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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. (2014. szeptember 11-ig) 
Az Intézet megnevezése az Igazgatótanács 2014. június 30-i határozata alapján, a Nyitrai Járási 
Hivatal Közigazgatási Főosztálya 2014. szeptember 11-i jóváhagyásával a következőképpen 
módosult: COMENIUS – Pedagogický inštitút – Pedagógiai Intézet, n.o. 

• Jogi forma: közhasznú szervezet 

• Székhely: Komárom, Mezőgazdasági iskola utca 1519. 

• Szervezeti azonosító (IČO): 37970887 

• Adószám: 2021984382 

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

• Alapítás éve: 2005 

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

• Bejegyzés dátuma: 2005. január 31. 
Az Intézet megnevezésének változását, az Alapítólevél 1.sz. kiegészítését és az Alapszabály 1. sz. 
kiegészítését a Nyitrai Járási Hivatal Közigazgatási Főosztálya 2014. szeptember 11-i keltezéssel 
jegyezte be. 

• Az Intézet statutáris képviselője: Fodor Attila, igazgató  

• Az Igazgatótanács összetétele a 2014-es évben:  
RNDr. Csiba Péter, PhD. (elnök),  PaedDr. Dobay Beáta, Ing. Fabó Mária, PaedDr. Fibi Sándor, 
Mgr. Pék László, Mgr. Vajda Barnabás, PhD., Vörös Mária – 2014. november 13-ig; 
Vörös Mária (elnök), PaedDr. Ádám Zita, Bc. Berky Angelika, PhDr. Ferencz Anna, Mgr. Jókai 
Tibor, Mgr. Morvay Katalin, Mgr. Tamás Erzsébet – 2014. november 13-tól. 

• A Felügyelőtanács összetétele a 2014-es évben: 
Ing. Hajtman Adriana, Mgr. Olajos Ibolya, Mgr. Tamás Erzsébet – 2014. december 8-ig;             
RNDr. Balla István, PhD., Mgr. Fülöp Leóna, Mgr. Matej Éva – 2014. december 8-tól. 

• Az Intézet szerveinek a megbizatása 4 évre szól. 

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

• Az Intézet elérhetőségei: 
� postacím: COMENIUS – Pedagógiai Intézet, P. O.BOX 85, 945 05 Komárno 5  
� Telefon: +421-35-7714765 
� Mobil: +421-0905-912006 
� 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 - megbízásos szerződés (dohoda o pracovnej činnosti) alapján 
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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, 

• a „COMENIUS PI szakmai programja” c. stratégiai dokumentum (elfogadva 2010. 01. 28-án), 

• az Intézet 2014. évre szóló munkaterve és költségvetése. 
 

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 oktatásügyi 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 2014. évi tevékenységének összefoglalása 
 

I.  Szakmai projektek, fejlesztések megvalósítása 
� Az Intézet 2014-ben 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 2014/2015-ös tanévben 
összesen 48 intézményből érkezett megrendelés, összesen 6507 munkafüzet került az iskolákba.   

 

� A differenciált képességfejlesztéssel (DIFER) foglalkozó külső munkatársak - Bereznai Malvin és 
Markovics Tímea - 2014-ben 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 3 intézményben végezték el 65 kisgyermek, ill. 
tanuló vizsgálatát.  

 

II.  Akkreditált pedagógus-továbbképzések  
Az Intézet a 2011 novembere óta 15 akkreditált pedagógus-továbbképzési programmal rendelkezik, a 
2014-es 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 
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- 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 
- innovációs vezetőképzés: 
14. Innovációk az iskolavezetésben 
15. Innovációk az óvodavezetésben 
 

Az Intézet 2014-ben összesen 8 továbbképzési programot (csoportot) indított. A nyolc képzésen 
összesen 138 fő tett sikeres záróvizsgát és szerzett tanúsítványt és kreditpontokat. A következő 
továbbképzési programok valósultak meg az év folyamán: 
 
 

Képzés megnevezése 
Csoportok 

száma 
Összes 

résztvevő 

Kooperatív tanítás 5 87 

Projektalapú oktatás 1 15 

Interaktív tábla – interaktív módszerek 2 36 

Összesen 8 138 

 
A 15 akkreditált programból 5 program (még) 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 2014. 
január 1. – december 31.“ c. melléklet. 
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III. 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: 
 

� Szlovákiai Magyar Pedagógusok XX. Országos Találkozója, Rozsnyó, 2014. április 5-6. 
Az Intézet szakmai együttműködő partnerként kapcsolódott be az országos találkozó keretében 
megrendezett, "Útkeresés Rozsnyótól az iskolákig" c. konferencia tartalmi összeállításába és 
szakmai előkészítésébe, együttműködve Ádám Zita SZMPSZ alelnökkel. A konferencián Fodor 
Attila , az Intézet vezetője „Az autonóm iskola víziójától a valóságig: egy szakmai jövőkép 
megvalósulása (?)” címmel tartott előadást. 

 

� SZMPSZ XXIII. Nyári Egyeteme, Komárom - Kassa, 2014. július 7-12. 
Az Intézet társszervezőként vett részt az SZMPSZ komáromi és kassai nyári egyeteme szakmai 
előkészítésében és lebonyolításában. A nyári egyetem programkínálatában szerepelt a Comenius 
Pedagógiai Intézet három akkreditált pedagógus-továbbképzési programja is: Kooperatív tanítás    
(2 csoport, összesen 38 fő), Vizuális nevelés kooperatív technikák alkalmazásával (2 csoport, 
összesen 29 fő), Interaktív tábla – interaktív módszerek (18 fő). Akkreditált képzésekről lévén 
szó, a 85 résztvevő augusztus folyamán záróvizsgát tett és jutott kreditpontokhoz. 

 

IV.   Egyéb szakmai és szakpolitikai tevékenység  
� Az Intézet 2013-ban két sikeres pályázatot nyújtott be az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola    

EU-s projektje keretében meghirdetett közbeszerzési felhívásokra. Ennek keretében az Intézet, a 
Qualy-Co Oktatási Tanácsadóval együttműködve, a 2013/2014-es tanévben 100 ó terjedelemben 
szaktanácsadást és mentorálást biztosított a szövegértési kompetencia fejlesztését támogató 
módszerek iskolai bevezetéséhez a természettudományos tantárgyak keretében. 

 

� Az Intézet társszervezőként bekapcsolódott a budapesti székhelyű Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet (OFI) által szervezett „Értékek és dimenziók a Kárpát-medencei magyar köznevelésben” 
c. konferenciasorozat előkészítésébe és lebonyolításába. A konferenciasorozat első részére 
Budapesten került sor február 7-én, a második részre pedig Komáromban, február 21-én. 

 

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

 

� Az Intézet vezetője részt vett annak a szakértői csoportnak a munkájában, amely a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége hosszútávú fejlesztési stratégiáját, valamint a 2014-2018-as 
időszakra vonatkozó Programját  dolgozta ki. 

 

� Az Intézet vezetőjét Dušan Čaplovič oktatási miniszter az új tanügyigazgatási törvény (zákon o 
štátnej správe a školskej samospráve) tervezetén dolgozó szakértői testület tagjává nevezte ki. 

 

� Az Intézet vezetője az oktatási minisztérium illetékes főosztálya meghívására részt vett a 

pedagógusokról szóló 317/2009 T.t. sz. törvény módosítását előkészítő szakértői testület 
munkájában, augusztus 26-27-én és szeptember 16-17-én, Detrekőcsütörtökön (Plavecký Štvrtok). 

 

� Az Intézet igazgatója részt vett a Susan Kovalik Társaság által szervezett „A XXI. század 
iskolája” (május 16.), a Jó Iskola c. szakfolyóirat kiadója által szervezett „Utak a jó iskolához” 
(május 30.), valamint a Raabe Kiadó által szervezett „A pedagógus nem google” (június 5-6.) c. 
szakmai konferenciákon. 
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V.  Az Intézet szakmai kapcsolatai 
 

� Hasznos szakmai kapcsolatot tart fenn az Intézet a budapesti Qualy-Co Oktatási Tanácsadó Kft.-
vel, ennek kézzelfogható eredménye a 2013-2014-es években 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 szakmai kapcsolatokat ápol az Iskolavezetők Szakmai Társulásával, az Óvoda-
pedagógiai Társasággal, a Katedra Társasággal és a Szakképző és Felnőttképzési Intézettel. 

 

VI.  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.  
Az Intézet a 2014-es évben – tekintettel arra, hogy az év elején felmerült az Intézet megszüntetésének a 
javaslata – semmilyen pályázatot nem nyújtott be a meghirdetett felhívásokra. 
 

VII.  Az Intézet külső munkatársai, szakemberei 
 

Az Intézet az I-VI. 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), Benedek Henriett (akkreditált tovább-
képzés – oktatás, vizsgáztatás), Bereznai Malvína (DIFER-mérés), Boronkai Dóra (módszertani 
szaktanácsadás), Geri Valéria (akkreditált továbbképzés – oktatás, vizsgáztatás), Hernádi Borbála 
(módszertani szaktanácsadás), Kelemen Lajos (akkreditált továbbképzés – vizsgáztatás), Kiss Papp Csilla 
(akkreditált továbbképzés – oktatás, vizsgáztatás), Láng Éva (akkreditált továbbképzés – oktatás, 
vizsgáztatás), Markovics Tímea (DIFER-mérés), Palotás Zoltán (módszertani szaktanácsadás), Tarján 
Éva (módszertani szaktanácsadás), Tarr Boldizsár (akkreditált továbbképzés – vizsgáztatás), Tomolya 
Róbert (akkreditált továbbképzés – oktatás, vizsgáztatás), Török Zita  (akkreditált továbbképzés – 
oktatás, vizsgáztatás). 
 
 

Komárom, 2015. február 28. 
 
 
 

                                                                                               A Jelentést kidolgozta:  Fodor Attila, igazgató 
 
 
 

A Jelentést a COMENIUS Pedagógiai Intézet Igazgatótanácsa 2015. június 26-i ülésén megvitatta 
és jóváhagyta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melléklet: 
Kimutatás a Comenius PI akkreditált továbbképzéseinek lebonyolításáról (2014. 01. 01. - 12. 31.) 



 
KIMUTATÁS A COMENIUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEINEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL 

2014. január 1. – december 31. 
(a 2014. évi szakmai tevékenységről szóló jelentés melléklete) 

 
 

S.sz. A képzés megnevezése 
Helyszín 
Időpont 

Résztvevők  
száma 

Előadók (e) 
Vizsgáztatók (v) 

1. Kooperatív tanítás 
Komárom 
2014. 01. 31. – 03. 22. 

20 Benedek Henriett (e, v) 

2. Interaktív tábla - interaktív módszerek 
Felsőszeli 
2014. 02. 12. - 03. 25. 

18 
Geri Valéria (e, v) 
Tomolya Róbert (v) 
Tarr Boldizsár (v) 

3. Projektalapú oktatás 
Rimaszombat 
2014. 02. 14. - 03. 12. 

15 Ádám Lilla (e, v) 

4. Kooperatív tanítás 
Komárom 
2014. 07. 07. - 08. 22. 

18 Láng Éva (e, v) 

5. Kooperatív tanítás 
Komárom 
2014. 07. 07. - 08. 19. 

20 Benedek Henriett (e, v) 

6. Kooperatív tanítás 
Komárom 
2014. 07. 07. - 08. 14. 

14 
Kiss Papp Csilla (e, v) 
Török Zita (e, v) 

7. Kooperatív tanítás 
Komárom 
2014. 07. 07. - 08. 14. 

15 
Kiss Papp Csilla (e, v) 
Török Zita (e, v) 

8. Interaktív tábla - interaktív módszerek 
Kassa 
2014. 07. 07. - 08. 29. 

18 
Tomolya Róbert (e, v)  
Geri Valéria (v) 
Kelemen Lajos (v) 

             Résztvevők száma 2014-ben összesen 138 fő  

 
 

Komárom, 2015. február 28. 


