén minden évben 
találkozunk olyan panasszal, hogy a gyereket bántal-
mazza a tanára, fizikailag vagy lelkileg. A felsőoktatás-
sal ellentétben a köznevelésben a döntések többnyire 

szóban történnek, emiatt néha nehezebb az ügyek 
rekonstruálása, ugyanakkor abból a szempontból 
könnyebb, hogy sokan látják, hallják, ami egy oktatá-
si intézményben vagy egy osztályteremben történik. 
Érkeznek felvételikkel kapcsolatos panaszok is, illetve 
az iskola belső életét meghatározó ügyek, például ki ho-
gyan öltözködik, milyen tárgyakat visz be az iskolába. 
Ma már külföldi diákok sokasága tanul Magyarorszá-
gon a közoktatásban is. Ők speciális helyzetben vannak, 
de az ő ügyeiket is tudjuk vizsgálni. A felsőoktatásban 
pedig a felvételitől kezdve egészen a diplomaszerzésig 
számos kérdés felmerülhet. Itt is sok a külföldi hallga-
tó, aki akár az anyanyelvén, akár angolul megkereshet 
bennünket, mi pedig válaszolunk a kérdésére. 

Előfordul, hogy nem a hallgató vagy a diák fordul 
a hivatalhoz, hanem az oktató, vagy akár az oktatás-
ban részt vevő adminisztratív munkavállaló?

Igen. Van egy ügycsoport – a munkajogi tárgyú viták –, 
amivel megkeresnek bennünket, de nem tudjuk ki-
vizsgálni, mert azt a jogszabályok nem teszik lehetővé. 
Az oktatásjog kívül esik a munkajog világán. Természe-
tesen vannak ügyek, amikor sérülhet a tanár méltósá-
ga, ilyenkor vizsgálódhatunk. 
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Március 16-án a köznevelés átállt a tantermen 
kívüli digitális munkarendre. Milyen módon lehet 
garantálni a jogsérelmek elkerülését?

Mindenkire kiterjedően kétségtelenül nem lehet ezt 
garantálni. Ennyi idővel a kezdés után azt kell mon-
danom, hogy a magyar oktatás nagyon szépen vette 
az akadályt. Közben természetesen volt egy sor rossz 
megoldás, túl sok feladat, kétségbeesés. A szülők szá-
mos esetben jelezték, hogy nincs elegendő elektronikus 
eszköz a családban, vagy nagyon nehéz beosztani, főleg, 
ha több gyerek van. A kezdeti nehézségek ellenére az ál-
talános benyomás mégiscsak az, hogy a magyar oktatás 
rendszere képes volt megfelelni ebben a különleges és 
egyedi helyzetben, amit most távoktatásnak, digitális 
oktatásnak hívunk. 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a digitális oktatás 
nem ez! Olyan digitális oktatást soha senki nem terve-
zett, hogy mindenki otthon van, és csak a digitális esz-
közöket használja. Amit digitális oktatásnak hívunk, 
azt iskolai környezetben, a digitális eszközökkel segítve 
végezzük. Most valami egészen mást kellett csinálni, 
és ráadásul azok a jogszabályok, amelyek igazgatták 
az oktatást, értelemszerűen nem működnek. Számos 
megkeresést kaptunk ezzel kapcsolatban, ilyenkor 
telefonon kerestük meg az adott intézmény vezetőjét, 
tanárokat. Jól látszott, hogy nem arról van szó, hogy 
rosszat akarnának az oktatók vagy a tanárok, hanem 
egész egyszerűen néhány dologra nem figyeltek oda, 
ezért menet közben kellett korrigálni.

A koronavírus-járvány miatt idén tavasszal a leg-
több tantárgyból csak írásbeli érettségi vizsgákat 
rendeznek. Milyen jogi kihívásokkal járhat ez a kü-
lönleges helyzet? 

Ahogy közeledett az érettségi, folyamatosan dolgoztak 
a szakemberek, hogy miként lehetne megszervezni. 
Ez nagyon komoly munka volt, s folyamatos kapcso-
lattartást jelentett azokkal a szakemberekkel, akik 
a jogászoknál, oktatási szakembereknél sokkal jobban 
értenek a járványokhoz. A magyar érettségi abból 
a szempontból különleges, hogy egyben egyetemi fel-
vételi is. Nagyon nehéz lett volna azt mondani, bizo-
nyos európai országok példáját követve, hogy nem lesz 
érettségi, hanem adjunk valamilyen jegyet. Ez akkor 
kényelmes döntésnek tűnhetett, de amint a ponthatá-
rok meghúzása megtörténik, azonnal óriási felzúdulást 
okozott volna. A szakemberek keresték azt a megoldást, 
ami megfelel az érettségi és a felvételi követelményei-
nek, valamint a járványügyi helyzetnek egyaránt. Így 
született az a döntés, hogy május negyedikén megkez-
dődhetnek az érettségik. A szakemberek írták elő, hogy 
melyek azok a járványügyi szabályok, amelyeket be kell 
tartani, az oktatási jogászok pedig azt a döntést hozták, 
hogy az írásbeli érettségi egyenértékű lesz a korábbi és 
a majdani érettségikkel, amik írásban és szóban is tör-
téntek. Tehát ez egy olyan döntés, ami teljes mértékben 
megfelel a jelenlegi helyzetnek, és nem veszélyezteti 
sem a korábbi, sem a későbbi érettségizők jogait.

A megváltozott iskolai munkarend eltérő módon 
alkalmazható az ország különböző régióiban. Kik 
a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben?

Több ilyen csoport is van. Az egyik, akiknek nincs 
eszköze a digitális oktatáshoz. Akinek nincs legalább 
egy internet-összeköttetéssel rendelkező okostelefonja, 
az nagyon nehezen tud bekapcsolódni az iskolai közös 
munkába. Történtek különböző felajánlások cégektől, 
illetve a minisztériumon belül egy külön munkacso-
portot hoztak létre azzal a céllal, hogy föltérképezzék 
a leginkább rászorulókat, és eszközöket juttassanak el 
hozzájuk. Az a különleges, hogy a korábbi felmérések 
alapján Magyarország nem állt nagyon rosszul, bőven 
93-94% fölötti volt az arány, ahol a gyerekek rendelkez-
tek okostelefonnal és internet-hozzáféréssel. Nem ön-
magában ez okoz gondot, hanem például sok családban 
hiába van eszköz, ha csak kevesebb van, mint amennyi 
kellene, vagy a család kevésbé támogató az otthoni 
tanulásban. 

Nagy az oktatáspolitika felelőssége, hogy az olló ne 
nyíljon ki. Ne az történjen, hogy a szerencsésebbek 
sikeresen veszik a digitális akadályokat, aki pedig nem 
jutott hozzá, az lemarad. Óriási félelmünk volt, hogy 
a fogyatékossággal élő gyerekek esetében hogyan lehet 
megszervezni a digitális oktatást, hiszen egy mozgás-
terápiát nem lehet digitálisan vagy videó segítségével 
megoldani, azonban számos eszköz már rendelkezésre 
állt ezen a területen. A gyógypedagógiai intézmények 
vezetői azt mondták nekem, hogy a munkatársaikkal 
nagyon jól tudnak együtt dolgozni ebben a helyzetben 
is, akár külön-külön foglalkozva a gyerekekkel. Azt 
látom, hogy nincs akkora baj, mint amennyire megijed-
tünk az elején. Ezek az intézmények ráadásul ugyanúgy 
ügyeletet tartanak, és ha bárki a családok közül úgy 
érzi, hogy nem tudja már vállalni a fogyatékossággal élő 
gyerekével járó oktatási feladatokat is, akkor kérheti 
az óvodák és az iskolák segítségét.

HA AZ ELMÚLT HÚSZ 
ÉVNEK VAN KÜLÖNLEGES 

IDŐSZAKA, AKKOR 
EZ AZ. AZT LEHETETT 

LÁTNI, HOGY AZ 
OKTATÁSI SZEREPLŐK 

FEGYELMEZETTEK, 
EGYÜTT TUDNAK 

MŰKÖDNI EGYMÁSSAL.
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A magyarországi felsőoktatási intézmények egy 
része jelentős struktúraváltás előtt áll, ami befolyá-
solhatja az ösztöndíjas képzésben részesülő hallga-
tók számát. Mivel lehet biztosítani a felsőoktatás-
hoz való hozzáférhetőség jogát ebben az esetben?

Az Alaptörvény azt mondja, hogy a felsőoktatáshoz 
való jog mindenkit a képességei szerint illet meg. 
Felvételizni, versenyezni kell, és nem mindenki jut be 
a felsőoktatásba. Viszont az Alaptörvény azt is mondja, 
hogy az állam a hallgatók támogatásával segíti ennek 
a jognak a gyakorlását. Ez azt jelenti, hogy az államnak 
ki kell dolgoznia olyan megoldásokat, amik még a ma-
gán vagy állami kézből kikerült intézmények esetében 
is alkalmazhatóak. Ebből az alkotmányos rendelke-
zésből kiolvasható értelmezés, hogy nem maradhat 
ki senki az egyetemről csak azért, mert nincs pénze, 
bár a tehetsége, képességei alapján ott a helye és erről 
igazolást is adott, tehát sikeresen felvételizett. Közös 
felelőssége a társadalomnak és a kormánynak is, hogy 
az anyagi támogatás feltételeit rendezze. Tehát van itt 
egy, az államtól független logika is, ami azt mondatja, 
hogy a tehetőseknek felelősségük van abban, hogy talál-
janak ki olyan modelleket, amivel a kevésbé tehetőseket 
is tudják támogatni. Mindenhol látom azokat az ösztön-
díjmodelleket, támogató modelleket, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a jól tanuló, ámde anyagilag rászoruló 
fiatalok sikerrel vegyék az akadályokat és szerezzenek 
oklevelet. 

Hogyan értékeli az oktatási rendszer szereplőinek 
a koronavírus-járvány alatt nyújtott teljesítményét?

Csak szuperlatívuszban tudok nyilatkozni az oktatási 
szereplők teljesítményéről. Furcsa talán, hogy az ok-
tatási ombudsman dicsér. Ha az elmúlt húsz évnek van 
különleges időszaka, akkor ez az. Azt lehetett látni, 
hogy az oktatási szereplők fegyelmezettek, együtt tud-
nak működni egymással. Nemcsak a digitális oktatásra 
való átállásra igaz ez, hanem az érettségi megszerve-
zésére is. Én már érettnek nyilvánítom ezt a generá-
ciót, hiszen elképesztő, ahogy viselkednek, betartják 
a jogszabályokat, azon vannak, hogy ne fertőzzék meg 
se a felnőtteket, se egymást. 

A tanárok, akiknek a presztízse sajnos alacsonyabb, 
mint ahogy megérdemelnék, ismét megmutatták, hogy 
egy ilyen különleges, félelemmel és kockázattal teli 
helyzetben az érettségit meg tudják szervezni bármi-
lyen rendkívüli esemény bekövetkezte nélkül. A szü-
lők értették, hogy a gyerekeik érettségizni akarnak, 
segítették, támogatták őket. Azt remélem, hogy ha 
pár hónap múlva körbenézünk, hogy kik azok, akikre 
igazán számíthatunk, akkor a pedagógus valahol ott 
lesz az orvossal egy szinten. Növekszik az elismertsé-
gük. Ha valamikor, akkor most mindenkinek a dicsé-
retét megérdemlik ők, a gyerekek és bizony a szülők is. 
Nagyon sokat beszélgetek szülőtársakkal és azt hiszem, 
hogy sokan most értették meg, hogy milyen komoly 
munka is a pedagógusé. Remélem, hogy ha a járványon 
túl leszünk, akkor ez a szolidaritás csak erősödni fog és 
konkrét támogatásban fog testet ölteni.
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„A képzésválasztás 
fontos és nehéz döntés”
Hamarosan kiderül, hogy a felsőoktatásba jelentkezők közül kit, hová és 
hány ponttal vettek fel. Az idei felvételi tendenciáit és a számok mögött 
meghúzódó tágabb összefüggéseket dr. Vanó Renátával, az Oktatási 
Hivatal felsőoktatási elnökhelyettesével tekintettük át.

Szöveg: Ambrus Balázs

A beadott felvételi jelentkezések alapján me-
lyek idén a legnépszerűbb egyetemi szakok? 
Érzékelhető-e változás a korábbi évekhez képest, 
egyes szakok keresettségében?

A legnépszerűbb szakok listája évek óta stabilnak 
mondható, csak 1-2 szak helyezése változik a különböző 
években. Az elsőhelyes jelentkezések alapján a 2020. 
évi általános felvételi eljárásban a legnépszerűbb 
szakok a gazdálkodási és menedzsment (4324 jelentke-
zéssel), a pszichológia (3688 jelentkezéssel), a mérnök-
informatikus (2782 jelentkezéssel), valamint a kereske-

delem és marketing (2763 jelentkezéssel) alapképzések 
voltak. Az osztatlan képzéseket idén is a jogászképzés 
vezeti (3959 jelentkezéssel), bár a 2019. évi általános el-
járáshoz képest a jelentkezési létszámok összességében 
18 százalékkal csökkentek, a legnépszerűbb képzések 
közül a jogász osztatlan és a pszichológia alapképzések 
még növelni is tudták a népszerűségüket (23, illetve 19 
százalékkal). 

Az elsőhelyes jelentkezések alapján az idén a legnépsze-
rűbb alapképzési szakok a következők:

Amennyiben a jelentkezési adatokat eggyel magasabb 
szinten, képzési területenként vizsgáljuk, a legnépsze-
rűbbek a korábbi évekhez hasonlóan a gazdaságtudo-
mányok alapképzései maradtak, amelyek mögé az idei 
évi általános eljárásban a bölcsészettudomány alap-
képzései zárkóztak fel a második helyre, 5 százalékkal 
megnövelve elsőhelyes jelentkezői létszámukat. 

Fontos hangsúlyozni, hogy bizonyos képzési területeken 
(vagy bizonyos képzési területek meghatározott szak-
jain) bármely tárgyból tett emelt szintű érettségivel tel-
jesítheti a jelentkező a felvételi követelményt, azonban 
más képzési területeken (vagy szakokon) meghatározott 
tárgyból fogadható el az emelt szintű érettségi.
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A műszaki képzési terület vonatkozásában például 
megjegyzendő, hogy az elmúlt években itt a pontszá-
mításhoz nem kellett emelt érettségi, most viszont 
szükséges, és a belépési követelmény is csak a meghatá-

rozott tárgyakból tett emelt szintű érettségivel teljesít-
hető. 

A legnépszerűbb képzési területek a jelentkezők köré-
ben a következők:

A felvételi követelmény bármely emelt szintű 
érettségi vizsgával teljesíthető:

A felvételi követelmény azonos az érettségi pontok 
számításához előírt érettségi vizsgatárggyal:

•  az agrár (alapképzés és agrármérnöki osztatlan 
képzés),

•  a gazdaságtudományok (alapképzés),
•  az informatika,
•  a jogi (alapképzés),
•  az orvos- és egészségtudomány (alapképzések),
•  a pedagógusképzés,
•  és a sporttudomány (kivéve edző)
képzési területek szakjain.

•  az agrár (osztatlan képzés)
•  az államtudományi,
•  a bölcsészettudomány,
•  a gazdaságtudományok osztatlan képzés és 

alkalmazott közgazdaságtan alapszak,
•  a jogi (osztatlan képzés)
•  a műszaki,
•  az orvos- és egészségtudomány (osztatlan képzés),
•  a társadalomtudomány
•  és a természettudomány
képzési területek szakjain.

Az elmúlt időszakban több egyetem is összeolvadt, 
és a közeljövőben is átkerülnek más egyetemekhez 
bizonyos karok. A jelentkezési számokból mi szűr-
hető le, a felvételizőket az egyetem földrajzi helye 
vagy inkább a presztízse befolyásolja jobban?

A kérdésre általános válasz nem adható. Budapest 
dominanciája itt is évek óta változatlan, a vidéki in-
tézmények közül pedig a tudományegyetemek jelente-
nek kiemelt vonzerőt. Ami a földrajzi vonatkozásokat 
illeti, a 2020. évi általános eljárásban a jelentkezők 36 
százaléka jelölt meg első helyen olyan képzést, amely 
a lakóhelyével azonos megyében folyik. A budapesti 
intézményeket nem számítva az említett arány 42 szá-
zalékos. A földrajzi tényezők tehát kiváltképp a vidéki 
intézmények körében erősebbek, és ebben a korábbi 
évek adataihoz képest sincs érdemi változás.

A Budapesti Corvinus Egyetem új finanszírozási 
modellre állt át a múlt évben, így alapvetően költ-
ségtérítéses, illetve (az ösztöndíjpályázat feltételei 
szerint) Corvinus-ösztöndíjas helyekre lehet jelent-
kezni. Érezhető változás a jelentkezők számában 
a már említett újítások miatt?

A jelentkezők, amennyiben megnézték a felvételi tájé-
koztatót, elmentek a nyílt napokra, természetesen tu-
domást szerezhettek a jogszabályi változásról, viszont 
formailag számukra változatlan módon jelentkezhettek 
a Budapesti Corvinus Egyetemre. A felvételi eljárás 
során Corvinus-ösztöndíjjal támogatott képzésre és ön-
költséges finanszírozás formájú képzésre jelentkezhet 
a jelentkező. A Corvinus-ösztöndíjat elnyert hallgató 
által fizetendő féléves díjat a Corvinus Egyetem átvál-
lalja, a hallgatókkal a Corvinus-ösztöndíj feltételeire 
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kiterjedő képzési szerződést köt. Az egyetem a központi 
felvételi eljáráson belül zajló folyamatokon kívüli külön 
ösztöndíjbírálatot nem folytat le, a pályázathoz a felvé-
teli eljárásban kötelezően benyújtandó dokumentumo-
kon túl egyéb dokumentumot nem kér. 

A jelentkezők alkalmazkodtak az új helyzethez, ezt az is 
jelzi, hogy az elsőhelyes jelentkezők 89 százaléka az új, 
ösztöndíjas helyet jelölte meg. A jelentkezői létszám álta-
lános visszaesése ennél az intézménynél is érzékelhető, 
a visszaesés közel azonos mértékű az országos átlaggal.

A Corvinus esetében az elsőhelyes jelentkezői létszám 
visszaesése a mesterképzések esetében – szemben 
az alapképzésekkel – azonban meghaladja az országos 
átlagot.

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet és 
a szóbeli érettségi elhagyása befolyásolhatja a fel-
sőoktatási intézményekbe felvételizők pontszámát? 
Könnyebb lesz idén bejutni?

Ez a probléma nagyon összetett, a ponthatárok megál-
lapítása után fogjuk látni, hogyan alakulnak a felvételi 
számok. A ponthatárok az adott szakon a jelentkezők 
számától, az általuk elért eredménytől és az intézmé-
nyek kapacitásától is függ. A járvány okán az érettségi 
vizsgák megtartásának módjáról meghozott, kifeje-
zetten átgondolt, a tanulók egészségét szem előtt tartó 
döntés lehetővé teszi ugyanakkor, hogy a százalékos 
érettségi eredményből a felvételi eljárásban pont legyen 
számítható. 

Az idei felvételi eljárásban az alap és osztatlan ösztön-
díjas képzésekre első helyen jelentkezők közül idén 55% 

érettségizik, ha csak a nappali munkarendet nézzük 
alap és osztatlan ösztöndíjas képzésen, az arány itt 
65%. Az ösztöndíjas helyekért folytatott versenyben 
többségben vannak az idén érettségizők, a részidős 
képzésben viszont a korábban érettségizők vannak 
többségben. Az idén érettségizők kis számban célozzák 
meg első helyen a részidős képzést. 

Meddig és hogyan lehet módosítani a jelentkezési 
sorrenden, vagy pótolni a hiányzó dokumentumokat?

Az E-felvételi rendszerben a saját tárhelyükre belépve 
a jelentkezők 2020. július 9-ig egy alkalommal módosít-
hatnak a jelentkezési sorrendjükön, és jelentkezési helyet 
is törölhetnek. Új jelentkezési hely azonban nem jelölhe-
tő meg. Július első hetére már meglesznek a köznevelés 
információs rendszerében az idén érettségizettek ered-
ményei, mely alapján az e-felvételi felületén a jelentkezők 
látják a kalkulált pontszámaikat. Ennek alapján lehe-
tőség van arra, hogy döntésükön módosítsanak, hiszen 
a jelentkezési helyek megjelölt sorrendje a mérvadó a be-
sorolás során. Ha az első helyre elegendő a pontja, oda jut 
be a jelentkező, ha oda nem elegendő a pontszám, akkor 
a következő általa megjelölt helyre és így tovább.

Szintén július 9-e a hiányzó dokumentumok pótlásá-
nak határideje. A dokumentumokat szintén az E-fel-
vételi rendszerben feltöltve várjuk. Vannak azonban 
olyan dokumentumok – például a 2006-tól érettségizők 
érettségi bizonyítványai vagy a 2003 után nyelvvizsgát 
szerzők nyelvvizsga-bizonyítványai –, melyeket az Ok-
tatási Hivatal a közhiteles nyilvántartásokból vesz 
át és ellenőriz, ezeket nem kell benyújtani, feltölteni 
az E-felvételiben.

Diplomás Pályakövetési Rendszer
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A veszélyhelyzet okán meghozott, a felvételi eljárással 
kapcsolatos kormányzati döntések érintik a pontszámí-
tást, a nyelvvizsga igazolását, az alkalmassági, gya-
korlati vizsgákat, valamint érintik a mesterképzésen 
tartandó felvételi vizsgákat. A változásokról a felsőok-
tatási felvételi tájékoztató intézményi meghirdetései-
ben tájékoztatjuk a felvételizőket.

A legtöbb egyetemre legalább egy, de van, ahol két 
emelt szintű érettségi vizsga letételével lehet csak 
bekerülni. Ez gyakran azt is jelenti, hogy már 10. 
osztályban, tehát 15–16 évesen döntenie kell a tanu-
lóknak, milyen szakma felé indulnának. Ön szerint 
nem túl korai ez? Mit javasolna a bizonytalanoknak?

Vitathatatlan, hogy fontos és nehéz döntés előtt állnak 
a fiatalok a fakultációválasztás során, azonban jellem-
zően a 10. évfolyamra körvonalazódik a tanuló érdeklő-
dési köre. 

Számos online platform, pályaorientációt segítő 
rendezvény, iskolai és iskolán kívüli kezdeménye-
zés próbálja támogatni a fiatalokat ebben a komoly 
döntésben. Szeretném kiemelni a Diplomás Pálya-
követési Rendszer (DPR) online interaktív felületén 
(www.diplomantul.hu) elérhető AAE pályaorientáció 
támogató modult, amely tényadatokkal válaszol a pá-
lyaválasztás előtt álló fiatalok legfontosabb kérdéseire: 
mit tudnak kezdeni a diplomájukkal (milyen munkát 
tudnak végezni), várhatóan lesz-e állásuk, mennyi idő 
alatt helyezkedhetnek el, mennyit kereshetnek egy 
adott képzési terület vagy szak végzettjeiként, hogyan 
nézhet ki a karrierpályájuk diplomásként. Az adatok 
képzési terület, képzés és intézmény szinten is szaba-
don elérhetők, szűrhetők, kereshetők.

Felhívnám a figyelmet továbbá a www.felvi.hu-n 
elérhető szakkeresőre és szakleírásokra, melyeket 
hasznos, ha a tanulók már a gimnázium idején nézeget-
nek. A szakleírásokban olvashatják, felmérhetik, hogy 
egy-egy felsőoktatási szakhoz milyen kompetenciák, 
készségek, attitűdök szükségesek. 

Pár évvel ezelőtt jelentős változásokon ment ke-
resztül a pedagógusképzés, újra osztatlan formában 
lehet tanulni. Mit mutatnak a számok, mennyire 
vonzó ma a tanári hivatás?

A pedagógusképzés sajnálatos módon szintén a je-
lentkezői létszámcsökkenés nagyobb vesztesei közé 
tartozik az idén. Míg a 2019. évi általános eljárásban 
2518-an választották az osztatlan (kétszakos) tanári 
képzéseket, addig az idei évben mindössze 1897-en. 
A jelentkezői létszám csökkenése bonyolult folyamatok 
eredménye lehet. Szerepet játszhat benne a tanári pálya 
presztízsének változása, vagy a félelem attól, hogy a két 
tanári szak elvégzése együtt túl nehéz lenne. Fontos 
azonban hangsúlyozni azt is, hogy a bizonyos területek 
iránt érdeklődők válaszhatnak alapképzést is, és ké-
sőbb – némi kerülővel –, ők is tanári pályára mehetnek.

Az osztatlan tanárképzésekre jelentkezők körében 
a csökkenő tendencia azonban nem újkeletű, így nem 
is magyarázható egyetlen év visszaesésével: a 2017-es 

általános eljárásban még 3040 volt az említett elsőhe-
lyes jelentkezői létszám.

Más a helyzet a pedagógusképzés alapszakjainál. Ott 
idén jelent meg követelményként az emelt szintű érett-
ségi. Ezen a területen az országos átlagnál nagyobb 
a jelentkezők számának a visszaesése. 

Hónapokon keresztül úgy tudtuk, hogy legalább 
középfokú nyelvvizsgára lesz szükségük 2020-tól 
a felsőoktatásba felvételizőknek. Bár végül ez nem 
lett jelentkezési követelmény, mekkora lökést adott 
a nyelvtanuláshoz? Érzékelhetően növekedett idén 
a nyelvvizsgáért többletpontokat kapó fiatalok 
száma?

Erre a kérdésre ebben a pillanatban még nem tudunk 
pontos választ adni. A korábbi évek adatai: a 2018. évi 
általános felvételi eljárásban több mint 31 ezer jelent-
kező kapott B2 komplex nyelvvizsgáért (beleértve 
a nyelvvizsgát jelentő emelt szintű érettségiket is), és 
közel 10 ezer jelentkező C1 komplex nyelvvizsgáért 
többletpontot. Tavaly a számok némileg emelkedtek, 
32.445 fő kapott B2-ért, 10.657 fő C1-ért többletpontot.

Azonban ha tágabban értelmezem a kérdést, az Oktatá-
si Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ-
jának hivatalos statisztikai adatai szerint az elmúlt 
években évről évre jelentősen emelkedett a sikeres 
nyelvvizsgák száma. 2017-ben összesen 74.592 sikeres 
nyelvvizsga (ennek 74%-a angol nyelvből, 25%-a német 
nyelvből), 2018-ban 79.524 sikeres nyelvvizsga (ennek 
76%-a angol nyelvből, 22%-a német nyelvből), 2019-ben 
82.366 sikeres nyelvvizsga (ennek 77%-a angol nyelv-
ből, 20%-a német nyelvből) született.

Fontos, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel 
hozott döntés értelmében az idén résznyelvvizsgákért 
is lehet többletpontot kapni. Tehát ha a jelentkező 
a 2019/2020-as tanévben megkezdte, de a veszélyhely-
zet miatt nem tudta befejezni a komplex nyelvvizsgáját, 
akkor a nyelvvizsga-bizonyítványát a részvizsga ered-
ményéből kell kiállítani és ugyanúgy jár a többletpont, 
mint a komplex nyelvvizsgáért (B2 – középfokú – bizo-
nyítványért 28 pont, C1 – felsőfokú – bizonyítványért 
40 pont). 

Megjegyzendő, hogy az arra alkalmas nyelvvizsga-
központok online is tarthatnak vizsgákat – első körben 
angol és német nyelvből érhető el ez a lehetőség. Így 
aki még az idei tanévben online tudja teljesíteni akár 
az írásbeli, akár a szóbeli résznyelvvizsgát, az idei 
általános felsőoktatási felvételi eljárásban megkapja 
az érte járó többletpontokat.

Részletes adatok az idei és a korábbi évek felvételi 
eljárásairól:

https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_
statisztikak/friss_statisztikak/!FrissStatisztikak/ 
index.php/friss_statisztikak/ 

 https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_
statisztikak/elmult_evek/!ElmultEvek/index.php/
elmult_evek_statisztikai/

http://www.felvi.hu
https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak/friss_statisztikak/!FrissStatisztikak/index.php/friss_statisztikak/
https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak/friss_statisztikak/!FrissStatisztikak/index.php/friss_statisztikak/
https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak/friss_statisztikak/!FrissStatisztikak/index.php/friss_statisztikak/
https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak/elmult_evek/!ElmultEvek/index.php/elmult_evek_statisztikai/
https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak/elmult_evek/!ElmultEvek/index.php/elmult_evek_statisztikai/
https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak/elmult_evek/!ElmultEvek/index.php/elmult_evek_statisztikai/
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Milyen volt az érettségi?
Az idei érettségi több szempontból is rendhagyónak tekinthető. Diákokat és egy igazgatót kérdeztünk 
az érettségire való felkészülésről, a vizsgák megszervezéséről, a feladatokról, jövőbeni terveikről.

Szöveg: Ambrus Balázs, Dallman Kristóf

Terjék Bori,  
12. osztályos, gimnazista 
érettségiző
Osztálytársaid körében milyen 
fogadtatásra talált, hogy ha-
marabb ért véget a tanév, és így 
már csak az érettségi tárgyak-
ra kellett összpontosítani?

A legelső dolog, ami azonnal 
az eszünkbe jutott, hogy mi lesz 
a ballagással. Érdekes módon 
az érettségi miatt ezen akkor még 
nem aggódtunk. Aztán ahogy 
múltak a hetek, szép lassan ez is 
megváltozott. Én elég hamar rá-
jöttem, hogy valójában hatalmas 

könnyebbség, hogy csak az érettségi tárgyainkra kell 
koncentrálni. Persze nem volt könnyű egyedül nekiállni 
a tankönyveket kijegyzetelni, de a konzultációk ebben 
is segítettek. Ami pedig a legfontosabb, megkaptuk, 
amit olyan sokszor kértünk: az időt.

Hogyan illesztetted a napirendedbe a tanulást otthon?

Én már a bejelentést követő napon felállítottam ma-
gamnak egy napirendet, beosztva, hogy melyik nap mit 
tanulok majd. Ez a koncepció – nem meglepő módon – 
kb. három nap után összeomlott. Ezek után fokozatosan 
építettem újjá a kis rendszerem. Ebben sokat segítettek 
az online órák, amik előre megadott időben voltak, így 
kaptam egy vázat, amire könnyebben tudtam építeni. 
Úgy a 3. hétre egészen belejöttem a dologba: reggel 
futás, aztán tanulás kis szünetekkel egészen ebédig, 
délután pedig szabadidő, szocializálódás attól függően, 
hogy hogyan haladtam délelőtt.

Az idei érettségin – a különleges helyzetre tekintet-
tel – elmaradtak a szóbeli vizsgák. Ez mit jelentett 
számodra?

Nekem a középszintű matematikán kívül minden 
tárgyból lett volna szóbelim, tehát egyrészt könnyebb-
ség, hogy nem kell foglalkoznom plusz tételek megtanu-
lásával, és persze az is jó érzés, hogy májusban végzek 
mindenfajta vizsgával. Másrészt viszont a szóbeli 
nekem valószínűleg javított volna a jegyemen, így kicsit 
azért szomorú vagyok, hogy nincs meg a javításnak ez 
a lehetősége.

A legtöbb egyetemre már csak emelt szintű érettsé-
givel lehet bejutni. Melyik tantárgyból tettél emelt 
szintű vizsgát? Mennyiben különbözött ez az ismeret-
anyag attól, amit a többiek középszinten tanultak?

Én összesen három emelt szintű vizsgát tettem, ebből 
a németet már tavaly megcsináltam előrehozottan. Így 
idénre már csak az angol és a vizuális kultúra (rajz) emelt 
maradt. Angolból és németből nehéz számomra megál-
lapítani, hogy hol a határ az emelt és a középszint között, 
mivel mindkettőt olyan nyelvi csoportban tanultam, ahol 
a cél az emelt érettségi volt. Vizuális kultúrából emelt 
szinten több művet kell tudni felismerni, ismerni kell 
a különböző alkotási technikákat, részletesebb, elmé-
lyültebb tudást és megértést várnak el a diákoktól.

Mit gondolsz a nyelvvizsgáért, illetve a kiemelkedő 
sporteredményért adható többletpontokról?

Szerintem jó, hogy díjazzák az iskolán kívüli ered-
ményeket is. A nyelvvizsga a későbbiekben is nagyon 
fontos lesz mindannyiunknak, nélküle beszűkülnének 
a lehetőségeink. A sporteredményekért járó pontokat 
pedig különösen nagyra értékelem. Én is versenysze-
rűen sportolok, és bár nekem nincs olyan eredményem, 
amiért többletpont járna, mégis jó érzés, hogy pon-
tokkal is megbecsülik, ha valaki komoly munka árán 
a sportban (is) eredményes.

Említetted már, hogy a karantén kapcsán elsőre a bal-
lagás jutott eszetekbe. Nagyon elkedvetlenített, hogy 
a szokásos formájában elmaradt ez az ünnepség?

Őszintén, először nagyon elkenődtem. Nálunk a ballagás 
nagyon különleges esemény, és azt éreztem, most a vírus 
elvette ezt tőlünk. Szerencsére az iskolánk igazgatója 
már az első hetekben biztosított mindannyiunkat, hogy 
nincs miért aggódnunk, amint a körülmények engedik, 
megtartjuk a rendes ballagásunkat.

Hol szeretnéd folytatni tanulmányaidat szeptem-
bertől? Mit látsz most magad előtt?

Ha minden jól megy, az Edinburgh Napier University fa-
lai között kezdem majd a 2020/21-es tanévet belsőépíté-
szet szakon. Már általános iskolás korom óta szerettem 
volna külföldön tanulni. Nagyon érdekel más népek, 
más kultúrák életformája, az ott élő emberek világ-
szemlélete. Ezenkívül az Egyesült Királyság remek hely, 
ha valaki alkalmazott művészetet szeretne tanulni.
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hez tudok jutni, pl. ha külföldiekkel képes vagyok 
kommunikálni, vagy eredeti nyelven végig tudok nézni 
egy filmet. A tanárokkal kapcsolatban mindig azokat 
kedveltem, akik korrektek voltak. Akik következetesen 
azt kérték számon, amit megtanítottak, és esélyt adtak 
a javításra. 

Milyen szempontok mentén alakítottad ki a tovább-
tanulási terveidet?

Nálam ez a folyamat nem ment annyira egyszerűen. 
Sokáig semmilyen elképzelésem sem volt arról, hogy 
merre szeretnék továbbtanulni. Amikor már közeledett 
a jelentkezési határidő, végignéztem az összes szakot 
a felvi.hu-n. Végül találtam egyet, ami nagyon tetszett, 
viszont csak mesterszakon. Így ehhez választottam 
egy alapszakot. Ha sikerül és felvesznek az egyetemre, 
akkor az motivál majd, hogy egyszer arra a mesterszak-
ra is bekerülhessek, és azt tanulhassam, ami igazán 
érdekel.

Idén a hagyományos ballagás is elmaradt. Nálatok 
hogyan búcsúzott az osztály?

Mi még egészen nem búcsúztunk el. Volt egy „online 
ballagásunk”, amit a tanárok, illetve az alsóbb évesek 
készítettek számunkra, de őszintén szerintem egyi-
künk sem érzi úgy, hogy vége lenne a gimnáziumnak. 
Azóta is tartjuk a kapcsolatot, sőt, tervezzük bepótolni 
az elmaradt programokat, majd ha újra lesz rá lehe-
tőségünk. Ha minden igaz, lesz majd valamikor igazi 
ballagásunk is, úgyhogy ott fogjuk tudni igazán lezár-
ni az egészet. Egyébként örülök is ennek, mert kicsit 
tovább megmarad a közösségünk, és így, hogy már 
mindenen túl vagyunk, a ballagás is élvezetesebb és 
felszabadultabb lehet.

Kiss Nagy Kamilla,  
12. osztályos, gimnazista érettségiző

A mostani felkészülési időszak eltért a korábban 
megszokottól. Hogy érzed, koncentráltabban tudtál 
így tanulni?

Szerintem igen. Ha nem is a karantén elejétől, de 
az utolsó hetekben, amikor már nagy volt a stressz, 
sokkal jobb volt, hogy nem kellett mással foglalkozni, 
csak az érettségivel. Emlékszem, hogy február-már-
cius környékén sokat panaszkodtunk, hogy az iskola 
és különórák mellett nem lesz elég időnk felkészülni. 
Végül aztán megkaptuk, amit szerettünk volna, bár 
nem egészen így képzeltük. Az online tanításban is 
abszolút átkerült a hangsúly az érettségi tantárgyakra. 
A legtöbb tantárgyból már csak ismételni kellett, ami 
jól működött a karantén alatt. Voltak online óráink, és 
ha kérdésünk volt, könnyen el tudtuk érni a tanárokat. 
Én elég messze lakom az iskolámtól, így napi 2 órányi 
utazást spóroltam meg, illetve nem kellett korán kelni, 
ami szintén nagyon jó volt. Mindezekkel együtt nem 
örültem az egésznek, mert ugyan így kipihentebbek vol-
tunk és többet tudtunk készülni, mégis kimaradt az az 
utolsó pár hét, amikor esélyünk lett volna elköszönni 
egymástól és lezárni az iskolás éveinket.

Milyen élmény volt számodra maga az érettségi? 
A feladatsorok tartogattak számodra meglepetést?

Mivel az előtte lévő pár hétben szinte csak az érettsé-
givel foglalkoztam, már nagyon vártam, hogy végre túl 
lehessek rajta. Szerintem egyáltalán nem volt rossz. 
Azért persze nem szívesen csinálnám újra, de nálunk 
az iskolában kifejezetten jó hangulat volt. Nagyon 
jó volt újra látni egymást, és élőben beszélgetni. Ez 
valahogy oldotta a hangulatot, és egyáltalán nem volt 
stresszes az egész. Reggelente nem arról beszélgettünk, 
hogy vajon mi lesz a feladatsorokban, hanem hogy kivel 
mi történt az elmúlt hetekben, egymás családjairól 
érdeklődtünk. Nagyon furcsa élmény volt számomra, 
ahogyan a nap végén mindenki a szüleire várt. Vicces 
volt látni egy csapat 18-19 évest, akit kocsival hoznak-
visznek, mintha megint alsósok lennénk.

Számomra a probléma csak az volt, hogy minden nap 
nagyon elfáradtam. Eredetileg úgy terveztem, hogy 
majd délutánonként sokat pihenek, de ez végül nem így 
lett. Igyekeztem még átnézni, átismételni, amit lehe-
tett, így napról napra fogyott az energiám. Én angolból 
emelteztem, ami a negyedik napon volt, ráadásul 4 órás, 
és ott már éreztem, hogy nem tudok olyan jól koncent-
rálni, mint a hét elején.

Melyik tantárgy áll hozzád a legközelebb? Mennyire 
befolyásolta az érdeklődésedet egy-egy jó tanár?

Az angolt és a németet mondanám. A nyelveknél érzem 
a legtöbbször, hogy az iskolán kívül is sikerélmények-
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Pálfalvi Tamás,  
12. osztályos, gimnazista érettségiző
Az idei második félév sok szempontból nem volt át-
lagosnak mondható. Milyen volt a kialakult helyzet-
ben készülni az érettségire?

Először nagyon nehéz volt megszokni ezt az egész hely-
zetet. Az első időszakban még a tanárok sem tudták, 
hogy mit is kéne pontosan csinálni, idővel azonban 
tisztázódtak a dolgok. Nehéz volt megszokni és követni, 
hogy míg voltak tanárok, akik a Zoomon órát tartottak, 
akadtak, akik csak különböző beadandó feladatokat 
kértek. Jó volt, hogy sokkal több időnk volt ebben 
a munkarendben. Nekünk csak az érettségi tárgyakból 
tartották meg a tanórákat és csak rövidített formában. 
Ezért sokkal jobban be tudtuk osztani a szabadidőnket. 
Többet tudtunk mással foglalkozni, illetve magunktól 
tanulni. Délután, mikor befejeződött az oktatás, nem 
voltam fáradt, nem szívott le az iskola.

A haladás és a felkészülés lehetőségének mértéke 
tanár- és tantárgyfüggő volt. Például matematikából 
még jobban is haladtunk, mint amúgy, mert nem vontuk 
el egymás figyelmét, végig a tanárra tudtunk összpon-
tosítani. Magyar nyelv és irodalomból a tananyaggal 
már nem kellett foglalkoznunk, esszéfeladatokat kellett 
kidolgozni. Történelemből is már csak annyi volt a fel-
adatunk, hogy olvassuk el a könyvet és készítsünk el 
egy pár kérdésből álló dolgozatot.

Milyen élményekkel szolgált számodra az érettségi 
mint esemény? A feladatsorok tartogattak meglepe-
tést?

A kötelező magyar, matek és történelem tárgyakon 
kívül én angol nyelvből és médiából vizsgáztam. Ahhoz 
képest, ahogy beharangozták, hogy ez az érettségi 
milyen nehéz lesz, egyáltalán nem éreztem annak, 
az eddigi évek feladatsorainál is könnyebbnek tűntek 
a mostaniak, illetve maga a szituáció is könnyebb volt. 
Kifejezetten meglepő feladatot, ami készületlenül ért 
volna, nem érzékeltem egyik tantárgy esetében sem.

Média tantárgyból volt egyetlen félreérthető megfo-
galmazás. A médiaérettségi része egy projektfeladat 
leadása is. Amikor kihirdették a megváltozott érettségi 
szabályokat, úgy tűnhetett, hogy ez a projektfeladat is 
alkalmassági vizsgának számít, így elmarad, de végül 

kiderült, hogy az csak bizonyos tantárgyakra, testneve-
lésre, rajzra vonatkozik.

Hogyan zajlottak a gyakorlatban az érettségi vizs-
gák? Milyen volt megélni a különböző egészségügyi 
előírásokat?

Úgy gondolom, ennek a helyzetnek egy kicsit nagyobb 
volt a füstje, mint a lángja. Mindent folyamatosan fertőt-
lenítettek, maszkokat is mindig kaptunk, természetesen 
zajlott az egész. Nagyon hangsúlyozták a csoportosulá-
sok elkerülését, a másfél méteres távolság betartását. Az, 
hogy kevesebben voltunk a termekben a vizsgák alatt, ne-
kem kifejezetten tetszett, jobb volt így dolgozni. Az iskola 
gördülékenyen meg tudta valósítani ezeket a feltételeket. 
Egy-két dolog volt, amit nem egészen értettem. Ezek közé 
tartozott, hogy a lányok és a fiúk külön meghatározott 
idősávban érkezhettek meg az épületbe. Az ilyen dönté-
seknél nem volt világos, hogy milyen célt szolgálnak, és 
miért pont ez a megkülönböztetés alapja.

Melyik tantárgy áll hozzád a legközelebb? Volt-e 
olyan tanár, aki közelebb vitt téged egy adott tan-
tárgyhoz?

Az irodalmat emelném ki. Alapvetően soha nem állt 
túlságosan közel hozzám az irodalom, azonban itt lett 
egy nagyon jó fej tanár. Elég megosztó személyiség, 
van, akinek nagyon szimpatikus, de van, akinek nagyon 
nem. Ő nagyon befolyásolt abban, hogy elkezdtem 
megszeretni a különböző költőket és verseket. Tudott 
nekem olyat mutatni, amit szerintem egy átlagos iroda-
lomórán nem tudtam volna megkapni.

Milyen továbbtanulási terveid vannak? Mi alapján 
jelöltél be egyetemeket, főiskolákat?

A gimnáziumban médiatagozatos osztályba jártam, 
már célzottan felvételiztem ide is, mert régóta érdekel 
a média világa. Éppen ezért ilyen típusú szakokat jelöl-
tem meg a felsőoktatási jelentkezésnél is. Első helyre 
a Színház- és Filmművészeti Egyetemet tettem, de 
az már kiderült, hogy sajnos nem jutottam tovább a kö-
vetkező rostára. Bejelöltem továbbá a Moholy-Nagy Mű-
vészeti Egyetem, illetve a Budapest Metropolitan Egye-
tem ilyen jellegű képzéseit, de most a legvalószínűbbnek 
a halasztás tűnik. Ebben az időben vagy gyakornoki 
munkát szeretnék vállalni, vagy egy brit egyetemekre 
felkészítő programon szeretnék részt venni.

Tudtatok tartani valamilyen alternatív ballagási 
ceremóniát? Tervezitek-e bepótolni a gimnáziumi 
éveket lezáró búcsúeseményeket?

Sajnálatos módon nekünk nem volt módunk eddig balla-
gást tartani, de az iskola már jelezte, hogy valamilyen mó-
don szeretné bepótolni. Volt egy évzáró szentmise, amihez 
online tudtunk csatlakozni. Az osztállyal mindenképp 
szeretnénk legalább a bankettet bepótolni, ha már sem 
arra, sem a szerenádokra nem volt lehetőségünk. Vannak 
barátaim, akik Zoomon tartottak szerenádokat, azt mesél-
ték, hogy ezek nagyon jó hangulatúra sikeredtek.
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Turi Katalin,  
a Pécsi 
Tudományegyetem 
Gyakorló Általános 
Iskola, Gimnázium 
és Óvoda igazgatója

Miként fogadta 
a tantestület, illet-
ve az érettségi előtt 
álló diákok a digitális 
tanrendet? Nehezítette 
vagy könnyítette a ki-
alakult helyzet a diákok 
érettségire való felké-
szítését? 

Gyorsan követték egy-
mást az események, hisz 
március 13-án, pénte-
ken még úgy mentünk 

haza, hogy hétfőn jövünk, majd délután megtudtuk, 
hogy mégsem. Ennek ellenére mindenki tette a dolgát. 
Három tanítás nélküli munkanap után el tudtuk indí-
tani a digitális tanórákat, felkészültünk technikailag, 
a pedagógusok egymást képezték, hogy mindenki fel 
tudja venni a kapcsolatot a gyerekekkel, el tudja kezdeni 
ezt a nem mindennapi munkát. Nyilván még most is 
tanulunk egymástól, de az alapok már mindenkinél 
megvannak. Az érettségi előtt álló tanulóink is gyorsan 
alkalmazkodtak a megváltozott helyzethez.

A digitális munkarendre való áttérés időszakában 
a tantárgyak túlnyomó többségében már az ismétlés 
fázisában voltunk, különösen a kötelező érettségi tár-
gyak esetében. Így a felkészülést ebből a szempontból 
alapvetően nem nehezítette, de érthető módon azért 
a személyes jelenlétű órákat nem minden esetben tudta 
pótolni az online kapcsolattartás. 
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a munkánkat 
csak nagyon ritkán akadályozták technikai vagy esz-
közproblémák. Nagyfokú kreativitásra lehetett szükség 
azokban az intézményekben, ahol ez nincs így. Az érett-
ségire felkészítő pedagógusok dolga egyértelműen 
nehezebb lett, a tanulóknak adott rendszeres, egyéni 
visszajelzések jóval több időt és energiát vettek igény-
be, mint a hagyományos oktatás esetében. Gyakorló-
iskola vagyunk, a digitális átállás a csoportos tanítási 
gyakorlatok sűrűjében ért bennünket. Így a vezetőtanár 
kollégáimra külön teherként nehezedett a hallgatók 
bevonása, gyakoroltatása a digitális feltételek mellett. 
Mindezek ellenére talán beszédes az a tény, hogy a 12. 
évfolyamos diákjaink mindegyike vállalta az érettségi 
megmérettetést. 

Mennyire jelentett nehéz feladatot a felügyelő taná-
rok kiválasztása?

Tudomásul vettük a kollégák minden olyan kérését, 
ami akár betegséggel, akár családi körülményeikkel 
összefüggésben nem tette lehetővé számukra, hogy fel-
ügyeletet vállaljanak. Két gimnáziumunkban összesen 
nyolc végzős osztályunk van, közel 250 tanulóval, és 
bár több diákunk emelt szinten, más-más intézmény-
ben is ír néhány tantárgyat, de hozzánk is érkeznek más 
intézményekből írásbelizni. Nyilván az első hét jelen-
tette az ügyelet szempontjából a legnagyobb kihívást, 
de mindig volt kit beosztani. A szervezést megkönnyí-
tette, hogy – bár tényleg a legutolsó pillanatban – de vé-
gül a módosított kormányrendelet lehetővé tette, hogy 
ne váltott ügyeletet szervezzünk. Ezzel éltünk is. 

Milyen kihívásokkal járt az intézmény – a járvány-
ügyi szabályozásoknak megfelelő – felkészítése 
az érettségi vizsgákra? 

Ezzel kellett talán a legtöbbet foglalkozni, annak elle-
nére, hogy az egyetemtől jelentős segítséget kaptunk 
a takarítás, a fertőtlenítés, a portaszolgálat, a segítő 
személyzet biztosítása terén. Azt gondolom, minden 
igazgató kollégám nehéz napokat él át május 4-től. Nem 
nagyon lehet hibázni, ezt mindenki tudja. Alapesetben 
sem egyszerű úgy megszervezni az érettségiket, hogy 
minden a helyén legyen, most pedig olyan feltételek 
napi teljesülésére kellett figyelni, amire eddig nem volt 
példa. 

Milyen tapasztalatok jellemezték az érettségi vizs-
gák lebonyolítását?

Az idei érettségit érthető módon nagyobb társadalmi 
figyelem kísérte, de helyt- és időtálló tapasztalatokat 
majd nyilván a teljes érettségi időszak levonása után 
tudunk tenni. Az azonban mindenképpen megemlíten-
dő, hogy a diákjaink annak ellenére, hogy hetek óta nem 
látták egymást, és a körülmények számukra is szokat-
lanok, nem mindennapiak voltak, mégis mérhetetlen 
fegyelmezettséggel vették tudomásul a szabályokat, be 
is tartották azokat. A kötelező tárgyak 9 órás kezdése 
több szempontból is szerencsésnek bizonyult, meg-
fontolandó lenne – nyilván egyéb más körülményt is 
mérlegelve –, hogy ez „békeidőben” is maradjon így.

Sokan jelentkeztek általános iskolai tanárok, volt 
kollégák, és felajánlották segítségüket az ügyeletek el-
látásában, a szervezés egyéb feladataiban. Úgy tapasz-
taljuk, hogy a pedagógusok iránti empátia is nagyobb 
most a korábbi évekhez képest a társadalom különböző 
szereplői felől. Jó lenne, ha ez a jövőben is megmaradna. 
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Hadiérettségi
Maturálás az első 
világháború alatt
Szöveg: Róbert Péter 
Fotók: Everett Historical / Shutterstock.com

A hazánkat sem kímélő világjárvány érintette az ok-
tatást, az iskolákat is. Digitálisan folyik tovább 
az ismeretek átadása, de szükség van a középiskolai 
tanulmányok befejezésének számonkéréssel történt 
igazolására. Ezt Magyarországon mintegy másfélszáz 
éve az érettségi vizsga jelenti. Természetesen a rendkí-
vüli körülmények között ezt nem lehetett a hagyomá-
nyos módon megoldani, de végül sikerült. Hasonló eset 
már előfordult az oktatás történetében, nem békeidő-
ben – de most is háborút kellett viselni, méghozzá egy 
eddig nem ismert, veszedelmes ellenséggel. 

Az első világháború csatái hatalmas véráldozatot 
követeltek, egyre több katonára volt szükség. A moz-
gósított korosztályokon kívül önkéntesek jelentkezé-
sét is szorgalmazták, a háborús propaganda nagyon 
sokat tett ezért. Nem csodálkozhatunk, hogy mindent 
a háborúnak és a remélt győzelemnek rendeltek alá – 
hadban álló országban ez természetes. A propaganda 
behatolása az iskolákba nem használt az oktatásnak. 
Támogatták például, hogy a gyerekek háborús témájú 
rajzokat készítsenek. „Fiúk vágtázó paripákat, csá-
kós huszárokat, olyik-másik Zeppelin-gömböt, ágyút, 
szuronyrohamot, a legtöbben csatateret rajzolnak, míg 
a leányok a sebesültek gondozását, hósapkák kötését, 
katonák búcsúztatását vetik papirosra…” – számol be 
a Világ című lap 1915. január 22-i számában, közölve, 
hogy a főváros elrendelte e rajzok összegyűjtését, hogy 
„…a kései utókor lássa a huszadik század gyermekét, 
mint él lelkében a háború, mint gondolt szeretettel 
a katonákra”. 

A tananyagot igyekeztek aktualizálni, katonanótákat 
énekeltettek, a dolgozatok a hadi helyzetet tükrözték. 
Néhány kiadott dolgozatcím: A magyar katona; Levél 
a harctérre; Katonáink karácsonya; Buzdító beszéd 
a harcba indulókhoz; Búcsúzás a harcba induló iskola-
társaktól. Még konkrétabb volt, amikor a tanulónak 
szakaszvezetőként roham előtti lelkesítő beszédet 
kellett intézni „alárendeltjeihez”, s ennek szövege volt 
a dolgozat. 

A háború egyre nagyobb áldozatokat követelt a hátor-
szágtól, beleértve az oktatási intézményeket is. Keve-
sebben tanítottak, a tanárok felét behívták – ne felejt-
sük, hogy ekkor még nagyon kevés volt a női tanerő, 
főleg férfiak tanítottak –, a megmaradtakra több óra 
jutott, ezen kívül nem iskolai feladatokkal (pl. élelmi-
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szerjegyek kiosztása) is terhelték őket. Az iskolaépüle-
teket gyakran igénybe vette a katonaság elszállásolás 
vagy kórház céljára. Az osztályokat anyaghiány miatt 
gyengébben fűtötték és világították, bevezették a dél-
utáni tanítást. Rövidebb lett a tanév, csak októbertől 
májusig tartott, a tanórák is rövidültek. „Redukálni kell 
a tananyagot a legszükségesebbre” – írta a Tanító című 
lap 1914. október 2-án, de hozzátette: „Ima, lelkesítő, 
hazafias dal éneklése naponta legyen”. Viszont tervek 
születtek arra, hogy „ellenséges nyelvek”, így az angol 
és francia tanítása helyett a bolgár és török szövetséges 
nyelvét oktassák. 

A behívások miatt megfogyatkozott tantestületek ne-
hezen bírtak az összevont, nagy létszámú osztályokkal. 
A fegyelem meglazult, a bevonult apák és a pótlásukra 
munkába járó anyák nem tudták ellenőrizni gyermeke-
ik szabadidejét. Mindez az iskolai oktatás színvonalá-
nak érezhető csökkenéséhez vezetett, amely a háború 
második-harmadik évében már nyilvánvaló és leta-
gadhatatlan volt. Megnyilvánult ez abban a tényben, 
hogy az enyhülő számonkérések ellenére ugrásszerűen 
megnőtt a bukások aránya, a külvárosokban pl. a há-
ború előttinek a duplájára. Középiskolákban rontotta 
a helyzetet, hogy a veszteségek növekedésével, az „em-
beranyag” fogyatkozásával párhuzamosan szükségessé 
vált a 17–18 éves diákok behívása. Az iskolák megpró-
báltak segíteni a frontra menő diákjaiknak. Eleinte 
csak korábbi időpontban, külön levizsgáztatták őket, 

beleértve az érettségit, majd később a már bevonultak 
is ún. „hadiérettségit” tehettek. Ez csak szóbeli részből 
állt – ellentétben az ideivel! 

Jankovich Béla kultuszminiszter felszólította az is-
kolákat a tananyag lényeges részének március végéig 
történő befejezésére. Az 1915. évi XIII. törvénycikk 
szerint a „bevonuló fiatalságot a lehetőségig meg kell 
óvni azoktól a hátrányoktól, amelyek az egyeseket ta-
nulmányaik formaszerű befejezésében katonai szolgá-
latuk következtében érnék”. Részleteket a művelődési 
minisztériumnak (akkor kultuszminisztériumnak) 
kellett meghatároznia, és ez meg is történt az 1915. évi 
313. sz. elnöki rendeletben, amely a „tényleges népföl-
kelési szolgálatra behívandó” diákokról intézkedett. 
Már bevonulás előtt egy héttel kiadható lett az érett-
ségi bizonyítvány, ha egy külön értekezlet az illetőket 
eddigi előmenetelük alapján „érettnek nyilvánítja”. De 
nem sokáig ünnepelhetnek: „A hadi érettségi vizsgá-
latok befejezése után a tanulók éretten várják a király 
hívó szavát”, amely a harctérre szólítja őket. 1916-ban 
újabb könnyítést kaptak: a frontról érkezetteknek 
„magánvizsgát” engedélyeztek. Később a bizonyos ki-
tüntetésekkel rendelkezők vizsga nélkül is megkapták 
a bizonyítványt. A diákok és az iskola közötti kapcsolat 
azonban nem szűnt meg, erről tábori levelezőlapok is 
tanúskodnak. Thaller György hadnagy 1916. november 
2-án így írt Morvay Győzőnek, az Árpád Gimnázium 
igazgatójának: „örülünk, hogy akik az iskolában együtt 
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voltunk, itt a harcmezőn is együtt lehetünk. Vigyázunk 
egymásra, hogy majdan ismét haza kerülhessünk…” 
Sajnos ez sokaknak nem sikerült. 

Ennek a háborús szükségintézménynek még a ’20-as 
években is volt utóélete, ugyanis a hadifogságból – 
gyakran évek múltán – hazatérőknek így nyújtottak 
módot vizsgáik letételére. A kifejezés a szépirodalom-
ban és visszaemlékezésekben gyakran megjelenik. 
Néha szinte formális volt, hiszen kinek lett volna szíve 
a lövészárkok poklából jövő gyerekembereket faggatni? 
Már a korabeli köznyelv is „kegyelemérettséginek” 
nevezte a hadiérettségit. Berkeszi István temesvári 
iskolaigazgató könyvében borúlátón jósolta: „Nagyon 
meg fog látszani, hogy kik azok, akik rendes és kik, 
akik hadiérettségin mentek keresztül”. Ez olyannyira 
így volt, hogy pl. a Műegyetemen a háború után külön 
tanfolyamokat indítottak a középiskolai anyagból 
a hadiérettségizett hallgatók számára. Itt kell meg-
jegyeznünk, hogy a felsőoktatásban szintén volt mód 
a bevonult diákok vizsgáinak letételére – és természe-
tesen velük sem voltak túlságosan szigorúak. Mivel 
ekkoriban az egyetemeken nem volt kötelező bejárni, 
gondoljunk csak a „mezei jogászokra”, vagy a másutt 
lakók „vicinális doktorátusára”. 

Remarque: Nyugaton a helyzet változatlan című világ-
hírű háborús könyvében többször felbukkan egy Müller 
nevű bajtársa, „aki még tankönyveket cipel magával és 
hadiérettségiről álmodozik: pergőtűz közben fizikaté-
teleket magol!” Megtudjuk a könyvből, hogy rajta kívül 
álló okból mégse tehette le a hadiérettségit: „Müller 
meghalt. Közvetlen közelről világítógolyót lőttek 
a gyomrába”. A fronton lévők szenvedéseire gondolva 
mi se irigyelhetjük a valamivel könnyebb érettségit 
tőlük. Valószínűleg az iskolai élet évekig tartó zavara és 
a háború friss emléke játszott közre abban, hogy a né-
hány hónappal későbbi Tanácsköztársaság eltörölte 
az érettségi intézményét.

Már nincsenek köztünk az annak idején hadiérettsé-
gizett egykori katonák. Az első világháború viszontag-
ságai között némi könnyebbség volt számukra, hogy 
folytathatták tanulmányaikat, amelyet egy mára szinte 
elfeledett korabeli újítás tett lehetővé. Helytálltak nem-
csak a lövészárokban, hanem a tanteremben is.

Források:

Bihari Péter (2008): Lövészárkok a hátországban. 
Napvilág Kiadó, Budapest.

Nagy háború írásban és képben (blog, nagyhaboru.
blog.hu)

Kaba Eszter (szerk., 2017): Háborús 
mindennapok – mindennapok háborúja. 
Magyarország és a Nagy Háború – ahogy a sajtó 
látta (1914–1918). Politikatörténeti Intézet – 
Napvilág Kiadó, Budapest.
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Szöveg: Katona András, a Magyar Történelmi Társulat Tanári 
Tagozata elnökségének tagja

Zrínyi Miklós
 f 1620–1664

400 éve született a politikus,  
katona és költő-író 
A szigetvári hős dédunokája 1620. május 3-án, az ak-
kor Zala megyéhez tartozó Csáktornyán (ma Ćakovec, 
Horvátország) látta meg a napvilágot. Családja apai 
ágon a horvát Šubić nemzetségből ered. A Zrínyi nevet 
a Nagy Lajos királytól adományként kapott szlavóniai 
Zrin váráról nyerte a család. Miklós öccsével, Péter-
rel többnyelvű környezetben nevelkedett, a horvát és 
magyar mellett latinul, németül és olaszul is leveleztek, 
de tudtak franciául és törökül is. Anyanyelvük Széchy 
Magdolna révén magyar volt, és apjuk, Zrínyi György 
a halálos ágyán magyarul diktálta le a végrendeletét. 
Ugyanakkor a Zrínyi testvérek számára a „magyar 
haza” a politikai hazát (patria iuris), a „horvát haza” 
a szülőhazát (patria germana) jelentette. Tagadha-
tatlan tény azonban, hogy mindketten, de különösen 
Miklós, nyelvi-kulturális téren a magyar világhoz ke-
rült egyre közelebb. A magyar hagyományokban költő 
és hadvezérként élő Zrínyi Miklós a horvátok számára 
bánként emlegetett arisztokrata.

Zrínyi Miklós címeinek és rangjainak a felsorolása 
szinte végtelen. Örökölte apja királyi főlovászmesteri 
címét, 1937-től ő lett a legfiatalabb magyar császári 
főkamarás. 1640-től légrádi és muraközi örökös főkapi-
tány, a Magyar és Horvát Királyság határán lévő Mura-
köz védelmezője (itt voltak a családi birtokok is). A har-
mincéves háborúban nyújtott katonai tevékenysége 
elismeréseként 1646-tól a Habsburgok főstrázsameste-
re, az első magyar császári tábornok. 1647-től haláláig 
horvát bán, majd tisztségét öccse, Péter „örökölte”, 
ami a Zrínyiek tekintélyét mutatja.1659-től a bécsi 
Titkos Tanács tagja, melynek ülésein tárgyalták meg 
a török háborúk kérdését. Szintén az első magyar azon 
arisztokraták sorában, akik nem nádorként nyerték el 
ezt a magas méltóságot. 1663-ban a betegeskedő nádor 
helyett ő lett a dunántúli főkapitány, majd – az Udvari 
Haditanács megbízásából – ennek nyomán a legendás 
téli hadjárat vezetője. 1664-ben ebben nyújtott kiemel-
kedő hadi teljesítményéért a spanyol király aranygyap-
jas rendet adományozott neki. Ez az egyik legnagyobb 
presztízsű világi lovagrend volt, amelyet korábban 
szintén csak magyarországi nádorok kaptak meg.

Zrínyi Miklós tisztségeinek, házasságának és birtoka-
inak köszönhetően egyszerre volt meghatározó tagja 
a Magyar és Horvát Királyság, valamint a Habsburg 
Monarchia politikai-katonai elitjének. Második fele-
sége, két fia és két lánya édesanyja, Bécs császárváros 
helyőrsége parancsnokának, az Udvari Haditanács el-
nökének – mai fogalmak szerint a Habsburg Monarchia 
hadügyminiszterének – volt a lánya. Zrínyi pályája azt 
bizonyítja, hogy a Habsburg-dinasztia és az uralkodó 
iránti hűség a XVII. század közepén összeegyeztethe-
tő volt a magyar és horvát rendi érdekek védelmével. 
Az uralkodó iránti lojalitása halála évében a „szégyen-
letes” vasvári béke nyomán kezdett meginogni. 

Zrínyi Miklós munkásságát történészek, hadtudósok és 
irodalmárok kutatták és tárják fel ma is. Hadtudomá-
nyi munkássága egyedülálló és ambiciózus álmokkal 
teli, de költőként-íróként is hallatlanul tehetséges. 
Nagysága Hunyadi Jánoséhoz mérhető, mert a közjó 
(bunumpublicum) szolgálatát össze tudta egyeztetni 
a magánérdekkel (privatummal), hasonlóan dédap-
jához, akinek ércnél maradandóbb emléket állított 
az első magyar nyelvű eposzban. Minden nagyszerű-
sége ellenére azonban egy politikus-hadvezér esetében 
az irodalmi munkásság nem helyezhető az első helyre, 
bár máig „költő és hadvezérként” jelenik meg a neve, 
megkülönböztetésül a szigetvári hősétől. Korai és ér-
telmetlen halála miatt nem lehetett a török kiűzésének 
a vezéralakja, hiszen – mint kérészéletű sikerei bizo-
nyítják – az 1660-as években még nem érkezett el ennek 
az ideje. A magyar függetlenség szimbólumává sem 
válhatott, hiszen magyar, horvát és birodalmi együttes 
identitásai ezt nem engedték. 

Ugyanakkor a halála évében megjelent – és csak pár év-
tizede újra felfedezett – angol életrajzban olvasható ál-
lítás jogos: „Zrínyi az, akire a Gondviselés Európa sorsát 
bízta”. „A keresztény világ nagy bajnokának valamennyi 
csodálójához” címzett előszó elmondja, hogy a „Nagy 
Úrral”, azaz a török császárral szembeni harcban 
Zrínyi „sikerén vagy kudarcán áll vagy bukik a nyugati 
világ”. Születésének 400. évfordulóján mindenképpen 
megérdemli az utókor legnagyobb elismerését a XVII. 
század egyik legnagyobb formátumú magyar és horvát, 
de egyben birodalmi és európai főméltósága, politikusa, 
katonai gondolkodója és hadvezére, költője és írója.

„Nem irom pennával, 
Fekete téntával, 

De szablyám élivel, 
Ellenség vérivel,

Az én örök hiremet.”
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A MI VILÁGUNK  IRÁNYTŰ

Összeállította: Dallman Kristóf

Iránytű
Június másodikától oktatási 
céllal is használhatók lesznek 
az iskolaépületek

Június másodikától oktatási céllal is 
használhatók lesznek az iskolaépületek. 
A vidéki bölcsődék és óvodák hétfőtől, 
a fővárosiak pedig szintén június másodi-
kától térnek vissza a „normális működési 
rendhez" – mondta az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának köznevelésért felelős 
államtitkára a koronavírus-járvány elleni 
védekezésért felelős operatív törzs május 
24-i online sajtótájékoztatóján. Maruzsa 
Zoltán hangsúlyozta: az iskolákban a tanév 
végéig, június 15-éig érvényben marad 
a tantermen kívüli digitális munkarend, 
a tanév hossza nem változik. Azonban 
június másodikától, ha az intézmény és 
a pedagógusok szükségét látják, kiscso-
portos konzultációt, egyéni felkészítést 
már tudnak szervezni az elmúlt hónapok 
tudásának megerősítéséért, felzárkóztató 
jelleggel az iskolákban. Erről az intézmé-
nyek dönthetnek. Tantárgyanként is szer-
vezhetnek konzultációkat, a kis csoportok 
létszámát pedig központilag nem hatá-
rozták meg, azok a helyi adottságoknak 
megfelelően alakíthatók ki – tette hozzá.

Hangsúlyozta: június 2-ától június 26-
áig minden iskolában meg kell szervezni 
az oda járó gyermekek felügyeletét. Ezzel 
bővül a gyermekek felügyeletébe bevont 
intézmények köre, mivel eddig csak kijelölt 
iskolákban fogadták a tanulókat, most 
viszont mindenki a saját intézményébe 
mehet majd. A köznevelési államtitkár azt 
is elmondta: azokat, akik lakóhelyüktől 
nagyobb távolságra jártak iskolába, most 
igény esetén a lakóhely szerinti iskolá-
nak is fogadni kell. A tanév időszakában, 
június 2–15. között elsősorban tanulást 
támogató, felzárkóztató programok szer-
vezhetők az iskolákban, június 16-ától, 
a tanév befejezésétől, június 26-tól pedig 
a következő tanévre is készülhetnek már, 
de táborok, tematikus napok is rendezhe-
tők – ismertette. Az óvodák és a bölcsődék 
kapcsán Maruzsa Zoltán kiemelte: nem 
kötelező ezekbe az intézményekbe vinni 
a gyerekeket, a járványügyi helyzet alapos 

indoknak minősül, ha a szülő azt kéri, hogy 
gyermeke otthon maradhasson. A közne-
velési államtitkár közlése szerint az elmúlt 
napokban óvodai gyermekfelügyeleten 
a gyermekek mintegy tíz százaléka vett 
részt, és az igény napról napra nőtt az el-
múlt időszakban. Maruzsa Zoltán arról is 
beszélt, hogy egy május 22-én megjelent 
kormányrendelet szerint május 31-éről 
június 30-ára változik annak a határideje, 
ameddig a köznevelési intézmények be-
nyújthatják kérelmüket működési enge-
délyük módosítására, ha ez átszervezések 
miatt szükséges. Szintén ekkor jelent meg 
kormányrendelet a pedagógusok minősíté-
sével kapcsolatban. (MTI – EMMI)

A nyári szünetben lehet ottalvós 
táborokat is szervezni

Június 16-tól szervezhetők napközis és 
ottalvós nyári táborok az érvényes jár-
ványügyi előírások betartásával – jelen-
tette be Novák Katalin, az Emberi Erő-
források Minisztériumának család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkára. A vidéki 
bölcsődék és óvodák a jövő héttől, a buda-
pestiek június 2-tól visszatérnek a rendes 
működésre, a gyerekeket mindenféle 
igazolás nélkül be kell fogadniuk az intéz-
ményeknek. Ez azonban csak lehetőség 
a szülőknek, nem jelenti azt, hogy kötelező 
bölcsődébe, óvodába járniuk a gyere-
keknek – mondta az államtitkár. Novák 
Katalin arról is tájékoztatott, hogy módo-
sító javaslatot nyújtott be az örökbefogadói 
tanfolyam ingyenessé tételéért az örökbe-
fogadás elősegítéséről szóló törvényjavas-
lathoz, amelyet kedden kezdett tárgyalni 
a parlament. Az államtitkár emlékeztetett: 
egyszerűbbé és gyorsabbá szeretné tenni 
a kormány az örökbefogadást, ezért többek 
között nem lesz kötelező a tanfolyam 
elvégzése az örökbefogadó szülőknek. 
A fejenként 60-80 ezer forintos tanfolyam 
azonban ettől függetlenül ajánlott, és meg 
is marad lehetőségként. A javaslatnak 
köszönhetően viszont akár közel 160 ezer 
forintot is megspórolhatnának az örökbe-
fogadók – mondta. (MTI – EMMI)
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A Kormány ösztöndíjjal is 
támogatja a tehetséggondozást 
és felzárkóztatást szolgáló 
köznevelési Arany János 
Programokat

Megjelent az Arany János Programok 
megvalósítását szolgáló ösztöndíj-támoga-
tás rendjéről, illetve feltételeiről szóló Kor-
mányrendelet, valamint az Arany János 
Tehetséggondozó Programban és az Arany 
János Kollégiumi Programban nyújtott 
ösztöndíj kifizetéséhez szükséges többlet-
forrást biztosító Kormányhatározat.

A 2022/2023-as tanévtől bevezetendő, 
tanulmányi eredmény alapján havi  
20–40 000 forint közötti tanulmányi 
ösztöndíj a Programok által biztosított 
komplex pedagógiai támogatásba integ-
ráltan sokkal eredményesebb lehet, mint 
különálló juttatásként. A kormány erre 
éves szinten több mint 800 millió forintot 
biztosít. Az ösztöndíjat felmenő rendszer-
ben vezetik be. A kormányrendelet megal-
kotása és a többletforrás biztosítása a te-
hetséges, ugyanakkor hátrányos helyzetű, 
köztük roma származású tanulók eredmé-
nyes középfokú előrehaladását, lemorzso-
lódásának megelőzését célzó Arany János 
Programok továbbfejlesztését jelenti. 
Az Arany János Programok eredményes-
ségét az elmúlt években végzett vizsgála-
tok is alátámasztották, mivel ezek nélkül 
a tanulók mintegy negyede alacsonyabb 
képzési szinten vagy valószínűleg egyálta-
lán nem tanult volna tovább. Az Arany Já-
nos Programokban tanévenként több mint 
3000 tanuló vesz részt. A programban 
részt vevő szakképző intézmények 2020 
szeptemberétől az új szakképzési ösztön-
díjrendszer részesei lesznek. (EMMI)

Véget értek az írásbeli érettségik

Május 21-én befejeződtek a 2020. május–
júniusi érettségi vizsgaidőszak írásbeli 
vizsgái, amelyeket a járványügyi veszély-
helyzetben 14 nap alatt, 1.144 helyszínen, 
az egészségvédelmi óvintézkedések betar-
tásával bonyolítottak le a vizsgaszervező 
intézmények.

Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és azok 
javítási-értékelési útmutatóit az Oktatási 
Hivatal, az előzetes ütemezésnek meg-
felelően, folyamatosan nyilvánosságra 
hozta honlapján. Május 22-én 14.00 órától 
valamennyi vizsgaanyag elérhetővé válik 
a felületen. A vizsgák lebonyolítása zökke-
nőmentesen zajlott, a meghozott kormány-
zati óvintézkedések hatásosnak bizonyul-
tak. (Oktatási Hivatal)

Rendkívüli pedagógusminősítés 
2020 júliusában

A Kormány egyes speciális esetekben 
lehetővé teszi a felfüggesztett 2020. évi 
minősítő vizsgák, minősítési eljárások 
megszervezését 2020. július 31-ig.

A veszélyhelyzet során az egyes peda-
gógusminősítési eljárások lefolytatásá-
ról és az országos pedagógiai-szakmai 
ellenőrzésekről szóló 222/2020. (V. 22.) 
Korm. rendelet alapján 2020. június 10-ig 
az Oktatási Hivatal eletpalya@oh.gov.hu 
e-mail-címére benyújtott kérelemben kér-
hetik a minősítő vizsga, minősítési eljárás 
megszervezését:

 ● a 2020. augusztus 31-ig határozott idejű 
kinevezéssel, munkaszerződéssel fog-
lalkoztatott, Pedagógus I. fokozatot cél-
zó eljárásban részt vevő pedagógusok,

 ● valamint azok a gyermeket váró pedagó-
gusok, akik 2020. szeptember 1-től már 
fizetés nélküli szabadságukat töltik.

 (Oktatási Hivatal)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/irasbeli_2020tavasz
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/irasbeli_2020tavasz
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/tovabbi_dokumentumok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/tovabbi_dokumentumok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/tovabbi_dokumentumok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/tovabbi_dokumentumok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/tovabbi_dokumentumok
mailto:eletpalya@oh.gov.hu
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Összeállította: Dallman Kristóf

Pályázatok
Rátz Tanár Úr Életműdíj – 
természettudományokat tanító 
pedagógusoknak

Huszadik alkalommal indul a Rátz Tanár Úr Életmű-
díj pályázati időszaka. Az Alapítvány a Magyar Ter-
mészettudományos Oktatásért idén is meghirdette 
a pedagógus Kossuth-díjként emlegetett pályázatot. 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. október 5.

A részvétel feltétele: A díjra a közoktatás 5–12. év-
folyamain biológiát, matematikát, fizikát vagy kémiát 
jelenleg vagy egykor tanító tanárok terjeszthetők fel, 
kizárólag online, szakmai és társadalmi szervezetek, 
az ajánlott tanár tevékenységét jól ismerő kollektívák, 
magánszemélyek által.

A pályázat díjazása: A pályázat keretében a díjazott 
pedagógusok fejenként 1,5 millió forintnyi anyagi 
támogatásban részesülnek.

További információ:  
https://ratztanarurdij.hu/palyazat-2020

Iskolai Víz Akcióterv (IVA)

A MI6 Nkft. a hazai víziközmű cégek támogatásával 
ingyenes pályázatot hirdet alsós, felsős és középis-
kolás osztályok számára a víz és a fenntarthatóság 
témakörében.

A pályázat lépései:
1) Regisztráció az iskola és az osztály alapadataival 

a www.mi6.hu/verseny oldalon
2) Akcióterv elkészítése: A pályázat témája a víz és 

a fenntarthatóság. Lehetséges (de nem kötelező) 
altémák: csapvízhasználat, csatornahasználat, 
esővíz-hasznosítás, tudatos öntözés, vízi élőhe-
lyek és akiknek a tiszta vizet köszönhetjük. 

3) Beküldés: A kész akciótervet, melyen az iskola, 
osztály, létszám is olvashatóan látszik, a  
http://www.mi6.hu/akcioterv oldalon megadott 
címek egyikére szükséges eljuttatni.

4) Értékelés: A pályaművek értékelését egy szakér-
tői zsűri végzi, melyet a vállalatok, a kormányzat 
és az oktatás szereplői alkotnak. Az értékelés 
szempontjai a témaválasztás, az üzenet eredetisé-
ge, a kidolgozás minősége és a helyi vonatkozás. 

5) Értesítés: A nyertes pályázókat a szervezők 2020. 
szeptember 10-ig értesítik. 

6) Díjazás: Évfolyamonként (1–12.) a három legjobb 
akciótervet elkészítő osztály értékes nyereményt 
vehet át a Parlamentben szervezett ünnepélyes 
Díjátadó Gálán.

Benyújtási határidő: 2020. június 30.

További információ: http://www.mi6.hu/akcioterv 

Szabó Lőrinc 120 – A Spanyolnátha 
művészeti folyóirat pályázatai

A Spanyolnátha művészeti folyóirat három alkotói pá-
lyázatot hirdet hazai és határon túli magyar anyanyel-
vű középiskolásoknak és felsőoktatási intézmények 
hallgatóinak.

LÓCI BŐRÉBEN 
A feladat Szabó Lőrinc fiának, Lócinak a bőrébe bújva 
egy szabadon választott Lóci-vers inverzének elkészí-
tése. Miként látta Lóci azokat a történeteket, melyek-
ről édesapja a verseket írta?

SEMMIÉRT EGÉSZEN 
A pályázat keretében egy, a szerelemmel foglalkozó 
verset, szerelemfilozófiai parafrázist szükséges ké-
szíteni a Semmiért egészen című Szabó Lőrinc-vers 
alapján.

IDŐUTAZÁS
Szabó Lőrinc 1900. március 31-én született Miskol-
con. Az Időutazás című pályázatra az 1900 márciusá-
ban, Miskolcon játszódó novellák nyújthatók be.

A pályázatok díjazása: A zsűri által legjobbnak ítélt 
alkotásokat a Spanyolnátha művészeti folyóirat 
közli, az alkotók meghívást kapnak a 6. SPN Műhely-
táborba. Emellett a pályázók értékes könyv- és aján-
dékjutalomban részesülnek, részt vehetnek az INTRO 
Tehetséggondozó és Művészetpedagógiai Program 
kreatív témanapjain, a Spanyolnátha Nemzetközi 
Mail Art Művésztelepen, Hernádkakon.

A pályázatok benyújtása a vassn@spanyolnatha.hu 
címen történik.

Benyújtási határidő: 2020. augusztus 16.

További információ: http://www.spanyolnatha.hu/ 
szerkesztosegi-hirek/szabo-lorinc-120-a-
spanyolnatha-palyazatai/718/

https://ratztanarurdij.hu/palyazat-2020
http://www.mi6.hu/akcioterv
http://www.mi6.hu/akcioterv
mailto:vassn@spanyolnatha.hu
http://www.spanyolnatha.hu/szerkesztosegi-hirek/szabo-lorinc-120-a-spanyolnatha-palyazatai/718/
http://www.spanyolnatha.hu/szerkesztosegi-hirek/szabo-lorinc-120-a-spanyolnatha-palyazatai/718/
http://www.spanyolnatha.hu/szerkesztosegi-hirek/szabo-lorinc-120-a-spanyolnatha-palyazatai/718/
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