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A.   Az Intézet általános adatai és jellemzése 
 

• Megnevezés: COMENIUS - Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho - Selye János Egyetem 
Pedagógiai Intézete, n.o. 

• Jogi forma: közhasznú szervezet 

• Székhely: Komárom, Mezőgazdasági iskola utca 1519. 

• Szervezeti azonosító (IČO): 37970887 

• Alapítók: Selye János Egyetem (statutáris képviselő Tóth János rektor) 
                Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (statutáris képviselő Pék László elnök) 

• Alapítás éve: 2005 

• Bejegyző szerv - bejegyzés száma: Nyitrai Kerületi Hivatal, VVSaŽP/NO-4/2005 

• Bejegyzés dátuma: 2005. január 31. 

• Az Intézet statutáris képviselője: Fodor Attila, igazgató  

• Az Igazgatótanács összetétele:  
- a SJE képviseletében: Csiba Péter, Dobay Beáta, Fabó Mária, Vajda Barnabás 
- az SZMPSZ képviseletében: Fibi Sándor, Pék László, Vörös Mária  
Az Igazgatótanács elnöke: Csiba Péter 

• A Felügyelőtanács összetétele:  
- a SJE képviseletében: Hajtman Adriana, Olajos Ibolya              
- az SZMPSZ képviseletében: Tamás Erzsébet 

• Az Intézet szerveinek a megbizatása 2013. december 11-ig szól 

• Az Intézet bankszámlája: DEXIA banka Slovensko, 3871534001/5600 

• Az Intézet elérhetőségei: 
� postacím: COMENIUS - PI UJS, P. O.BOX 85, 945 05 Komárno 5  
� Telefon: 035/ 7714765 
� Fax: 035 7714766 
� Mobil: 0905 912006 
� E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk 
� iroda: Komárom, SZMPSZ központi iroda, Tiszti Pavilon  

• Az Intézet főállású alkalmazottja: 
� Fodor Attila - igazgató - 2005. február 1-jétől 

• Az Intézet állandó szerződésű, részmunkaidős alkalmazottja  
� Fuksz Katalin - gazdasági előadó - 2013. március 31-ig megbízásos szerződés (dohoda o 

vykonaní práce),  2013. április 1-jétől  csökkentett munkaidejű munkaszerződés alapján. 
 
 
B.   Az Intézet működésének és tevékenységének keretei 
 

Az Intézet működését és tevékenységét meghatározó keretek: 

• a közhasznú szervezetekről szóló 213/1997 T.t. számú törvény és későbbi módosításai, 

• az alapítók által az alapítólevélben megfogalmazott küldetés, valamint cél- és feladatrendszer, 

• az Intézet 2013. évre szóló munkaterve és költségvetése. 
 
 
 
 
 



 3 

A fentiek alapján az Intézet tevékenysége így foglalható össze: 
� felnőttképzés, elsősorban a pedagógusokat és oktatásügyi dolgozókat érintő képzések, 
� akkreditált pedagógus-továbbképzési programok szervezése és szakmai biztosítása, 
� évközi helyi/regionális továbbképzések szervezése, 
� országos és regionális szakmai konferenciák és fórumok szakmai támogatása, 
� alternatív pedagógiai programok fejlesztésének kezdeményezése és támogatása, 
� tantárgyi innovációk és egyéb pedagógiai-módszertani fejlesztések ösztönzése és szakmai segítése, 
� pedagógiai mérések, vizsgálatok, kutatások kezdeményezése és részvétel a megvalósításban, 
� egyéb pedagógiai - módszertani - szakmai szolgáltatások ellátása a közoktatási intézmények 

fenntartói, vezetői, pedagógusai és az iskolai önkormányzati szervek számára. 
 
 

C.  Az Intézet 2013. évi tevékenységének összefoglalása 
 

I.  Szakmai projektek, fejlesztések megvalósítása 
� Az Intézet 2013-ban is gondozta a "Differenciálás az alapozó szakaszban holland modell szerint" 

(CED) programot és támogatta annak iskolai alkalmazását. Az alapiskola alsó tagozatát érintő 
fejlesztést (területei: helyesírás, matematika, szlovák nyelv) segíti az Intézet által bejegyzett 
pedagógus-továbbképzés, valamint a program munkafüzetei (11 cím), melyeknek a folyamatos 
nyomtatását és az iskolai rendelések kielégítését az Intézet biztosította. A 2013/2014-es tanévben 
összesen 42 intézményből érkezett megrendelés, összesen 3779 munkafüzet került az iskolákba.   

 

� A differenciált képességfejlesztéssel (DIFER) foglalkozó külső munkatársak - Bereznai Malvin és 
Markovics Tímea - 2013-ban is az óvodák és alapiskolák rendelkezésére álltak és a beérkező 
rendelések alapján végezték a 4-8 éves gyermekek és tanulók alapkészségeinek a diagnosztizálását a 
DIFER-mérőeszköz alkalmazásával. Összesen 4 intézményben végezték el 78 kisgyermek, ill. 
tanuló vizsgálatát.  

 

II.  Akkreditált pedagógus-továbbképzések  
Az Intézet a 2011 novembere óta 15 akkreditált pedagógus-továbbképzési programmal rendelkezik, a 
2013-as évben új program nem került akkreditáltatásra. A meglévő programkínálat: 

- aktualizációs képzések: 
1. Információs és kommunikációs technológiák az iskolai gyakorlatban 
2. Interaktív tábla - interaktív módszerek 
3. Tananyagfejlesztés interaktív tábla használatával 
4. Kooperatív tanítás 
5. Projektalapú oktatás 
6. Interaktív és dinamikus matematika 
7. A biológiatanár szaktudásának fejlesztése 
8. Az idegennyelvi tanórák tervezése, lefolytatása és értékelése 
 

- innovációs képzések: 
9. Modern lingvisztikai és irodalmi szemlélet a  szlovák nyelv oktatásában 
10. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításának megújítása 
11. A multiperspektivikus történelemtanítás lehetőségei a magyar-szlovák közös történelem példáira 

alapozva 
12. Innovatív matematikaoktatás 
13. Interaktív didaktikai tananyagforrások készítése 
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- innovációs vezetőképzés: 
14. Innovációk az iskolavezetésben 
15. Innovációk az óvodavezetésben 
 

Az Intézet 2013-ban összesen 23 továbbképzési programot (csoportot) zárt le, ebből 2 továbbképzés 
2012-ben indult, a többi 2013-ban. A 23 képzésen összesen 424 fő tett sikeres záróvizsgát és szerzett 
tanúsítványt és kreditpontokat.  A következő továbbképzési programok valósultak meg az év folyamán: 
 
 

Képzés megnevezése 
Csoportok 

száma 
Összes 

résztvevő 

Tananyagfejlesztés interaktív tábla segítségével 6 109 

Kooperatív tanítás 5 104 

Projektalapú oktatás 4 69 

Interaktív tábla – interaktív módszerek 4 59 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy megújítása 2 44 

Információs és kommunikációs technológiák az iskolai gyakorlatban 1 20 

Interaktív didaktikai tananyagforrások készítése 1 19 

Összesen 23 424 

 
A 15 akkreditált programból 8 program az év során egyetlen alkalommal sem indult el – elsősorban a 
tantárgyi jellegű képzések iránt alacsony az érdeklődés. A 2009-ben beinduló új továbbképzési rendszer 
eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy a pedagógusok elsősorban az általános pedagógiai témájú 
(pedagógiai kommunikáció, interaktív tábla használata, korszerű oktatási módszerek, …) és rövid 
időtartamú képzéseket keresik, amelyeken gyorsan, különösebb erőfeszítés nélkül szerezhetnek 
kreditpontokat. Országos szintű tapasztalat, hogy a tantárgyi jellegű képzések iránt rendkívül alacsony az 
érdeklődés. 
Az Intézet az akkreditált pedagógus-továbbképzések indítása és lebonyolítása során két fő problémával 
kell, hogy megküzdjön: 
1. Az összes képzésszolgáltató intézmény – így a Comenius Pedagógiai Intézet is – jelentős hátrányban 

van az állami Módszertani-Pedagógiai Központtal szemben, amely az igen jelentős EU-s források 
birtokában képzéseit (szállással és étkezéssel együtt) ingyen kínálja a pedagógusoknak. Az összes 
többi szolgáltató képzéseit részvételi díj ellenében tudja biztosítani. Az állami MPC ebbéli, 
gyakorlatilag monopol helyzete deformálja a továbbképzési piacot, csorbítja a szolgáltatók versenyét 
és negatívan hat a továbbképzések minőségére. 

2. A pedagógus-továbbképzések biztosítása rengeteg szakmai, szervezési, gazdasági és adminisztrációs 
feladattal jár – mivel az Intézetnek egyetlen főállású munkatársa van, ez a nagyrészt bürokratikus 
feladatcsomag az Intézet igazgatóját terheli, jelentős időt és erőt vonva el az egyéb szakmai 
feladatoktól.  

 

Az Intézet által megvalósított akkreditált pedagógus-továbbképzésekről részletes és pontos képet nyújt a 
„Kimutatás a Comenius Pedagógiai Intézet akkreditált továbbképzéseinek lebonyolításáról 2013. 
január 1. – december 31.“ c. melléklet. 
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III.  Egyéb pedagógus-továbbképzések 
 

� ECDL Start képzés 
Az Intézet sikeres pályázatot nyújtott be a galántai Kodály Zoltán Alapiskola EU-s projektje 
keretében meghirdetett közbeszerzési felhívásra. A projekt keretében az Intézet a 2012. december 1. 
– 2013. június 30. közötti időszakban összesen 472 ó továbbképzést biztosított az iskola 15 fős 
pedagóguscsoportjának. Négy akkreditált továbbképzés mellett két csoportban, 102-102 órában az 
ECDL Start  nemzetközi számítógépkezelői jogosítványt adó vizsgára felkészítő képzés is része volt 
a képzési csomagnak. A felkészítő képzést Udvaros József akkreditált ECDL-lektor biztosította. A 
felkészítő képzés valamennyi résztvevője sikeres ECDL Start vizsgát tett és szerzett nemzetközileg 
elismert tanúsítványt. 

 

� Szövegértési kompetencia fejlesztése 
Ugyancsak a galántai Kodály Zoltán Alapiskola EU-s projektje keretében került sor 2013 
márciusában egy 28 órás pedagógus-továbbképzésre, melynek témája a tanulók szövegértési 
kompetenciájának a fejlesztése volt. A képzést – amelyen az iskola 15 pedagógusa vett részt – 
Hrbácsek Magdolna, a nyitrai KFE KETK oktatója vezette.  

 

� Pedagógiai értékelés 
A galántai Kodály Zoltán Alapiskola EU-s projektje keretében 2013 júniusában Fodor Attila  a 
pedagógiai program értékelése, Takács Erika pedig a pedagógusmunka értékelése témában 
tartott továbbképzést a tantestület 15 pedagógusa számára, összesen 20 ó terjedelemben. 

 

� Hatékony pedagógiai kommunikáció  
A galántai Kodály Zoltán Alapiskola EU-s projektje keretében 2013 júniusában Strédl Terézia 
„Hatékony pedagógiai kommunikáció” címmel tartott 30 órás tréninget a tantestület számára. 

 

IV. Társszervezőkkel együttműködésben megvalósuló szakmai rendezvények 
Az Intézet számos más szakmai rendezvényen is részt vett: társszervezőként, együttműködő partnerként, 
vagy előadói révén. Ezek közül az alábbiakat emeljük ki: 
 

� XVIII. Komáromi Pedagógiai Napok, 2013. február 25. – március 1. 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmánya által 18. 
alkalommal megszervezett Komáromi Pedagógiai Napok részeként került sor 2013. február 28-án  
"Motivációról másképpen - vezetőknek" c. szakmai foglalkozásra, amelynek résztvevői körét 
elsősorban iskolavezetők alkották. A szakmai napon Kézy Zsuzsa és Vetter János mellett Fodor 
Attila , a Comenius PI igazgatója tartott előadást. 

 

� Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIX. Országos Találkozója, Rozsnyó, 2013. április 13-14. 
Az Intézet szakmai együttműködő partnerként kapcsolódott be az országos találkozó keretében 
megrendezett, "A szlovákiai magyar közoktatás 2013 - helyzetkép" c. konferencia tartalmi 
összeállításába és szakmai előkészítésébe, együttműködve Ádám Zita SZMPSZ alelnökkel. A 
konferencián Fodor Attila , az Intézet vezetője „A szlovákiai magyar közoktatás megóvásának és 
fejlesztésének kulcskérdései és stratégiája” címmel tartott előadást. 

 

� XXII. Jókai Mór Nyári Egyetem, Komárom, 2013. július 8-13. 
Az Intézet társszervezőként vett részt az SZMPSZ komáromi nyári egyeteme szakmai 
előkészítésében és lebonyolításában. A nyári egyetem felhívásában 12 képzési program szerepelt, 
ebből 6 programot a Comenius PI akkreditált programjaiból választottak ki a szervezők. A 
bejelentkezések alapján 7 program valósult meg (10 csoportban), ebből 3 a Comenius PI 
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biztosításában (5 csoportban): Projektalapú oktatás (2 csoport, összesen 34 fő), Kooperatív 
tanítás (2 csoport, összesen 47 fő), A magyar nyelv és irodalom tanításának megújítása               
(1 csoport, 18 fő). Akkreditált képzésekről lévén szó, a 99 résztvevő augusztus, ill. szeptember 
folyamán záróvizsgát tett és jutott kreditpontokhoz. 

 

� Selye János Egyetem nemzetközi szakmai és tudományos konferenciái 
A Comenius Pedagógiai Intézet társszervezőként évek óta bekapcsolódik a Selye János Egyetem 
által szervezett nemzetközi szakmai és tudományos konferenciák szervezésébe, elsősorban a 
konferenciák gazdasági ügyeinek a lebonyolításába (részvételi díjak beszedése, számlázás, 
kifizetések, honoráriumok, kiadványok, ...). 
A 2013. évben három nemzetközi rendezvényben vett részt az Intézet társszervezőként: 
1. Továbbélő utópiák II.  
    Nemzetközi konferencia, Komárom, 2013. április 11-13. 
2. Új kihívások a tudományban és az oktatásban 
    Selye János Egyetem nemzetközi tudományos konferenciája, Komárom, 2013. szeptember 17-18. 

        3. XXVI. DIDMATTECH 2013  
    Nemzetközi tudományos-szakmai konferencia, Győr, 2013. december 4-7. 

 

V.   Egyéb szakmai és szakpolitikai tevékenység  
 

� Az Intézet két sikeres pályázatot nyújtott be az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola EU-s projektje 
keretében meghirdetett közbeszerzési felhívásokra. Az egyik pályázat keretében az Intézet akkrediált 
pedagógus-továbbképzést tartott az iskola pedagógusai számára "Interaktív tábla - interaktív 
módszerek" témában. A másik pályázat keretében az Intézet szakemberei 100 ó terjedelemben 
szaktanácsadást nyújtanak a szövegértési kompetencia fejlesztését támogató módszerek iskolai 
bevezetéséhez (a megbizatás 2014 májusáig tart, együttműködő partner a Qualy-Co Oktatási 
Tanácsadó Kft., Bp.). 

 

� Az Intézet évek óta folyamatosan támogatja és szakmailag segíti az iskolatanácsok működését és 
munkáját . 

 

� Az Intézet 2013-ban a nemesócsai magyar alapiskolában végzett az iskolavezetés felkérésére és 
megbízásából átfogó partneri (tanuló, tanár, szülő) igény- és elégedettségmérést. 

 

� Az Intézet vezetője meghívást kapott és részt vesz annak a szakértői csoportnak a munkájában, 
amely a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége hosszútávú fejlesztési stratégiáját hivatott 
kidolgozni. 

 

� Az Intézet vezetője bekerült abba, az oktatási miniszter által létrehozott szakértői testületbe, 
amely az új tanügyigazgatási törvény (zákon o štátnej správe a školskej samospráve) tervezetét 
hivatott kidolgozni.  

 

� Az Intézet vezetője 2013 novemberében három helyszínen (Somorja, Rimaszombat, Komárom) részt 
vett (két helyen előadást is tartott) a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége és a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége közös szervezésében lezajlott kistérségi oktatásügyi fórumokon. 
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VI.  Az Intézet szakmai kapcsolatai 
 

� Hasznos szakmai kapcsolatot tart fenn az Intézet a budapesti Qualy-Co Oktatási Tanácsadó Kft-
vel, ennek kézzelfogható eredménye a 2013-as évben az ipolybalogi alapiskola EU-s projektjének 
közös partnerségben zajló szakmai támogatása volt. 

 

� Az állami Módszertani-Pedagógiai Központtal (annak kassai és komáromi részlegével) a magyar 
nyelvű vezetőképző és innovációs vezetőképző csoportok előadói biztosítása terén folyik 
együttműködés. 

 

� Az Intézet a pedagógus-továbbképzések megvalósításában együttműködött az SZMPSZ területi 
választmányaival és regionális pedagógiai központjaival, valamint a Selye János Egyetem 
Tanárképző Karának  oktatóival. 

 

� Az Intézet szakmai kapcsolatokat ápol az Iskolavezetők Szakmai Társulásával, az Óvoda-
pedagógiai Társasággal, a Katedra Társasággal és a Szakképző és Felnőttképzési Intézettel. 

 

� A 2013-as évben megtörtént a kapcsolatfelvétel a pozsonyi Szabványosított Mérések Nemzeti 
Intézetével (NÚCEM), a budapesti Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel (OFI), valamint a 
dunaszerdahelyi székhelyű TANDEM  polgári társulással. E kapcsolatok az építkezés kezdeti 
szakaszában vannak, érdemi eredményeket még nem lehet felmutatni. 

 

VII.  Az Intézet pályázati tevékenysége 
 

Az Intézet - alapítói, állami és egyéb rendszeres támogatás híján - tevékenységét két forrásból biztosítja: 
1. az elvégzett szakmai - pedagógiai szolgáltatásokért (továbbképzések, mérések, kiadványok ...) a 

megrendelők által fizetett bevételekből, 
2. pályázati támogatásokból.  
A 2013-as évben - a magyarországi támogatási rendszer átalakítása következtében - az Intézet pályázási 
lehetősége nagy mértékben beszűkült : az Intézet működésével és tevékenységével kapcsolatos 
területekre csupán a Bethlen Gábor Alap írt ki pályázatot. Az Intézet 2 pályázatot nyújtott be a központi 
(ebből 1 sikeres), 2 pályázatot pedig a regionális (szlovákiai) kiírás keretében. A sikeres pályázatok témái: 
1. A Comenius PI működésének támogatása 
    Megvalósítás ideje: 2013. július 1. – december 31. 
    A támogatás nagysága: 500 000,- HUF (1662,73 EUR) 
2. Pedagógus-továbbképzési programok lebonyolításának támogatása 
    Megvalósítás ideje: 2013. április 1. - december 31. 
    A támogatás nagysága: 300 000,- HUF (1009,52 EUR) 
3. Írj helyesen! 1. o. munkafüzet átdolgozása 
    Megvalósítás ideje: 2013. április 1. – 2014. február 28. 
    A támogatás nagysága: 200 000,- HUF (675,24 EUR) 
Mindhárom pályázat elszámolása a támogatási szerződésben megszabott határidőre megtörtént. 
 

VIII.  Az Intézet küls ő munkatársai, szakemberei 
 

Az Intézet az I-VII. pontokban összegzett tevékenységeket - Fodor Attila főállású munkatárs mellett - a 
következő szakemberek közreműködésével látta el, megbizatási vagy vállalkozói szerződés alapján: 
Ádám Lilla (akkreditált továbbképzés – oktatás, vizsgáztatás), Ádám Zita (akkreditált továbbképzés – 
oktatás, vizsgáztatás), Benedek Henriett (akkreditált továbbképzés – oktatás, vizsgáztatás), Bereznai 
Malvína (DIFER-mérés), Bódi Katalin (akkreditált továbbképzés – oktatás, vizsgáztatás), Bóna Irén 
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(akkreditált továbbképzés – vizsgáztatás), Bóna Tamás (akkreditált továbbképzés – oktatás, vizsgáztatás), 
Boronkai Dóra (módszertani szaktanácsadás), Erdélyi Margit (akkreditált továbbképzés – oktatás), 
Ferencz Anna (akkreditált továbbképzés – oktatás, vizsgáztatás), Földes Edit (akkreditált továbbképzés – 
oktatás, vizsgáztatás), Geri Valéria (akkreditált továbbképzés – oktatás, vizsgáztatás), Hegedűs Norbert 
(akkreditált továbbképzés – oktatás), Herczeg Ágnes (akkreditált továbbképzés – vizsgáztatás), Hrbácsek 
Magdolna (továbbképzés – oktatás), Kelemen Lajos (akkreditált továbbképzés – vizsgáztatás), Keserű 
József (akkreditált továbbképzés – oktatás, vizsgáztatás), Kiss László (akkreditált továbbképzés – 
vizsgáztatás), Kiss Tímea (akkreditált továbbképzés – oktatás), Láng Éva (akkreditált továbbképzés – 
oktatás, vizsgáztatás), Majer Anna (akkreditált továbbképzés – vizsgáztatás), Markovics Tímea (DIFER-
mérés), Nagy Péter (akkreditált továbbképzés – oktatás, vizsgáztatás), Oláh Éva (kérdőíves felmérés – 
adatfeldolgozás), Simon Szabolcs (akkreditált továbbképzés – oktatás, vizsgáztatás), Sipos Szilárd 
(akkreditált továbbképzés –  vizsgáztatás), Strédl Terézia (továbbképzés – oktatás), Szabó Mária 
(akkreditált továbbképzés – vizsgáztatás), Takács Erika (továbbképzés – oktatás), Tarján Éva (módszer-
tani szaktanácsadás), Tarr Boldizsár (akkreditált továbbképzés – vizsgáztatás), Tomolya Róbert 
(akkreditált továbbképzés – oktatás, vizsgáztatás), Udvaros József  (akkreditált továbbképzés – oktatás, 
vizsgáztatás). 
 
 
 

Komárom, 2014. február 28. 
 
 
 

                                                                                               A Jelentést kidolgozta:  Fodor Attila, igazgató 
 
 
 

A Jelentést a COMENIUS Pedagógiai Intézet Igazgatótanácsa 2014. június 30-i ülésén megvitatta 
és jóváhagyta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellékletek: 
1. Kimutatás a Comenius PI akkreditált továbbképzéseinek lebonyolításáról (2015. 01. 01. - 12. 31.) 
2. Eseménynaptár - 2013 
 
 



 
KIMUTATÁS A COMENIUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEINEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL 

2013. január 1. – december 31. 
(a 2013. évi szakmai tevékenységről szóló jelentés melléklete) 

 
 

S.sz. A képzés megnevezése 
Helyszín 
Időpont 

Résztvevők  
száma 

Előadók (e) 
Vizsgáztatók (v) 

 A) A 2012. évből átnyúló képzések 

1. Interaktív tábla - interaktív módszerek 
Pelsőc 
2012. 11. 22. – 2013. 02.08. 

16 
Tomolya Róbert (e, v) 
Sipos Szilárd (v) 
Udvaros József (v) 

2. Tananyagfejlesztés interaktív tábla segítségével  
Fülek 
2012. 12. 13. – 2013. 05. 28. 

14 
Tomolya Róbert (e, v) 
Kelemen Lajos (v) 
Udvaros József (v) 

 B) A 2013. évben lefolyt képzések 

3. Interaktív tábla - interaktív módszerek 
Nyékvárkony 
2013. 02. 01. - 08. 30. 

12 
Tomolya Róbert (e, v) 
Kiss László (v) 
Udvaros József (v) 

4. 
A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításának 
megújítása 

Dunaszerdahely 
2013. 02. 08. - 03. 22. 

26 

Erdélyi Margit (e)  
Keserű József (e, v) 
H. Nagy Péter (e, v) 
Simon Szabolcs (e, v) 

5. Projektalapú oktatás 
Rimaszombat 
2013. 02. 08. - 03. 19. 

20 Ádám Zita (e, v) 

6. Interaktív tábla - interaktív módszerek 
Ipolybalog 
2013. 02. 12. - 05. 20. 

20 
Tomolya Róbert (e, v) 
Herczeg Ágnes (v) 
Udvaros József (v) 

7. Interaktív tábla - interaktív módszerek 
Udvard 
2013. 02. 18. - 03. 26. 

11 
Geri Valéria (e, v) 
Tomolya Róbert (v) 
Udvaros József (v) 

8. 
Információs és kommunikációs technológiák  
az iskolai gyakorlatban 

Galánta 
2013. 02. 28. 

20 
Tomolya Róbert (v) 
Sipos Szilárd (v) 
Udvaros József (v) 
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- 2. oldal -  
 

S.sz. A képzés megnevezése 
Helyszín 
Időpont 

Résztvevők  
száma 

Előadók 
Vizsgáztatók (v) 

9. Tananyagfejlesztés interaktív tábla segítségével 
Ógyalla 
2013. 03. 04. - 05. 15.  

22 
Bóna Tamás (e, v) 
Majer Anna (v) 
Tomolya Róbert (v) 

10. Projektalapú oktatás 
Galánta 
2013. 03. 08. - 04. 26. 

15 
Ádám Lilla (e, v) 
Földes Edit (e, v) 

11. Tananyagfejlesztés interaktív tábla segítségével 
Köbölkút 
2013. 03. 21. - 04. 22.  

24 
Geri Valéria (e, v) 
Tarr Boldizsár (v) 
Tomolya Róbert (v) 

12. Kooperatív tanítás 
Galánta 
2013. 03. 27. - 04. 26. 

16 
Ádám Zita (e, v) 
Bódi Katalin (e, v) 

13. Tananyagfejlesztés interaktív tábla segítségével 
Nagymácséd 
2013. 04. 02. - 06. 19.  

15 
Bóna Tamás (e, v) 
Bóna Irén (v) 
Szabó Mária (v) 

14. Tananyagfejlesztés interaktív tábla segítségével 
Galánta 
2013. 05. 14. - 06. 11.  

21 
Bóna Tamás (e, v) 
Tomolya Róbert (v) 
Udvaros József (v) 

15. Projektalapú oktatás 
Komárom 
2013. 07. 08. - 08. 19. 

19 
Ádám Lilla (e, v) 
Földes Edit (e, v) 

16. Projektalapú oktatás 
Komárom 
2013. 07. 08. - 08. 19. 

15 
Ádám Zita (e, v) 
Ferencz Anna (e, v) 

17. Kooperatív tanítás 
Komárom 
2013. 07. 08. - 08. 23. 

22 Benedek Henriett (e, v) 

18. Kooperatív tanítás 
Komárom 
2013. 07. 08. - 08. 23. 

25 Láng Éva (e, v) 

19. 
A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításának 
megújítása 

Komárom 
2013. 07. 08. - 09. 14. 

18 

Hegedűs Norbert (e) 
Keserű József (e, v) 
Kiss Tímea (e) 
H. Nagy Péter (e, v) 
Simon Szabolcs (e, v) 

20. Interaktív didaktikai tananyagforrások készítése 
Hetény 
2013. 08. 26. – 11. 29. 

19 
Bóna Tamás (e, v) 
Bóna Irén (v) 
Szabó Mária (v) 
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- 3. oldal -  
 

S.sz. A képzés megnevezése 
Helyszín 
Időpont 

Résztvevők  
száma 

Előadók 
Vizsgáztatók (v) 

21. Kooperatív tanítás 
Rozsnyó 
2013. 09. 20. - 10. 19. 

18 Láng Éva (e, v) 

22. Kooperatív tanítás 
Lakszakállas 
2013. 10. 04. - 11. 09. 

23 Láng Éva (e, v) 

23. Tananyagfejlesztés interaktív tábla segítségével 
Ipolybalog 
2013. 10. 26. 

13 
Bóna Tamás (v) 
Bóna Irén (v) 
Szabó Mária (v) 

             Résztvevők száma 2013-ban összesen 424 fő  

 C) Szervezés alatt lévő, 2014 első negyedében  induló képzések 

24. Kooperatív tanítás 
Komárom 
2014. január 

20 Benedek Henriett 

25. Interaktív tábla - interaktív módszerek 
Felsőszeli  
2014. február 

18 Geri Valéria  

26. Projektalapú oktatás 
Rimaszombat 
2014. február 

18 Ádám Lilla 

 
 
Komárom, 2014. február 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMENIUS  

Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho 

Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 
Tel.: 035 7714765   E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk   Mobil: 0905 912006   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  

Selye János Egyetem 
 

COMENIUS Pedagógiai Intézete  
 

2013. évi  eseménynaptára 
 

(a 2013. évi szakmai tevékenységről szóló jelentés melléklete) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komárom, 2014. február 
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Az alábbiakban a COMENIUS Pedagógiai Intézet 2013. évi tevékenységét foglaljuk össze időrendbe 
szedett rövid hírek formájában: 
 
Január 7-én az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskolában került sor arra a projektindító napra, amelyen 
az iskola EU-s pályázatának részét képező, a szövegértési kompetencia fejlesztését érintő szakmai 
programokat (tanulók felmérése, pedagógus-továbbképzés, tanácsadás) ismertették a Qualy-Co Oktatási 
Tanácsadó Kft. és a Comenius Pedagógiai Intézet munkatársai, Hernádi Jánosné, Boronkai Dóra és 
Fodor Attila . 
 
Február 1-jén a nyékvárkonyi Móra Ferenc Alapiskolában indult tantestületi szervezésű  akkreditált 
pedagógus-továbbképzés, 16 fő részvételével; a képzés címe: Interaktív tábla - interaktív módszerek, 
előadó: Tomolya Róbert. 
 
Február 8-án Dunaszerdahelyen indult akkreditált pedagógus-továbbképzés 26 fő  magyar szakos alap- 
és középiskolai pedagógus részvételével; a képzés címe: A magyar nyelv és irodalom tantárgy 
tanításának megújítása, előadók: Erdélyi Margit, Keserű József, H. Nagy Péter, Simon Szabolcs. 
 
Február 8-án Rimaszombatban, a Tompa Mihály Gimnáziumban indult kistérségi szervezésű 
akkreditált pedagógus-továbbképzés 20 fő részvételével; a képzés címe: Projektalapú oktatás, előadó: 
Ádám Zita. 
 
Február 12-én az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskolában indult kistérségi szervezésű  akkreditált 
pedagógus-továbbképzés, 20 fő részvételével; a képzés címe: Interaktív tábla - interaktív módszerek, 
előadó: Tomolya Róbert. 
 
Február 14-én Budapesten Fodor Attila, az Intézet igazgatója megbeszélést folytatott a Qualy-Co 
Oktatási Tanácsadó Kft. vezetőivel, Hernádi Jánosné ügyvezető igazgatóval és Palotás Zoltán 
szakmai igazgatóval. A megbeszélés tárgyát a két szakmai szervezetnek az ipolybalogi Ipolyi Arnold 
Alapiskola EU-s projektjében, a szövegértési kompetencia fejlesztését érintő együttműködése képezte. 
 
Február 18-án Udvardon, a Majthényi Adolf Alapiskolában kezdődött kistérségi szervezésű  
akkreditált pedagógus-továbbképzés, 11 fő részvételével; a képzés címe: Interaktív tábla - interaktív 
módszerek, előadó: Geri Valéria. 
 
Február 28-án Galántán, a Kodály Zoltán Alapiskola 20 pedagógusa részvételével zajlott le az 
Információs és kommunikációs technológiák az iskolai gyakorlatban c. akkreditált pedagógus-
továbbképzéshez kötődő, a szakmai kompetenciák hitelesítését igazoló vizsga; vizsgáztatók: Sipos 
Szilárd, Tomolya Róbert, Udvaros József. 
 
Február 28-án Komáromban, a Magyar Pedagógusok Házában, a Komáromi Pedagógiai Napok 
keretében került sor "Motivációról másképpen - vezetőknek" c. szakmai foglalkozásra, iskolavezetők 
részvételével. A szakmai napon Kézy Zsuzsa és Vetter János mellett Fodor Attila, a Comenius PI 
igazgatója is előadást tartott. 
 
Március 2-6. között a galántai Kodály Zoltán Alapiskolában 28 órás tantestületi továbbképzésre került 
sor a Comenius PI tartalmi és szervezési biztosításában. A képzés témája: a tanulók szövegértési 
kompetenciájának a fejlesztése, előadója: Hrbácsek Magdolna.  
 
Március 4-én az ógyallai Feszty Árpád Alapiskolában indult kistérségi szervezésű akkreditált 
pedagógus-továbbképzés, 22 fő részvételével; a képzés címe: Tananyagfejlesztés interaktív tábla 
segítségével, előadó: Bóna Tamás. 
 
Március 4-én a búcsi Katona Mihály Alapiskolában tantestületi szintű szakmai napra került sor "A 
pedagógusmunka értékelésének rendszere" címmel. A programot Takács Erika és Fodor Attila  
vezették. 
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Március 8-án Galántán, a Kodály Zoltán Alapiskolában indult tantestületi szervezésű akkreditált 
pedagógus-továbbképzés, 15 fő részvételével; a képzés címe: Projektalapú oktatás, előadók: Ádám 
Lilla és Földes Edit. 
 
Március 12-én az Intézet két pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alap által meghirdetett központi 
pályázati kiírás keretében. A pályázatok címei: (1) Pedagógus-továbbképzési programok fejlesztése, 
(2) A Comenius Pedagógiai Intézet működésének támogatása. 
 
Március 21-én a köbölkúti Stampay János Alapiskolában kezdődött kistérségi szervezésű akkreditált 
pedagógus-továbbképzés, 24 fő részvételével; a képzés címe: Tananyagfejlesztés interaktív tábla 
segítségével, előadó: Geri Valéria. 
 
Március 24-én az Intézet két pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alap által meghirdetett regionális 
(szlovákiai) pályázati kiírás keretében. A pályázatok címei: (1) Pedagógus-tovább-képzési programok 
lebonyolításnak támogatása; (2) Írj helyesen! 1.o. munkafüzet átdolgozása. 
 
Március 27-én Galántán, a Kodály Zoltán Alapiskolában indult tantestületi szervezésű akkreditált 
pedagógus-továbbképzés, 16 fő részvételével; a képzés címe: Kooperatív tanítás, előadók: Ádám Zita 
és Bódi Katalin. 
 
Április 2-án a nagymácsédi Mészáros Dávid Alapiskolában kezdődött tantestületi szervezésű 
akkreditált pedagógus-továbbképzés, 15 fő részvételével; a képzés címe: Tananyagfejlesztés interaktív 
tábla segítségével, előadó: Bóna Tamás. 
 
Április 11-13-án Komáromban nemzetközi konferenciára került sor a Selye János Egyetem 
szervezésében, „Továbbélő utópiák” címmel. A konferencia társszervezője a Comenius Pedagógiai 
Intézet volt. 
 
Április 13-14-én Rozsnyón került megrendezésre a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIX. Országos 
Találkozója, s ennek részeként "A szlovákiai magyar közoktatás 2013 - helyzetkép" c. szakmai 
konferencia. A konferencia tartalmi összeállítását és szakmai előkészítését Ádm Zita, az SZMPSZ 
szakmai alelnöke és Fodor Attila , a Comenius PI vezetője biztosították. A konferencián Fodor Attila 
előadást tartott "A szlovákiai magyar közoktatás megóvásának és fejlesztésének kulcskérdései és 
stratégiája" címmel. 
 
Április 16-án a nemesócsai Móra Ferenc Alapiskola tantestületével Fodor Attila, a Comenius PI 
vezetője ismertette az iskola vezetősége által megrendelt partneri igény- és elégedettségvizsgálat 
menetét és részleteit. 
 
Április 24-én Dunaszerdahelyen Fodor Attila, a Comenius PI vezetője a Tandem polgári társulás 
vezetőivel találkozott. A megbeszélésen a két szervezet együttműködésének a lehetőségeit és területeit 
tekintették át az érintettek. 
 
Április 29-én Komáromban szakmai munkatalálkozóra került sor a budapesti székhelyű Qualy-Co 
Oktatási Tanácsadó Kft. vezetői és a Comenius PI szakemberei részvételével. A találkozó tárgyát az 
akkreditált továbbképzések fejlesztését és kidolgozását, továbbá az oktatók felkészítését, képzését 
érintő kérdések, ill. együttműködési lehetőségek képezték. A találkozón a Comenius PI képviseletében 
Fabó Mária, Fodor Attila, Geri Valéria, Takács Erik a és Vetter János vettek  részt. 
 
Május 3-án Komáromban munkaértekezletet tartottak a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 
(DIFER-programcsomag) hazai fejlesztésén dolgozó szakértők. Fodor Attila Bereznai Malvína és 
Markovics Tímea külső munkatársakkal az elkövetkező időszak DIFER-méréseit egyeztette. 
 
Május 14-én a galántai Kodály Zoltán Alapiskolában kezdődött tantestületi szervezésű akkreditált 
pedagógus-továbbképzés, 21 fő részvételével; a képzés címe: Tananyagfejlesztés interaktív tábla 
segítségével, előadó: Bóna Tamás. 



 15 

 
Május 28-án Komáromban a RÉV - A Magyar Kultúra Házában, a Jókai Mór Diákkör szervezésében 
"Dilemmák az oktatásügyben" címmel kerekasztal-beszélgetésre került sor, melynek meghívott 
vendégei-szakértői Petőcz Kálmán, Vetter János és Fodor Attila  voltak. 
 
Június 5-17. között a galántai Kodály Zoltán Alapiskolában 30 órás tantestületi tréningre került sor a 
Comenius PI tartalmi és szervezési biztosításában, hatékony pedagógiai kommunikáció témában.  A 
képzést Strédl Terézia vezette.  
 
Június 8-án a galántai Kodály Zoltán Alapiskolában 10 órás tantestületi képzésre került sor a 
Comenius PI tartalmi és szervezési biztosításában, a pedagógiai program értékelése és felülvizsgálata 
témában. A képzést Fodor Attila vezette.  
 
Június 11-én Pozsonyban Romana Kanovská, a Szabványosított Mérések Nemzeti Intézetének 
(NÚCEM) vezérigazgatója fogadta a magyar pedagógusok képviselőit, Pék Lászlót, az SZMPSZ elnökét, 
Morvay Katalint , az Igazgatók Társulása vezetőjét és Fodor Attilát , a Comenius PI igazgatóját. A 
megbeszélés tárgyát egyrészt azok a – magyar iskolákat érintő - problémák képezték, amelyek az 
elmúlt időszakban a különböző országos mérések során felmerültek, másrészt a felek megvitatták annak 
lehetőségeit, hogy a magyar iskolák és pedagógusok minél nagyobb számban és szélesebb körben 
bekapcsolódhassanak a NÚCEM által indított EU-s projektekbe. 
 
Június 21-én Komáromban szakmai munkatalálkozóra került sor Fabó Mária, Fodor Attila, Geri 
Valéria és Vetter János részvételével. Az összejövetel célja a pedagógusmunka értékelését érintő 
akkreditált továbbképzés szakmai előkészítése volt. 
 
Június 25-én a galántai Kodály Zoltán Alapiskolában 10 órás tantestületi képzésre került sor a 
Comenius PI tartalmi és szervezési biztosításában, a pedagógusmunka értékelése témában. A képzést 
Takács Erika vezette.  
 
Július 1-jén Pozsonyban az Oktatási Minisztérium szervezésében került sor arra a szakértői 
tanácskozásra, melynek tárgyát az új tanügyigazgatási törvény alapelveinek a kidolgozása képezte. A 
szakértői testületnek tagja és a tanácskozáson részt vett Fodor Attila , a Comenius PI vezetője is. 
 
Július 8-13. között  Komáromban zajlott az SZMPSZ XXII. Nyári Egyeteme, melynek programjába 
bekerült a Comenius PI három akkreditált képzése is: (1) Projektalapú oktatás (két csoportban), 
előadók: Ádám Zita, Ádám Lilla, Ferencz Anna, Földes Edit, (2) Kooperatív tanítás (két csoportban), 
előadók: Benedek Henriett, Láng Éva, (3) A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításának 
megújítása, előadók: Hegedűs Norber, Keserű József, Kiss Tímea, H. Nagy Péter, Simon Szabolcs. A 
három programon (öt csoportban) összesen 99 fő vett részt. 
 
Július 26-án Galántán ülésezett a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége. 
A tanácskozásra meghívást kapott és azon részt vett Fodor Attila , a Comenius Pedagógiai Intézet 
vezetője is. 
 
Augusztus 26-án a hetényi Tarczy Lajos Alapiskolában kezdődött kistérségi szervezésű akkreditált 
pedagógus-továbbképzés, 19 fő részvételével; a képzés címe: Interaktív didaktikai tananyagforrások 
készítése, előadó: Bóna Tamás. 
 
Augusztus 26-30. között került sor az alapiskolai alsó tagozatos oktatás differenciálását támogató, ún. 
CED-munkafüzetek megrendeléseinek feldolgozására és a szállítmányok előkészítésére.  
 
Szeptember 1-jén Tornalján tartotta az SZMPSZ a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó 
Ünnepségét, amelyen részt vett Fodor Attila , az Intézet vezetője is. 
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Szeptember 9-26. között került sor az alapiskolai alsó tagozatos oktatás differenciálását támogató, ún. 
CED-munkafüzetek iskolai kiszállítására az intézmények megrendelései alapján (összesen 42 alapiskola 
rendeléséről, 3779 db munkafüzetről van szó). 
 
Szeptember 16-18-án Pozsonyban a Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM) nemzetközi 
konferenciát szervezett "Az oktatás minőségének értékelése - jelenlegi helyzet és távlatok" címmel. A 
konferencián részt vett Fodor Attila , a Comenius PI vezetője is. 
 
Szeptember 17-18-án Komáromban nemzetközi tudományos konferenciára került sor a Selye János 
Egyetem szervezésében, „Új kihívások a tudományban és az oktatásban” címmel. A konferencia egyik 
társszervezője a Comenius Pedagógiai Intézet volt. 
 
Szeptember 20-án a rozsnyói református alapiskolában kezdődött kistérségi szervezésű akkreditált 
pedagógus-továbbképzés, 18 fő részvételével; a képzés címe: Kooperatív tanítás, előadó: Láng Éva. 
 
Október 4-én a lakszakállasi alapiskolában kezdődött kistérségi szervezésű akkreditált pedagógus-
továbbképzés, 23 fő részvételével; a képzés címe: Kooperatív tanítás, előadó: Láng Éva. 
 
Október 8-10. között Hajdúszoboszlón tartották a Közoktatási Szakértők XV. Országos Konferen-ciáját, 
"Nevelés-oktatás határon innen és túl" címmel. A konferencián a szlovákiai magyar pedagógusok 
képviseletében Pék László, az SZMPSZ országos elnöke és Fodor Attila , a Comenius PI igazgatója vett 
részt. 
 
Október 24-28. között Fodor Attila , a Comenius PI vezetője szakmai tanulmányúton vett részt Dél-
Tirolban, egy nyolcfős pedagóguscsoport tagjaként. A tanulmányút célja a dél-tiroli német közösség 
oktatási autonómiájának a megismerése, tanulmányozása volt.  
 
Október 26-án Ipolybalogon, az Ipolyi Arnold Alapiskola 13 pedagógusa részvételével zajlott le a 
Tananyagfejlesztés interaktív tábla segítségével c. akkreditált pedagógus-továbbképzéshez kötődő, a 
szakmai kompetenciák hitelesítését igazoló vizsga; vizsgáztatók: Bóna Tamás, Bóna Irén, Szabó 
Mária. 
 
Október 30-án az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskolában munkatalál kozóra került sor az iskola 
vezetése, a Qualy-Co Oktatási Tanácsadó Kft. és a Comenius PI vezetői részvételével. Az érintettek 
értékelték az iskola EU-s pályázatának részét képező, a szövegértési kompetencia fejlesztését érintő 
szakmai programok eddigi  lefolyását és pontosították a hátralévő időszak feladatainak menetét és 
részleteit. 
 
November 4-én Somorján az SZMPSZ és az SZMSZSZ közös szervezésében kistérségi oktatási 
fórumra  került sor iskolavezetők, iskolafenntartók, szülői szövetségek vezetői és iskolatanács-elnökök 
részvételével. A fórumon - melynek középpontjában a kisiskolák létét és jövőjét érintő 
törvénytervezetek megvitatása állt - részt vett és előadást tartott Fodor Attila , a Comenius PI vezetője is.  
 
November 5-én Rimaszombatban az SZMPSZ és az SZMSZSZ közös szervezésében kistérségi oktatási 
fórumra  került sor iskolavezetők, iskolafenntartók, szülői szövetségek vezetői és iskolatanács-elnökök 
részvételével. A fórumon - melynek középpontjában a kisiskolák létét és jövőjét érintő 
törvénytervezetek megvitatása állt - részt vett és előadást tartott Fodor Attila , a Comenius PI vezetője is.  
 
November 8-án Dunaszerdahelyen került sor a XXII. Katedra Napok  programjára, melynek 
középpontjában a szlovákiai magyar oktatás jövőjét érintő előadások szerepeltek. A rendezvényen részt 
vett és a vitában felszólalt Fodor Attila , a Comenius PI vezetője is. 
 
November 13-án Komáromban az SZMPSZ és az SZMSZSZ közös szervezésében kistérségi oktatási 
fórumra  került sor iskolavezetők, iskolafenntartók, szülői szövetségek vezetői és iskolatanács-elnökök 
részvételével. A fórumon részt vett Fodor Attila , a Comenius PI vezetője is.  
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November 27-én Pozsonyban a Raabe Kiadó szervezésében zajlott az „Iskola 2013/2014” c. konferencia, 
melynek fő programpontjait a tartalmi szabályozás tervezett változásai képezték. A konferencián részt 
vett a Comenius PI vezetője, Fodor Attila  is. 
 
November 30-án Rimaszombatban ülésezett a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos 
Választmánya. A tanácskozásra meghívást kapott és azon részt vett Fodor Attila , a Comenius 
Pedagógiai Intézet vezetője is. 
 
December 4-én Pozsonyban szlovákiai magyar civil szervezetek szervezésében tiltakozó nagy-gyűlésre 
került sor; a tiltakozás a kisiskolák létét és jövőjét veszélyeztető törvénytervezet ellen irányult. A 
megmozduláson részt vett Fodor Attila , a Comenius PI vezetője is. 
 
December 4-7. között Győrben került megrendezésre a XXVI. DIDMATECH nemzetközi 
tudományos-szakmai konferencia, melynek egyik társszervezője a Comenius Pedagógiai Intézet volt. 
 
December 10-én Feleden az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmánya és a Feledi Kistérségi 
Tanügyi Hivatal közös szervezésében regionális tanári konferenciára került sor, amelyen - mások 
mellett - előadást tartott Fodor Attila , a Comenius PI vezetője is, "A szlovákiai magyar közoktatás 
megóvásának és fejlesztésének kulcskérdései és stratégiája" címmel. 
 
December 12-én Ipolyságon került sor a Honti Pedagógustalálkozóra, amelyen - Vass Vilmos, Szabó 
Győzőné és Répás Zsuzsanna mellett - előadást tartott Fodor Attila , a Comenius PI vezetője is, 
"Változások a hazai közoktatás szabályozásban" címmel. 
 
 
Komárom, 2014. február 28. 
 

  
 
 
 
 


