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Tantermen kívüli, digitális munkarend 

bevezetése

• 03.11. veszélyhelyzet kihirdetése

• 03.13. Oktatási Munkacsoport

• 03.14. 1102/2020. Korm. határozat – 03.16-tól új munkarend

• 03.14. OH ajánlás, iskolák értesítése

• 03.16. új munkarend és gyermekfelügyelet elindítása

• Óvodák: polgármesteri hatáskörben dönthetnek
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Az új munkarend alkalmazásának feltételei
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Infrastruktúra biztosítása

• OKM (2019): tanulók kb. 90 %-a rendelkezik számítógéppel és

internetkapcsolattal otthoni környezetében

• Több mint 100.000 új eszköz az iskolákhoz 2017-2019-ben

• Szerverbővítés a járványhelyzet alatt (OH, NISZ, KRÉTA)

• Iskolai eszközök kikölcsönzése

• SZGYF gyermekotthonok, tanodák (BM társ felzárkózás)

• Tankerületek, szakképzési centrumok eszközigény felmérése

• Önkéntességért és Adományokért Felelős Akciócsoport
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Elérhető tartalmak

• Nemzeti Köznevelési Portál:

kb. 80 ún. okostankönyv

publikálása március 14-én

• Sulinet: digitális tananyagok, tartalmak

(Sulinet junior: a kisebbeknek is )

• Tankönyvkatalógus – tankönyvek pdf formában

• Magánszolgáltatók felajánlásai



Állami portálok látogatottsága
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Kedvezményes internet + iskolatévé

a nagy internetszolgáltatók által

nyújtott segítség – a

veszélyhelyzetre való tekintettel

2020. június 15-ig díjmentes

lett a legfontosabb köznevelési

tartalom-szolgáltató oldalak

használata
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Pedagógusok módszertani támogatása

• Részletes módszertani ajánlásgyűjtemény az oktatas.hu-n

• Célcsoportok (óvodások, SNI, iskolapszichológusok…)

• Külön ajánlás az értékelési formákra

• Magánszemélyek/vállalkozások előzetesen validált oktatási

célú felajánlásai (kb. 60 cég és 40 magánszemély)

• Átlag napi 80.000 látogató (2020.03.14. 174.989 fő!)

• KRÉTA, nkp.hu mellett több tucat egyéb alkalmazás
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Értékelések,  aktivitás a KRÉTA-ban

• Változó pedagógiai attitűd (új értékelési formák,

projektmunkák, tanulási folyamat értékelése…)

• KRÉTA adatok alapján az első napokat követően egyenletes,

magas szintű aktivitás jellemezte a köznevelést

• Értékelések száma stabilan 500.000 és 1.000.000 között volt,

majd a tanév végén a napi 3.000.000-t is meghaladta

• A pedagógusok, diákok és szülők jól vették a digitális átállással

járó feladatokat

• Az adatok alapján a vírusvédekezés időszakában is komoly

munka folyt a köznevelés területén
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Értékelések száma a KRÉTA alapján
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Az új munkarend 

bevezetésének 

első két hete



Érettségi vizsgák

• Széles körű egyeztetés a lebonyolításról (Akciócsoport, ODT,

tiszti főorvos)

• 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet – rendkívüli eljárás,

alapvetően írásbeli vizsgák, előrehozottak törlése

• Alapos előkészületek: védőeszközök (maszk, kesztyű,

fertőtlenítő), távolságtartás, max. 10 fő/terem, 9 órai kezdés…

• 97 % a rendkívüli körülmények között is megkezdte az

érettségi vizsgát (kb. 2500 visszalépő)

• A vizsga valamennyi helyszínen problémamentesen zajlott, nem

tudunk érettségihez köthető megbetegedésről
11



Gyermekfelügyelet biztosítása
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Enyhülő járványhelyzet - újranyitás

Óvodák:

• Május eleje: minden óvodában felügyelet max. 5 fős csoportokban

szülői igény esetén (152/2020. Korm. rendelet)

• Május 25-től vidéken, június 2-től Budapesten normál működési

rend (215/2020. Korm. rendelet) – kb. 45-50 % vette igénybe

Iskolák:

• Június 2-26. között iskolai felügyelet minden iskolában

• A tantermen kívüli, digitális munkarend maradt, de június 2-től

lehetőség volt egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokra

• Szakképző iskolák június 2-tól nappali, esti vagy tantermen kívüli,

digitális munkarendben működtek az igazgató döntése szerint 13



A tanítási év zárása

Az érettségi vizsgákat sikeresen lebonyolítottuk, az intézmények

június 17-ig beküldték a vizsgaeredményeket az OH-nak

A tanévzárás az eredeti terveknek megfelelően, 2020 június

15-ével megtörtént

Az 1. mellett idén a 2. osztályban is lehetővé tettük a szöveges

értékelést

A évismétlők aránya összességében is 45%-kal csökkent, az első

osztályban évismétlésben érintett tanulók száma a 2019-es

3389 főről 2020-ban 2449 főre csökkent
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Legfontosabb pozitív tapasztalatok

• Összességében eredményes volt az új munkarend

• Pedagógusok elkötelezett, felelősségteljes helytállása

• Pár hónap alatt több évnyi módszertani fejlődés és innováció

• A szülők aktívabb bevonódása gyermekeik nevelésébe



Kihívások – tapasztalatok beépítése
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További színvonalas 

digitális tartalmak 

fejlesztése



Aktuális helyzetkép
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Tanév hagyományos munkarendben

• hagyományos munkarendű tanévkezdésben állapodtunk meg

augusztusban a Kerekasztal ülésén

• augusztus 17-én intézkedési tervet adtunk ki a köznevelési

intézményeknek, azóta ezt kétszer aktualizáltuk

• a védekezéshez minden intézménynek havonta biztosítjuk a

fertőtlenítőszereket (több mint 300.000 liter/hó)

• Október 1-ig minden intézménybe eljuttattuk a kötelező

testhőmérséklet-méréshez a digitális hőmérőket (41.000 db-ot),

emellett komoly tartalékkal is rendelkezünk

• A legnagyobb intézményekbe hőkaput telepítettünk (120-53 helyszín)
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Koronavírus-gyanús esetek kezelése –

tanügyi döntéshozatal
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Köszönöm a figyelmet!
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