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tehetnek a diákok kétszintû érettségi vizsgát. Szintén az
új tanévben egyelôre csak az elsô évfolyamon, felmenô
rendszerben kerül bevezetésre az új Nemzeti alaptan-
terv, a kötelezô szöveges értékelés és a buktatás nehezí-
tése. Mindezen változásokra megkezdtük a felkészülést,
s biztos vagyok abban, hogy a reform többi eleméhez ha-
sonlóan a pedagógusok nagy odafigyeléssel és szakmai
igényességgel oldják meg ezeket a feladatokat is.

Nincs ma Magyarországon olyan egykori diák, aki ne tud-
na megnevezni másfél-két évtizednyi iskolai pályájából
legalább egy olyan pedagógust, akinek a személyisége
meghatározó volt a számára, akit követni akart, akiben
példát látott. Vagyis, akit köszönet illet azért, hogy ma ké-
pes helytállni az életben. Mi is köszönjük a pedagógusok-
nak a türelmet, az elmúlt évben végzett áldozatos és ma-
gas színvonalú munkát, s kívánjuk nekik, hogy ezért a
munkáért a most induló tanévben is kapjanak sok szere-
tetet és elismerést.

Magyar Bálint
a Magyar Köztársaság oktatási minisztere

Szabados Tamás
politikai államtitkár
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Kedves Kollégák!

A tanévkezdés mindig jó alkalom arra, hogy végiggondol-
juk az elmúlt tanév eseményeit, és egyben elôre is tekint-
sünk. A mögöttünk álló idôszak már az oktatási reform
szellemében telt el. Ennek a reformnak az a legfontosabb
célja, hogy használható tudást adjunk minden gyereknek.
Ez egyrészt az oktatás tartalmi megújítását jelenti: a gye-
rekek felesleges terhelésének megszüntetését, az alap-
készségek fejlesztését, az életkornak megfelelô tananyag
elsajátítását. Másrészt, azon dolgozunk, hogy a korszerû
és színvonalas tanulási lehetôségeket elérhetôvé tegyük
minden gyereknek, függetlenül attól, hogy az ország me-
lyik részén jár iskolába. Csökkenteni szeretnénk az isko-
lák közötti különbségeket, az oktatás segítségével akar-
juk segíteni olyan társadalmi problémák megoldását,
mint a generációkon keresztül újratermelôdô hátrányos
helyzet, a munkanélküliség és a kirekesztés. 

A reform lényeges jellemzôje a kiszámíthatóság és a fo-
kozatosság. Az elmúlt tanév talán legfontosabb tapaszta-
lata az volt, hogy a tanárok, tanítók, szakoktatók munkája
elôkészítette a reform elsô lépéseinek bevezetését. 
A pedagógusok társadalmi megbecsülése nôtt, munkáju-
kat elismerés övezi. A felvételi jelentkezések és az állás-
hirdetések alapján nyugodtan mondhatjuk, vonzóbb lett a
pedagógus pálya. 

A most kezdôdô tanév több alapvetô változást hoz a ma-
gyar iskolák életében. Szeptemberben az ország 407 kö-
zépiskolájában indulnak el azok a nyelvi elôkészítô évfo-
lyamok, amelyekben elsôsorban idegen nyelv és informa-
tika oktatása zajlik majd. Jövô tavasszal pedig elôször2
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valamint pedagógiai szakmai és szolgáltató szervezethez
eljuttattuk.

A közoktatási törvény kimondja, hogy az oktató-nevelô
munkához több kerettanterv is kiadható. Az oktatási mi-
niszter az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) egyetér-
tésével és a Közoktatás-politikai Tanács véleményének
kikérése után adja ki a kerettanterveket, és szabályozza a
bevezetésük rendjét. A változtatások eredményeképpen
minôségi, korszerû, szakmailag ellenôrzött kerettantervi
kínálat alakul ki. A kerettantervi rendelet mellékletében 
jelenleg öt jóváhagyott tanterv található, de a számuk ha-
marosan tovább növekszik.

A kerettantervek jóváhagyási eljárását az OKNT keret-
tantervi bizottsága végzi. Az OKNT kerettantervi bizottsá-
gának összetételében arra keresünk garanciát, hogy a tan-
tervi tartalmak jóváhagyásában a pedagógusi szakmánál
szélesebb szakmai szempontrendszer (így a munkaerô-
piaci követelmények, szociális és ifjúságpolitikai szem-
pontok) egyaránt érvényesüljenek. 

A közoktatási törvény megteremti a jogi alapot az oktatási
programok fejlesztésére. A 2004. január 1-jén újjáalakult
Sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. egyik feladata, hogy biztosítsa a programfejlesz-
tés intézményi hátterét, valamint a Nemzeti Fejlesztési
Terv keretében elindult átfogó pedagógiai modernizációt.
A szervezet a meglévô pedagógiai mûhelyekkel együtt-
mûködve tevékeny részt vállal a Nat-hoz kapcsolódó okta-
tási programok fejlesztésében és terjesztésében is.

A programfejlesztést pályázatok kiírásával, pedagógus-
továbbképzések szervezésével, kiadványokkal, tantárgyi,
értékelési, tantervi szakértôk képzésével, mérésekkel

Nemzeti alaptanterv

Az Oktatási Minisztérium átfogó oktatási reformjának
egyik legfontosabb állomása a Nemzeti alaptanterv felül-
vizsgálata, és ennek eredménye: a Nat kiadásáról, beve-
zetésérôl és alkalmazásáról szóló Kormányrendelet meg-
jelenése. Az utóbbi évtizedekben az iskolai mûveltségrôl
és a tudásról kialakult felfogás nagymértékben változott:
csökkent a lexikális tudás és növekedett a képességfej-
lesztés jelentôsége. A Nat rendelettel megteremtettük az
alapkészségek, illetve a kulcskompetenciák elsajátítását
középpontba állító oktatás szabályozási alapjait. 

A kiszámíthatóság és a fokozatosság igényének megfe-
lelôen az új Nemzeti alaptanterv bevezetése 2004. szep-
tember 1-jén az elsô évfolyamon kezdôdik, és felmenô
rendszerben folytatódik, vagyis 12 éven át tartó, folya-
matos fejlesztési feladatot jelent. Ennek a folyamatnak a
részleteit, a közoktatás résztvevôinek idôrendben felso-
rolt feladatait tartalmazza a Nat implementációs terv,
amely hamarosan kiadásra kerül. A pedagógiai progra-
mokban a helyi tantervek átdolgozását három lépésben
kell elvégezni: 2004-ben az 1-4. évfolyamokra, 2005-ben
az 5-8. évfolyamokra, és 2011-ben a 9-12.(13.) évfolya-
mokra vonatkozik az átdolgozás kötelezettsége. Termé-
szetesen az iskolák már korábban is beépíthetik pedagó-
giai programjukba a megújított Nat elemeit.

2004 júniusában megjelent a Nemzeti alaptanterv 2003
címû kiadvány, amely tartalmazza a Nat kiadásáról, beve-
zetésérôl és alkalmazásáról szóló Kormányrendeletet és
mellékletében a Nemzeti alaptantervet. Ezt a kiadványt
minden közoktatási intézménybe, egyetemre, fôiskolára,4 5
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ösztönözzük. A Nat implementációja folyamatos fejlesz-
tési feladat, ezért az annak megvalósítását segítô oktatá-
si programokat is célszerû rendszeresen megújítani, a ta-
pasztalatokat beépítve formálni, és a helyi körülmények-
hez igazítani.

A most induló tanévtôl kezdôdôen – legelôször az elsô év-
folyamon – a közoktatási intézmények az új 2003-as Nat-
nak megfelelô helyi tanterveik szerint kezdenek tanítani.
Az Oktatási Minisztérium azzal is segítséget nyújt, hogy a
honlapján (www.om.hu) folyamatosan elérhetôvé teszi az
OKNT egyetértésével ajánlott, különbözô kerettanterveket. 

A módosított titoktartási szabályok

A közoktatási törvény tavalyi módosításának elfogadá-
sát követôen kiderült, hogy a számos új elem között a ti-
toktartással kapcsolatos rendelkezés okozta a legtöbb
félreértést és vitát. Az egyértelmû, mindenkit megnyug-
tató szabályozás érdekében idén a Parlament módosí-
totta a törvényt. Ezzel a pontosítással az eredeti szándék
nem változott: a bizalmas információk kezelésében min-
dig a gyerekek érdekeibôl kell kiindulni. A pontosított szö-
veg azt mondja ki, hogy

a titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik
közremûködnek a gyermek, tanuló felügyeletének el-
látásában;
a módosítás következtében nincs szükség arra, hogy
a szülôvel szemben a titoktartási kötelezettség alól a
tanuló felmentést adjon, mert a kiskorú tanuló szülô-
jével minden, a gyermekével összefüggô adat közöl-
hetô, kivéve azt az esetet, ha az adat közlése súlyo-
san sértené, vagy veszélyeztetné a tanuló érdekeit;6

Újdonságok a 2004/2005-ös tanévben az adat közlése akkor sérti vagy veszélyezteti a tanu-
ló érdekét, ha olyan körülményekre vonatkozik, amely
a tanuló testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlôdését
gátolja vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése
szülôi magatartásra, közrehatásra vezethetô vissza.

Mindezekbôl egyértelmû, hogy a szülô és a pedagógus kö-
zött nem lehet titok, csak abban az esetben, ha a gyermek,
tanuló súlyos helyzetét maga a szülô okozza. A gyermek
ebben az esetben sem maradhat magára, és a pedagógus
gondoskodási kötelezettsége sem ér itt véget. Változatla-
nul érvényben van az az elôírás, hogy a pedagógus, illetve
a nevelô és oktató munkát segítô alkalmazott köteles az in-
tézményvezetô útján értesíteni az illetékes gyermekjóléti
szolgálatot, ha megítélése szerint a gyermek, kiskorú tanu-
ló súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került.

Az idei módosítás tehát mérlegelési jogot ad a pedagó-
gusnak, hogy eldöntse, mi szolgálja leginkább a gyermek
érdekét. További lényeges újdonság, hogy a jogszabály
egyértelmû védelmet biztosít a pedagógusnak, ha a kü-
lönbözô hatóságok eljárást indítanak valamelyik diákkal
szemben. Mivel a pedagógus a hivatásánál fogva titok-
tartási kötelezettség alá esik, a különbözô hatósági eljá-
rásokban a tanúvallomást megtagadhatja.

Fontos kiemelni, hogy a tanuló fegyelmi vétsége (például
rajtakapták az iskolában drogozáson) nem tartozik azon
információk körébe, amelyekre titoktartási kötelezettség
áll fenn, hiszen a közoktatásról szóló törvény értelmében
a fegyelmi eljárás megindításáról a kiskorú tanuló szülô-
jét értesíteni kell, a tárgyalásra pedig meg kell hívni.
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Az iskola pedagógiai programjában, a helyi tanterv szer-
ves részeként kell átgondolni és megtervezni az egyes tan-
tárgyak értékelési szempontjait. A tanítási és értékelési
szempontok kiválasztásában segítenek a kerettantervek.
A minisztérium honlapján is megjelent ajánlott kerettanter-
vekben például minden tantárgyhoz részletes értékelési
szempontsor készült. Az elsô évfolyamon induló, felmenô
rendszerben történô bevezetés lehetôvé teszi a folyama-
tos kontrollt és korrekciót a helyi gyakorlat kialakításában.
A szöveges értékelés segítésére az OM valamennyi elsôs
tanítóhoz módszertani kiadványt juttatott el. 

Vekerdy Tamás, gyermekpszichológus: 
„Elôzô minisztersége végén Magyar Bálint bevezette,
hogy a hatodik osztályig nem kötelezô osztályozni, és
Pokorni Zoltán az elsô miniszteri tanévnyitó beszédében
maga is felhívta a figyelmet, hogy szövegesen is lehet 
értékelni. De hiába tették ezt egymással egybehangzóan,
a legtöbb iskola ma is osztályoz. A magyar iskola arra kí-
váncsi, mit nem tud a gyerek, míg az angolszász vagy az
észak-európai arra, hogy mit tud. Ezzel az utóbbi a gyerek
önbizalmát növeli, és megerôsítést ad, miközben a ma-
gyar iskola ennek ellenkezôjét teszi. Jegyre felelni
ugyanis szorongást kelt. (…) A szorongás pedig csökken-
ti a teljesítményt; ez szintén mérhetô adat! A magyar 
iskolarendszer egyik paradoxona: úgy akar teljesítményt
kisajtolni a gyerekbôl, hogy közben csökkenti azt.” (HVG,
2003. július 9.)

Szöveges értékelés

A közoktatási reform egyik alapvetô célja, hogy megszûn-
jön a gyerekek felesleges terhelése, és  több idôt fordíthas-
sanak az alapkészségek elsajátítására. Az egész magyar
oktatási rendszerre jellemzô, hogy a felsôbb iskolai szintek
által meghatározott követelmények kényszerpályán tartják
a pedagógusokat és a diákokat. A fölülrôl érkezô nyomás
miatt a rohanás és a stressz már az általános iskola alsó ta-
gozatán sem ismeretlen. Súlyos ellentmondás: miközben az
alsós évfolyamokon is egyre erôsebb a teljesítménykény-
szer, a 15 éves diákok jelentôs része komoly szövegértési
problémákkal küszködik, mivel éppen az alapkészségek
megfelelô elsajátítására nem marad elég idô. 

A szorongások csökkentésének legfontosabb eszköze,
hogy a gyerekektôl mindig az életkoruknak megfelelô
tudást várjuk el, és a fejlôdésüket leginkább szolgáló ér-
tékelési módszert alkalmazzunk. Nemcsak több idôt kell
fordítani az alapkészségek megszerzésére, hanem az ér-
tékelési technikáknak is összhangban kell lenniük a 6-7
éves gyerekek nagyon különbözô fejlôdési ritmusával. 

Az árnyalt értékelésre, a gyermek és a szülô pontos tájé-
koztatására a hagyományos osztályzásnál sokkal alkal-
masabb a szöveges értékelés, mert a gyermek személyi-
sége felôl közelíti meg a tanulást és a tudást. Természe-
tesen kezdetben nehézséget okozhat az új értékelési
módra való áttérés. Ahhoz, hogy a tanuló az értékeléssel
személyre szóló útmutatást kapjon fejlôdéséhez, a tanító-
nak pontos információkkal kell rendelkeznie minden ta-
nítványáról, ismernie kell körülményeit, személyes jellem-
zôit, a benne lévô lehetôségeket. 8 9
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A lassabban fejlôdô tanulók felzárkóztatásához a pedagó-
gusok számára nagyobb idôkeret áll rendelkezésre: 2004.
szeptember 1-jétôl az eddigi 5 százalékról minden tanév-
ben 1 százalékkal növekszik az egyéni foglalkozás kötele-
zôen biztosítandó idôkerete mindaddig, amíg el nem éri a
12 százalékot.

Vekerdy Tamás, gyermekpszichológus:
„A buktatás 11 fontos faktor közül csak egyben – a szá-
molásban – vezet eredményjavuláshoz. Közben viszont
megbélyegez, rombolja a gyerek önbizalmát, az életben
való beváláshoz – amely nem korrelál az iskolai ered-
ménnyel – szükséges kompetenciaérzést. (…) Ha már az
elsô években hajsza van, olyanok eshetnek ki a rendszer-
bôl, akik ekkor esetleg még csak a cselekvéses intelli-
genciában jók, a szóbeliségben gyengék. (…) Helyesnek
tartom, ha idôt adunk az alapkészségek kifejlesztésére,
nem zsúfoljuk tele az alapozó éveket felejtésre ítélt, fölös-
leges és túl korai szóbeliséggel, hanem minden gyermek-
bôl kibontjuk a magával hozott különbözô lehetôsége-
ket.” (HVG, 2003. július 9.)
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Évfolyamismétlés csak a szülô beleegyezésével

Az új tanévben – egyelôre csupán az általános iskola elsô
évfolyamán bevezetve – a tanulót csak a szülô egyetérté-
sével lehet évfolyamismétlésre bocsátani. Kisiskolás kor-
ban hét készségfajta optimális szintre fejlesztése szerepel
az alapfeladatok között: elemi számolás, relációanalízis,
szocialitás, írásmozgás-koordináció, összefüggés-megér-
tés, beszédhallás, következtetés.

A hét alapkészség fejlettsége gyermekenként eltérô lehet.
Mindenkinél más-más készség fejlôdik gyorsabban. Azt is
tudjuk, hogy a családi és szocio-kulturális háttér önmagá-
ban is jelentôsen befolyásolja a gyerekek fejlôdésének
gyorsaságát. A lelkiismeretes pedagógusok mindig is te-
kintettel voltak arra, hogy eltérô tehetségû, szükségsze-
rûen különbözô fejlettségû gyermekeket tanítanak.

A tavaly elfogadott új közoktatási törvény meghosszab-
bítja az alapozó szakaszt az általános iskolában. Ez a mó-
dosítás nyugalmasabb idôszakot teremt az alsós évfolya-
mokon, több idô lesz a sikeres továbbhaladáshoz és az
egész életen át tartó tanulás megalapozásához szüksé-
ges alapkészségek elsajátítására.  

A több idô a gyerekeknek is megkönnyíti, hogy saját rit-
musuknak megfelelôen fejlôdjenek. Az iskolai fejlesztés
hatását és eredményeit csak a negyedik évfolyam után
mérhetjük reálisan. A buktatás nehezítése az elsô három
évfolyamon azt a célt szolgálja, hogy a különbözô csalá-
dokból érkezô és eltérô fejlettségû gyermekek a bukás
szégyene nélkül valamennyien felkészülhessenek a fel-
sôbb évfolyamokba lépésre. 10
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Az elôzôeken kívül a tanuló számára nem kötelezô heti 4
tanítási órával az iskola szabadon gazdálkodhat, bárme-
lyik blokkot növelheti, illetve új tartalmakat kínálhat. 

A nyelvi elôkészítô évfolyamra járó tanulók után az in-
tézmény a két tanítási nyelvû oktatás normatívájával
megegyezô emelt normatívát kap. A 2004/05-ös tanévben
összesen 407 középiskola indít nyelvi elôkészítô évfolya-
mot összesen 11834 diák részvételével. Jövô évtôl tanítá-
si évenként további egy-egy osztályban válik lehetôvé a
9. évfolyamon a nyelvi elôkészítô képzés indítása.

A nyelvvizsga díjának visszatérítése

Az elôzô tanévben közel 20 000 végzôs diák összesen mint-
egy 190 millió forint értékben kapta vissza a nyelvvizsgadí-
jat. A 2004/2005-ös tanévben folytatódik a nyelvvizsgadíjak
visszatérítése. A végzôs középiskolások visszakaphatják
egy sikeres államilag elismert középfokú C típusú nyelv-
vizsga díját. A következô pályázatot 2004 ôszén írjuk ki.
Ugyanakkor 2005-tôl kezdve az idegen nyelvbôl tett emelt
szintû érettségi legalább 60 százalékos teljesítésével in-
gyenes nyelvvizsgához lehet jutni.

Az idegen nyelvi elôkészítô évfolyam 
Világ-Nyelv program

A közoktatási reform keretében a gimnáziumoknak és a
szakközépiskoláknak lehetôségük nyílik arra, hogy a ki-
lencedik évfolyamon úgynevezett nyelvi elôkészítô osz-
tályt indítsanak. A nyelvtanulás elôtérbe helyezésével ar-
ra a súlyos problémára adunk választ, hogy a magyarok
tudnak a legkevésbé idegen nyelveket Európában. Még
az idén májusban csatlakozott országok között is az utol-
só helyen állunk. Hiába tanítják meg a magyar diákokat
az iskolák a legfontosabb ismeretekre, ha nem tudnak
idegen nyelvet, reménytelen hátrányba kerülnek az uni-
ós munkaerôpiacon. 

A nyelvi elôkészítô évfolyamon a tanuló számára kötelezô
tanórai foglalkozásoknak megfelelô heti 27,5 órás idôke-
ret legalább 40 százalékát (legkevesebb heti 11 óra) in-
tenzív idegen nyelvi képzésre, a maradék idôkeret leg-
alább 25 százalékát  informatikai képzésre (heti 11 idegen
nyelvi óra esetén legkevesebb heti 4 óra) és a fennmara-
dó többi idôkeretet képességfejlesztésre kell fordítani. 12 13
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A kétszintû érettségi vizsga

A 2005 május-júniusi vizsgaidôszakban kerül sor elôször
a kétszintû érettségi vizsga megszervezésére. Ezzel pár-
huzamosan alapvetôen megváltozik a felsôoktatás felvé-
teli rendszere is, mivel az alapképzésben megszûnik a fel-
sôoktatási felvételi vizsga, szerepét a kétszintû érettségi
vizsga veszi át. Kizárólag a mûvészeti és testkulturális te-
rületeken marad meg a felvételi jelentkezés elbírálására
a gyakorlati vizsga. A változásokról szóló tájékoztatót egy
kiadvány formájában májusban minden 11. évfolyamos
diák megkapta, és olvasható a www.om.hu honlapon is. 

Ez a régóta meghirdetett változás visszaadja az érettsé-
gi elveszett jelentôségét, és megkíméli a diákokat a ko-
rábbi kettôs vizsga terheitôl. A kétszintû érettségi beve-
zetése megszünteti a középiskolákra nehezedô nyomást,
amelyet a felsôoktatás által meghatározott követelmény-
rendszer okozott.

A 2005 május-júniusban érettségizô diákok közül azok,
akik a 9. évfolyamot 2001 szeptemberében kezdték, már
az új követelmények szerint vizsgáznak a 4 kötelezô (ma-
gyar nyelv és irodalom/nemzetiségi nyelv és irodalom,
történelem, matematika, idegen nyelv) és a legalább egy
kötelezôen választható (összesen tehát legalább 5) vizs-
gatárgyból közép- vagy emelt szinten. 

Azok a tanulók, akik 2005 májusában a 13. évfolyam vé-
gén érettségiznek (vagyis a 9. évfolyamot 2000 szeptem-
berében kezdték meg), még a „régi” rendszer és követel-
mények szerint vizsgáznak, és ez a vizsga minden vizsga-
tárgyból középszintû érettséginek számít. Ugyanakkor14

Középiskola ezeknek a tanulóknak is joguk van az új követelmények
szerinti emelt szintû érettségi vizsgát tenni az általuk vá-
lasztott vizsgatárgy(ak)ból. 

A 2004-ben vagy korábban érettségizett tanulók ered-
ménye 2005-tôl kezdve a továbbtanulásnál középszintû,
ugyanolyan osztályzatú érettséginek számít, de ôk is újra
érettségizhetnek a szakcsoportban elôírt tárgyból akár
középszinten, akár emelt szinten. 

A pedagógusok továbbképzését szolgálja az a tanáron-
kénti 10 000 Ft külön normatíva, amit a kétszintû érettsé-
gire felkészítô akkreditált továbbképzésekre biztosított
számukra az állami költségvetés. Tavasszal már 3000 pe-
dagógus vett részt ezeken a képzéseken. 

Az új érettségivel kapcsolatos jogszabályok, segédanya-
gok, útmutatók, mintafeladatok folyamatosan frissítve meg-
találhatók a www.om.hu és a www.okev.hu honlapon.
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információkkal együtt válnak alkalmassá a felhasználásra
és a további feldolgozásra. A tananyagelemekbôl lehet
összeállítani a tanórákon felhasználható tananyagegy-
ségeket, amelyek a tananyagokat reprezentálják, a leg-
magasabb szintû mûveltégi területtôl, tantárgytól, téma-
körtôl a legkisebb foglalkozás- vagy témaegységekig. A
tananyagelemeken és a tanegységeken kívül a tanítás-ta-
nulás folyamatát segítik a gyûjtemények, a lexikonszerû
felhasználást támogató fogalom-, hang-, kép-, film- illetve
feladattárak.

Hogyan mûködik az SDT?
Az SDT használatához elegendô az internet kapcsolat
és egy internet böngészô. Tananyagok fejlesztéséhez
csupán egy ingyenesen letölthetô kiegészítô alkalmazás
szükséges. A tananyagelemek és a tananyagegységek
tárolása egyetlen központi adatbázisban valósul meg. 
A rendszerben történô navigációt segítik a több szintû
keresések, továbbá lehetôség van a találati listák elmen-
tésére, könyvjelzôk elhelyezésére.

Hogyan válik közkinccsé az SDT?
Az iskolák 2005-tôl normatív támogatást kapnak az infor-
matikai eszközök és szolgáltatások három-négy évre
szóló bérléséhez, hogy ne kelljen az informatikai eszkö-
zöket megvásárolniuk. 2005 végéig minden iskola ren-
delkezni fog szélessávú internethozzáféréssel, 2006-tól
pedig intranethálózattal. Az SDT komplex rendszer:
nemcsak a tananyagok digitalizálását, egy elektronikus
adatbázis kiépítését tûzte ki célul, hanem a tanárok to-
vábbképzést is. Erre külön program készül, amelynek
során a pedagógusok elsajátíthatják az SDT keretrend-
szerének, adatbázisának kezelését, és felkészülhetnek
arra is, miként fogják az adatbázist felhasználni a taní-
tás-tanulás folyamatában.

Sulinet Digitális Tudásbázis

Szeptember 1-jétôl a tanárok és a diákok egyaránt hasz-
nálhatják a Sulinet Digitális Tudásbázist (SDT), a tan-
anyagot és a mûveltségi területeket feldolgozó elektroni-
kus tananyag-adatbázist és tartalomkezelô eszközt. A
www.sulinet.hu/sdt honlapon elérhetô adatbázis a Nat
alapján elkészült, korábban kötelezô kerettantervek kö-
vetelményeinek megfelelôen leképezi az iskola tantervét
a különbözô mûveltségi területeken, és konkrét óravázla-
tokat, módszertani segédleteket, tananyagokat és elemi
tanulási egységeket kínál a pedagógusok és a tanulók
számára.

Mit nyújt az SDT?
Az SDT egy olyan tananyag-adatbázis, amely tetszôlege-
sen testre szabható és fejleszthetô. Az SDT komplett tan-
könyvek digitalizált változatát, egy vagy több tanórát fel-
ölelô foglalkozásokat, otthoni elsajátításra készült anya-
gokat, valamint 5-15 perces elektronikus blokkokat kínál 
a hagyományos tanítás kiegészítésére. Az SDT a digitális
tananyagokon kívül számos kiegészítô oktatási segédanya-
got, adatbázist és gyûjteményt tartalmaz, amelyeket eddig
csak CD-n vagy könyvekben lehetett megtalálni. Az SDT
2004. szeptember elsejétôl elérhetô a közoktatás szereplôi
számára, de lényeges, hogy ez a dátum nem jelenti a tan-
anyagfejlesztés végét, hiszen a rendszer nyitott, folyamato-
san bôvül, egyre több digitális tananyag kerül bele.

Hogyan épül fel az SDT?
Az SDT alapját tananyagelemek adják. A tananyagelem
lehet szövegrész, kép, hang, animáció, szimuláció, film-
részlet vagy feladat. Ezek a hozzájuk kapcsolt kiegészítô16 17
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Tisztaszoftver Program

Az oktatási tárca felmérése szerint a közoktatási intéz-
mények számítógépes munkaállomásainak több mint 90
százalékán Microsoft operációs rendszereket és irodai
alkalmazásokat használnak. A szoftverek jelentôs része
nem jogtiszta, a szükséges Microsoft szoftverek beszer-
zésének, frissítésének költségei azonban meghaladják az
intézmények pénzügyi lehetôségeit. Az oktatási miniszté-
rium által is támogatott Tisztaszoftver Program keretében
az informatikai tárca megállapodást kötött a Microsofttal.
A megállapodás valamennyi, a közoktatási intézmények-
ben használt munkaállomásra biztosítja a mindenkori leg-
frissebb Microsoft operációs rendszer és irodai program-
csomag professzionális változatának, a középiskolák szá-
mára pedig emellett a Microsoft szervertermékeinek
használatát.

A megállapodás kiterjed az általános és középiskolai pe-
dagógusok saját számítógépeire, melynek révén ottho-
nukban is jogtisztán használhatják a mindenkori legfris-
sebb Microsoft operációs rendszert és irodai program-
csomagot. A megállapodás egyben szoftveramnesztiát is
jelent, mivel a szerzôdés értelmében a Microsoft úgy te-
kinti, hogy a kedvezményezettek február végéig már meg-
lévô gépein biztosított a frissítési alap függetlenül attól,
hogy ezt legális licenccel igazolni tudják-e vagy sem.

Továbbképzés

A Sulinet Expressz Program részeként valósul meg az
‘IKT (infokommunikációs technológiák) alapú oktatás’
elnevezésû pedagógus-továbbképzés, melyet a Sulinet
Programiroda dolgozott ki, és a Sulinova Kht. bonyolít le.
A programot, melynek keretében 10 ezer pedagógus 
30-120 órás továbbképzésére van lehetôség, az Informa-
tikai és Hírközlési Minisztérium és az Oktatási Minisztéri-
um együttesen 400 millió forinttal támogatja.

Digitális zsúrkocsi

Több mint 1100 hazai és 60 határon túli magyar iskola
kapta meg tanév végén a multimédiás eszközökkel fel-
szerelt digitális zsúrkocsikat és bôröndöket, amelyekkel
szeptembertôl színesebbé lehet tenni a hagyományos
tantárgyak oktatását.

A digitális zsúrkocsi egy köny-
nyen mozgatható eszköz, ame-
lyet kivetítôvel, hordozható
számítógéppel és hangosítás-
sal szereltek fel, a tanároknak
a használatakor nem kell baj-
lódniuk az eszközök telepíté-
sével. A multimédiás oktatási
segédeszközöket 300 iskolá-
ban vezeték nélküli internet-
kapcsolattal is felszerelték,
ezekkel az órák alatt is elérhe-
tôek a digitális tudásbázisok.

18 19
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Pedagógus-továbbképzés

A pedagógus-továbbképzési rendszer változatlan formá-
ban mûködik tovább ebben a tanévben is. Célja, hogy se-
gítséget nyújtson a közoktatási intézményeknek felada-
taik megvalósításához. A pedagógus-továbbképzési rend-
szer rugalmas, szinte azonnal reagál az új kihívásokra. A
jelenleg érvényben lévô továbbképzési jegyzékekben
szereplô 1310 továbbképzési programban (az adatbázis
elérhetô a www.sulinova.hu honlapon) már megjelentek
például a szöveges értékelésre, a kooperatív tanulásra, az
együttnevelésre, a kétszintû érettségire, avagy a Sulinet
Digitális Tudásbázis használatára felkészítô pedagógus-
továbbképzések, amelyek a már pályán lévô pedagógusok
számára lehetôséget teremtenek az új ismeretek, mód-
szerek elsajátítására.

A fent leírtakból is jól látható, hogy minden innováció, fej-
lesztés legutolsó lépése az arra felkészítô pedagógus-to-
vábbképzési programok kifejlesztése, amelyek akkreditá-
ciója után a továbbképzési programok a rendszer részé-
vé válva segíthetik a közoktatás-politika prioritásainak
megvalósítását. 

2003-ban 565 ezer tanuló 6,4 milliárd forint tankönyvellátá-
si támogatással jutott hozzá tankönyveihez. A 2004/2005-
ös tanévre vonatkozóan tovább bôvül az ingyenes tan-
könyvellátásban részesülôk köre, így közel 8 milliárd fo-
rintnyi támogatással, mintegy 700 ezer rászoruló gyermek
jut ingyenesen tankönyvhöz. Az iskolai tankönyvrende-
lésnek biztosítania kell, hogy a tankönyvek ingyenesen
álljanak rendelkezésre az alábbi körbe tartozók számára:

tartósan beteg,
sajátos nevelési igényû,
három- vagy többgyermekes családban élô,
egyedülálló szülô által nevelt,
1-8. évfolyamon rendszeres gyermekvédelmi támo-
gatásban részesülô tanulóknak.

Az iskolának elégséges meggyôzôdnie a családi pótlék
összegérôl, mert abból megállapítható, hogy milyen jog-
címen folyósították azt. A családi pótlékról kiállított iga-
zolásnak minôsül a családi pótlék összegét tartalmazó
bérjegyzék, számlakivonat, postai utalvány is. Az igénylés
jogszerûségét az iskolának nem kell vizsgálnia. Ha a be-
mutatott utalványból, iratból nem derül ki egyértelmûen a
címzett személye, az iskola ráíratja a szülôvel a tanuló
nevét, és azt a szülô aláírja. 

Az ingyenesség biztosítása többféleképpen történhet.
iskolai könyvtárból történô kölcsönzésével,
a tankönyvek napköziben, tanulószobában történô
elhelyezésével,
a tankönyvvásárláshoz nyújtott támogatással.

20 21

Rászorultsági alapon járó ingyen tankönyv



A HEFOP közoktatás-fejlesztést szolgáló intézkedései kö-
zül  a 3.1 számú az egész életen át tartó tanuláshoz szük-
séges képességek és kompetenciák fejlesztésének ösz-
tönzésére szolgál, a 2.1-es intézkedés pedig a hátrányos
helyzetû, elsôsorban roma tanulók, továbbá a sajátos ne-
velési igényû gyerekek iskolai sikerességéhez  járul hoz-
zá. Mindez jelentôs központi programfejlesztés, valamint
a közoktatási intézmények pályázatai útján valósul meg.
Az intézkedések során megvalósuló fejlesztésekhez a fel-
sôoktatás a pedagógus alapképzés megújítását szolgáló
pályázatokkal kapcsolódik.    

A 3.1-es intézkedés programfejlesztési komponense  pe-
dagógusokat és oktatási szakértôket készít fel kompeten-
cia alapú képzés és oktatás feladataira. Kompetencia
alapú oktatáson a készségek, képességek fejlesztését, az
alkalmazásképes tudást középpontba helyezô oktatást
értünk. Jól tudjuk, hogy bármikor szükségessé válhat az
életpálya módosítása, új készségek és kompetenciák el-
sajátítása. Az óvodák, iskolák pályázatai a kifejlesztett
központi programcsomagok bevezetésére, tesztelésére
vállalkoznak, és szerepük lesz azok terjesztésében is. Az
így megalakuló Térségi Iskola- és Óvodafejlesztô Köz-
pontok  innovációja nyomán  további pályázatok kereté-
ben  elôbb újabb intézmények részesülhetnek a fejleszté-
sek eredményeibôl, majd ezek a teljes közoktatási rend-
szer számára hozzáférhetôvé válnak. 

A 2.1-es intézkedés keretében sor kerül az integrációs
oktatással kapcsolatos programok kifejlesztésére, ehhez
kapcsolódóan mintegy 11 500 pedagógus és pedagógiai
munkát támogató szakember gyakorlatorientált képzésé-
re  az eltérô hátterû és sajátos nevelési igényû gyerekek
hatékony együttnevelése területén. Ehhez kapcsolódóan
a hátrányos helyzetû, elsôsorban roma tanulók számára

70 milliárd forint. Az elkövetkezô három évben az uniós tá-
mogató programokból a magyar oktatás ekkora összegben
részesedik. Ez a fejlesztésekre fordítható 70 milliárd forint
hatalmas összeg, s ez a pénz a közoktatás, a szakképzés és
a felsôoktatás mindazon intézményeihez eljuthat, amelyek
az Európa Tervben meghatározott célokat meg kívánják va-
lósítani. A támogatásokhoz a Humánerôforrás-fejlesztési
Operatív Program (HEFOP) keretében kiírt pályázatok alap-
ján lehet hozzájutni. A programokhoz kapcsolódó pályázat-
kezelési tevékenységet az Oktatási Minisztérium Alapkeze-
lô Igazgatósága (OMAI) végzi.

Az európai uniós pénzek is hozzájárulnak az elmúlt két
évben elkezdett oktatási reform sikeréhez. Az a célunk,
hogy az egyes intézmények a rendelkezésre álló keretbôl
a lehetô legtöbb forrást, a lehetô leggyorsabban, a lehetô
legjobb projektek számára megkaphassák. Az eredmé-
nyes pályázatok mindannyiunk sikerét jelentik. A pályá-
zók az alábbi célkitûzések megvalósításához igényelhet-
nek támogatást:

A hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlôségének
biztosítása annak érdekében, hogy javuljanak mun-
kaerô-piaci esélyeik, és könnyebb legyen társadal-
mi beilleszkedésük.

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kész-
ségek és kompetenciák fejlesztésének elôsegítése.
Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése.
A szakképzés esetében az Országos Képzési Jegy-
zék átfogó korszerûsítése, valamint a képzô intézmé-
nyek hatékonyságának javítása. Az oktatás módszer-
tani, tartalmi és szerkezeti fejlesztése.
A felsôoktatás módszertani, tartalmi és szerkezeti
fejlesztése. 22 23
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együtt, azonos osztályban, integrált pedagógiai rendszer
szerint oktatják. A programban részt vevô iskolákat szak-
mailag az Országos Oktatási Integrációs Hálózat segíti. 
A 2004/05-ös tanévben az igényelhetô normatíva össze-
ge már 60 000 Ft/tanuló.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az eddigi integrációs
tevékenység eredményesnek bizonyult, egyre több in-
tézmény kapcsolódik be a programba, és számolja fel
szegregált osztályait. Bízunk benne, hogy az intézmény-
fenntartók és a pedagógusok támogatásával az integ-
rált oktatás bevett gyakorlattá válik, és a hátrányos
helyzetû tanulók is megfelelô színvonalú oktatásban ré-
szesülhetnek.

„Utolsó Padból” program

Sajnálatos módon Magyarországon az indokolatlanul fo-
gyatékosnak minôsített gyerekek aránya igen magas, sok
esetben elôfordult, hogy a diákok szociális hátterük miatt
kerültek a speciális tantervû osztályokba. Azért, hogy
minden gyermek a neki megfelelô oktatásban részesüljön,
az Oktatási Minisztérium elindította „Utolsó Padból” prog-
ramját, melynek keretében lezajlott az eltérô tantervû ta-
gozatokon tanuló 2. osztályos diákok felülvizsgálata. Az
eredmények alapján a korábban enyhe fokban fogyaté-
kosnak minôsített gyerekek 11 százalékának visszahelye-
zésére kerül sor javasolt 2004 szeptemberétôl a normál
tantervû általános iskolába. A visszahelyezett tanulókat
befogadó általános iskolákat a kiemelt szakmai segítség
mellett egy új normatíva bevezetésével is támogatjuk,
melynek összege 310 ezer forint.

a Sulinova Kht. 270 komplex, integrációs pedagógiai ke-
retrendszerrel (IPR) rendelkezô modellt dolgoz ki 270 in-
tézmény pályázati úton történô bevonásával, emellett
hálózatszerû szolgáltatási intézményrendszert koordinál,
illetve fejleszt. A sajátos nevelési igényû tanulók együtt-
nevelését valamint az integrációs programok adaptáció-
ját támogató pályázati komponensben várhatóan 180 köz-
oktatási intézmény válik alkalmassá – a központi program
szakmai szolgáltatásaink segítségével – az inkluzív (befo-
gadó) nevelésre. 

A közösen elvégzett munka eredményei lesznek:
iskolakész oktatási programok,
tanár-és diákbarát taneszközök,
programra szabott továbbképzés és tanácsadás,
informatív diagnosztikus mérési rendszerek,
esélyteremtô megoldások a hátrányokkal érkezôknek,
az innováció eredményeit alkalmazó és terjesztô, a
közoktatási intézmények együttmûködéseként létre-
jövô térségi központok.

Integrációs normatíva

Nemzetközi és hazai felmérések tanúsága szerint a ma-
gyar oktatási intézmények jelentôs része még nem elég
hatékony a szegény családból származó, alacsony iskolai
végzettségû szülôk gyermekeinek oktatásában-nevelé-
sében: rossz szociális hátterük, illetve származásuk miatt
gyakran elkülönítve tanítják a diákokat.

Ezért 2003 szeptembere óta integrációs normatívát ve-
hetnek igénybe azok az iskolák, amelyek vállalják, hogy
ezeket a hátrányos helyzetû tanulókat a többi diákkal24 25

Integrált oktatás



tenni a feladatellátásra, de megoldás lehet a különbözô
bázishelyek kialakítása, vagy az utazó szakemberek (logo-
pédus, pszichológus) foglalkoztatása is. 

Tanügyigazgatási szakember foglalkoztatása
A közoktatási igazgatási feladatok ellátása speciális
szakértelmet kíván, amely a jogszabályok alapján ugyan
jegyzôi feladat, de a kistérségi társulás keretein belül
foglalkoztatható ilyen szakember is. 

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
E szolgáltatásnál is az egyik legfontosabb szempont, hogy
a pedagógusokhoz, az iskolákhoz lehetô legközelebb ke-
rüljön a szolgáltatás igénybevételének lehetôsége. A pe-
dagógiai-szakmai szolgáltatást a kistérség úgy biztosít-
hatja hatékonyan, hogy vagy kibôvíti egy már létezô peda-
gógiai szakmai szolgáltató intézmény feladatkörét, vagy
egy közoktatási intézményt bíz meg ezzel a feladattal.

Pedagógusok helyettesítési rendszere
Ezt a feladatot is nehéz a megyeszékhelytôl távol esô te-
lepüléseken megoldani, ezért célszerûbb kistérségi tár-
sulások keretei között ellátni. A helyettesítési rendszer 
kiépítésével olyan településeken segíthet így a társulás,
ahol például nem megfelelô a szakos ellátottság. 

Intézményfenntartó társulás 
Intézményfenntartó társulás esetén az utaztatáshoz érde-
mes kialakítani az iskolabusz-rendszert. Az iskolabusz, nem-
csak a társulás intézményében tanuló gyermekeket szállít-
hatja, hanem más feladatok ellátásához is használható. Az
intézményfenntartó társulás elônye, hogy a megfelelô szak-
tanárok biztosításán kívül a taneszköz ellátottság is javulhat,
így a kistelepülések gyermekei is ugyanolyan eséllyel foly-
tathatják tanulmányaikat, mint a városi iskolák tanulói. 

Az önkormányzati és közoktatási törvény a helyi önkor-
mányzatok számára kötelezô és önként vállalt feladato-
kat ír elô. E feladatok megvalósítását nemcsak önállóan,
hanem egymással társulva is megoldhatják. A társulás-
ban nemcsak két önkormányzat, hanem egymással hatá-
ros egy vagy több központra szervezôdô településcsopor-
tok is részt vehetnek. Kistérségi szinten az alábbi felada-
tokat érdemes megvalósítani:

Nemzeti és etnikai nevelés, oktatás
A törvény szerint a településen meg kell szervezni a nem-
zeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelését,
oktatását abban az esetben, ha ezt nyolc vagy annál több
azonos kisebbséghez tartozó szülô igényli. A kistelepülé-
sek csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudnak
megfelelni ennek a kötelezettségnek, de együttmûködve
sokkal könnyebben megoldható ez a feladat is.

Pedagógiai szakszolgálat mûködtetése
Fenntartói kötelezettség, hogy a gyermekek számára a szük-
séges gondoskodást biztosítsa a szakszolgálat területein: 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gon-
dozás
fejlesztô felkészítés
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
gyógytestnevelés

A szolgáltatások kistérségi szinten történô megszervezé-
se a legkedvezôbb megoldás. Amennyiben nem mûködik
a kistérségben szakszolgálati intézmény, úgy az e célra
legalkalmasabb közoktatási intézményt lehet alkalmassá26 27

Kistérségi közoktatási együttmûködések



emelt szintû vizsgát választani. A „régi” vizsgakövetelmé-
nyek alapján tett vizsgájuk középszintûnek számít.

A 2004/2005-ös tanévben a szorgalmi idô
elsô tanítási napja: 2004. szeptember 1. (szerda) 
utolsó tanítási napja: 2005. június 15. (szerda)

Az iskola utolsó, befejezô évfolyamán az utolsó 
tanítási nap
Középiskolákban és a szakiskolákban: 2005. május 6.
A Belügyminisztérium fenntartásában 
lévô szakközépiskolákban: 2005. május 27. 
A Honvédelmi Minisztérium fenntartásában 
lévô szakképzô iskolákban: 2005. június 10.
Kisebbségi nyelven oktató és a két 
tanítási nyelvû középiskolákban: 2005. május 5.
Szakiskolákban, szakközépiskolákban 
másfél éves képzésben tanulóknak: 2005. január 18.

A szorgalmi idô elsô féléve 2005. január 21-ig tart. Az is-
kolák 2005. január 28-ig értesítik a tanulókat, illetôleg a
kiskorú tanulók szüleit az elsô félévben elért tanulmányi
eredményekrôl. 

Ôszi szünet idôpontja: 2004. november 2-5. A szünet elôt-
ti utolsó tanítási nap 2004. október 29. (péntek), a szünet
utáni elsô tanítási nap 2004. november 8. (hétfô)

Téli szünet idôpontja: 2004. december 20-31. A szünet
elôtti utolsó tanítási nap 2004. december 18. (szombat), a
szünet utáni elsô tanítási nap 2005. január 3. (hétfô)

Tavaszi szünet idôpontja: 2005. március 24-29. A szünet
elôtti utolsó tanítási nap 2005. március 23. (szerda), a szü-
net utáni elsô tanítási nap 2005. március 30. (szerda)

Új elemek a 2004–2005-ös tanév rendjérôl 
szóló miniszteri rendeletben:

A közoktatási törvény 2002. évi módosítása a tanév szer-
kezetében, a tanítási napok számában, a tanév kezdô és
befejezô napjáról, a tanítási szünetek kiadásáról alapvetô
változásokat tartalmazott. Ezeket a rendelkezéseket a
tanév rendje ebben a tanévben is figyelembe veszi. Az el-
múlt tanévhez hasonlóan a középiskolák elôírhatják a nyol-
cadikosok számára a bejutás feltételeként a felvételi eljá-
rást megelôzô központi írásbeli vizsgán való részvételt.

Az írásbeli idôpontja 2005. január 29. 10.00 óra, a pótírás-
beli vizsga idôpontja 2005. február 3. 14.00 óra.

2003-tól a központi felvételi eljárás általános rendjét a ne-
velési-oktatási intézmények mûködésérôl szóló 11/1994
(VI. 8.) MKM rendelet szabályozza. Ez bevált, ezért a tan-
év rendjében mindig csak az aktuális dátumok találhatók.
2005-ben kerül elôször lebonyolításra a kétszintû érettsé-
gi vizsga, amely helyettesíti a felsôoktatási intézmények-
ben a felvételi vizsgát is. Ezért szabályozza a rendelet új
elemként a középszintû és az emelt szintû írásbeli és szó-
beli vizsgák idejét, ezért nem szerepelnek a rendeletben
a közös érettségi-felvételi vizsgák napjai.

A 2005-ös vizsgaidôszakra vonatkozóan egyszeri, átmene-
ti szabályozásként kerültek az érettségi napjait rendezô 
1. sz. mellékletbe azon tanulók vizsganapjai, akik tanulmá-
nyaikat 2000-ben kezdték a 9. évfolyamon, s 2005-ben a 13.
évfolyamon fejezik be. Ôk a „régi” vizsgakövetelmények
alapján tehetnek érettségi vizsgát, de ezeknek a tanulók-
nak is joguk van továbbtanulási céllal egy-egy tantárgyból28 29
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Közérdekû információk

Oktatási Minisztérium
Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: 1/473-7000 • honlap: www.om.hu

Az Oktatási Minisztérium háttérintézményei

Országos Közoktatási Intézet (OKI) – Fôigazgató: Dr. Halász Gábor
Cím: 1051 Budapest, Dorottya utca 8. 
Telefon: 1/318-62-57 • honlap: www.oki.hu

Sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési
Közhasznú Társaság – Ügyvezetô igazgató: Pertl Gábor
Cím: 2097 Pilisborosjenô, Fô út 1.
Telefon: 26/531-500
Cím: 1134 Budapest, Váci út 37.
Telefon: 1/886-3900 • honlap: www.sulinova.hu

Országos Közoktatási Értékelési 
és Vizsgaközpont (OKÉV) – Fôigazgató: Pósfai Péter 
Cím: 1054 Budapest, Báthory u. 10
Telefon: 1/474-7034 • honlap: www.okev.hu  

Országos Pedagógiai Könyvtár 
és Múzeum (OPKM) – Fôigazgató: Balogh Mihály
Cím: 1089 Budapest, Könyves Kálmán u. 40. 
(múzeum, kiadó, tankönyvkönyvtár)
Cím: 1055 Budapest, Honvéd u. 19. (könyvtár)
Telefon: 1/312-6862 • honlap: www.opkm.hu

Oktatási Minisztérium Alapkezelô 
Fôigazgatósága (OMAI) – Fôigazgató: Wagner András
Cím: 1055 Budapest, Bihari u. 5.
Telefon: 1/301-3200 • honlap: www.omai.hu

Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI) – Fôigazgató: Nagy László
Cím: 1087 Budapest, Berzsenyi D. u. 6.
Telefon: 1/210-1065 • honlap: www.nszi.hu

Educatio Kht. – Ügyvezet igazgató: Rovó Tibor
Cím: 1082 Budapest, Üllôi út 82/e.
Telefon: 1/477-3131 • honlap: www.felvi.hu, www.sulinet.hu

Az érettségi írásbeli vizsgák kezdô napja 
a nemzetiségi és a két tanítási nyelvû 
középiskolákban 2005. május 6.
egyéb középiskolákban 2005. május 9. 

Az érettségi vizsga szóbeli részének idôpontja 
a gimnáziumi, szakközépiskolai tanulók számára 
a 2005. május-júniusi vizsgaidôszakban
hagyományos érettségi vizsga 
szóbeli vizsgarésze 2005. június 20–július 1.
emelt szintû érettségi vizsga 
szóbeli vizsgarésze 2005. június 8–11. és 13–14.
középszintû érettségi vizsga 
szóbeli vizsgarésze 2005. június 20–július 1.

A szakmai vizsgák idôpontja
szakközépiskolákban, szakiskolákban, 
speciális szakiskolákban a szakmai 
vizsgák írásbeli része 2005. május 9-tôl
szakközépiskolákban, szakiskolákban, 
speciális szakiskolákban a szakmai 
vizsgák szóbeli része 2005. május 23-tól
másfél éves szakmai képzésben 
tanulók számára szakmai vizsgák 2005. február 1-tôl  

Tanulmányi versenyek idôpontjai: 
www.om.hu/kozoktatas
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