
Az Oktatási Hivatal bázisintézményeinek programjai Budapesten és Pest megyében 

2021. november 

A program 
időpontja 

A program címe, 
jellege 

 

 
A program rövid tartalma 

Kiknek 
ajánljuk? 
maximális 

létszám 
 

A program 
helyszíne 

 
 

A 
programfelelős 

neve 

A programra történő 
jelentkezés módja, 

határideje 

2021. 
november 4. 

csütörtök 
10:00 – 11:30 

Komplex képesség-
fejlesztés és a digitális 
oktatás pedagógiája 

Az online bemutatóóra 
keretében az osztályfőnök 
bemutatja az osztályát, majd a 
link segítségével a résztvevők 
megtekintik az órát. A 
programot szakmai konzultáció 
követi. 

általános iskolai 
tanítók, 

intézmény-
vezetők 

 
15 fő 

online program 

Szadai Székely 
Bertalan Általános 

Iskola 
2111 Szada Dózsa 

György út 63. 

Szathmáryné 
Szabó Zsuzsa 

intézményvezető, 
Tassi Beáta 

intézményvezető-
helyettes, 

bázisintézményi 
koordinátor 

 Jónás Gabriella 
tanítónő 

A programra  jelentkezni a 
következő címen lehet:  

Tassi Beáta 
tassib@szadaiskola.edu.hu 

jelentkezési határidő: 
2021. november 3. 

2021. 
november 10. 

szerda 
9:35 és 10:35 

A DFHT/KIP a 
szakképzésben 

Egy-egy foglalkozás 
(DFHT/KIP/komplex) óra lesz 
9:35-től vagy 10:35-től (ki mikor 
tud jönni a 8 főből), mely 
bemutatja, milyen jól 
alkalmazható a módszer a 
beiskolázási PR tevékenységben 
is. 
Gimnasztika gyakorlatot 
tervezünk 9. és 10. évfolyam 
bevonásával. 

tanítók, 
tanárok, oktatók 

8 fő 

személyes 
jelenlét 

 

Budapesti Komplex 
SZC 
Pogány Frigyes 
Technikum 
1183 Budapest 
Thököly út 11. 

215., 219. és M 
126. tanterem 

 

Hakkel Ildikó 
bázisintézményi 
koordinátor, 
Szabó Antal Imre, 
Horváth Balázs 
Zsigmond 

A programra  jelentkezni a 
következő címen lehet:  

Hakkel Ildikó 
poganyszki2011@gmail.com 

jelentkezési határidő: 
2021. november 8. 

2021. 
november 11. 

csütörtök 
15:00-18:00 

Márton-nap 
(Márton napi szokások 

német nemzetiségi 
osztályokban) 

 
előadó: Benedekné 

Juhász Katalin  

A Márton-nap 12 éves 
hagyományra tekint vissza, amit 
a program elején egy prezentáció 
keretében a nemzetiségi mk. 
vezetője mutat be. Az 
osztályokban a kollégák 
megnézhetik, milyen 
technikákkal készítik a gyerekek 

általános iskolák 
pedagógusai, 

intézményvezet
ők, német 

nemzetiségi 
pedagógusok 

 
20 fő 

Gödöllői Petőfi 
Sándor Általános 

Iskola 
2100 Gödöllő,  

Munkácsy M. u. 1. 

Pappné Kiss 
Gabriella 
intézményvezető-
helyettes, 
Kuti Judit 
bázisintézményi 
koordinátor 

 
A programra  jelentkezni a 
következő címen lehet:  

Kuti Judit 
kutijudit63@gmail.com 

 
jelentkezési határidő: 
2021. november 10.  
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német nemzetiségi mk. 
vezetője 

 

a lámpásukat. Ezt követi a 
Márton-tallér keresése. A lámpás 
felvonulás előtt kis műsort 
mutatunk be. A séta után 
mindenkit szeretettel várunk 
zsíros kenyérre és meleg teára. 

személyes 
jelenlét 

2021. 
november 16. 

kedd 
14:15 

A tanári munka 
értékelése a tanulói 

visszajelzések tükrében  
 

előadó: Szüsz Éva tanárnő 
 

tanárok, 
iskolavezetők 

15 fő 
személyes 

jelenlét 

 
BMSZC Bolyai János 
Műszaki Technikum 

és Kollégium 
1134 Budapest, 

Váci út 21. 
könyvtár 

 
 
 

Szűcs Hajnalka 
bázisintézményi 

koordinátor 

Jelentkezés az intézményi 
honlapon megadott 
felületen 

2021. 
november 16. 

kedd 
16:00-19:00 

 

""Székről Budapestre" 
a táncházmozgalom 
bölcsője: Szék néprajza, 
népzenéje, táncai. 
 16:00 Beszélgetés 
Sebő Ferenc 
népzenekutatóval.  
17.00-19.00 
Táncház Virágvölgyi 
Mártával. Táncot tanít 
Vajda Rozália és párja.  

Az iskola népzenei tanszakának 
kollégái tartanak 

ismeretterjesztő előadást 
zenével és tánccal. 

A rendezvény az aktuális 
járványügyi előírások 

figyelembevételével fog 
megvalósulni. 

 

zenetanár 
kollégák, a 

táncházi világ 
iránt érdeklődő 

fiatalok 
15 fő, előzetes 
regisztrációval 

Budapesti Ward 
Mária Általános 
Iskola, Gimnázium 
és 
Zeneművészeti Sza
k-gimnázium 
1056 Budapest, 
Irányi utca 3. 

Szabó Ágnes 
bázisintézményi 

koordinátor 

A programra  jelentkezni a 
következő címen lehet:  
 kaplar.greta@wardmaria.hu  
jelentkezési határidő: 

2021.  november 14. 
 

2021. 
november 18.  

csütörtök 
9:00-11:00 

Együtt! Működik! 
Együttműködési 
technikákat alkalmazó 
órarészletek,  
szakmai műhely 

 

Bemutató órarészlet 20-20 
percben két felsős csoportban. A 
foglalkozások egymás után 
látogathatók.  
Ezt követi a műhelymunka, ahol a 
fejlesztő munkánk során jól 
bevált, együttműködést segítő 
módszerek, eszközök, játékok, 
bemutatása történik. 

fejlesztő-
pedagógusok 

12 fő 
személyes 

jelenlét 

Budapest III. 
Kerületi Bárczi 
Géza Általános 

Iskola 
1039 Budapest III. 
Bárczi Géza utca 2. 

Sisa Péterné 
intézményvezető, 
szaktanácsadó 
Burucs Erika 
bázisintézményi 
koordinátor, 
szaktanácsadó, 
Fehérné Sebő 
Klára 
szaktanácsadó,  

A programra  jelentkezni a 
következő címen lehet:  

Burucs Erika 
baziskoordinator@barczialtisk.
hu  
jelentkezési határidő: 

2021.  november 14. 
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fejlesztőpedagóg
usok: Juhász 
Zsuzsa,  
Somogyi Írisz 

2021. 
november 18.  

csütörtök 
14:00-15:00 

Digitális pedagógiával 
támogatott tanórák 

bemutatóóra: 
Tarné Éder Marianna 

tanítók 
15 fő 
személyes 
jelenlét 

Újpesti Csokonai 
Vitéz Mihály 
Általános Iskola és 
Gimnázium 
Budapest, Bőrfestő 
u. 5-9, 1048 

Tarné Éder 
Marianna 

bázisintézményi 
koordinátor 

A programra  jelentkezni a 
következő címen lehet:  

Tarné Éder Marianna 
tar.marianna@csvmg.hu 

jelentkezési határidő: 

2021.  november 15. 
 

2021. 
november 18.  

csütörtök 
15:00-16:00 

eTwinning projektek a 
középiskolában 

előadás 
 Sándor Zsolt 

gimnáziumi 
tanárok 
50 fő 
személyes 
jelenlét 

Újpesti Csokonai 
Vitéz Mihály 
Általános Iskola és 
Gimnázium 
Budapest, Bőrfestő 
u. 5-9, 1048 

Tarné Éder 
Marianna 

bázisintézményi 
koordinátor 

A programra  jelentkezni a 
következő címen lehet:  

Tarné Éder Marianna 
tar.marianna@csvmg.hu 

jelentkezési határidő: 

2021.  november 15. 
 

2021. 
november 24. 

szerda 
17:00 

Ünnepeink, szentjeink 

bérletsorozat 1. 

 

Nyilvános hangverseny az iskola 
művésztanárainak és 

kiemelkedő diákjainak 
részvételével, 

hangverseny programjának 
összeállításakor kiemelt 

figyelmet kap a művésztanárok 
és jelenlegi és a volt növendékek 

együttműködése. 
A rendezvény az aktuális 

járványügyi előírások 
figyelembevételével fog 

megvalósulni. 

zenetanárok, 
zeneszerető 
érdeklődők 
50 fő 
előzetes 
regisztráció 
szükséges. 

Budapesti Ward 
Mária Általános 
Iskola, Gimnázium 
és Zeneművészeti 
 Szakgimnázium 
1056 Budapest, 
Irányi utca 3. 
Tolnay terem (az 
iskola díszterme) 

Szabó Ágnes 
bázisintézményi 

koordinátor, 
Klembala Géza 

A programra  jelentkezni a 
következő címen lehet:  
Szabó, Ágnes 
szabo.agnes@wardmaria.hu 
jelentkezési határidő: 

2021.  november 22. 
 

2021. 
november 26-

28. 
péntek-
szombat 

 

VI. Ward Mária korának 

zenéje. Régizenei 

mesterkurzus 

Az iskola klasszikus zenei 
szakirányának zeneművész 

tanárai mesterkurzust tartanak 
aktív és passzív részvételi 

lehetőséggel. 
Tanárok: Bakos Kornélia, Ducza 

Nóra, Lax Éva: magánének; Nagy 

aktív 
muzsikusok, 
régizene iránt 
érdeklődő 
kollégák 

Budapesti Ward 
Mária Általános 
Iskola, Gimnázium 
és Zeneművészeti  
Szakgimnázium 
1056 Budapest, 
Irányi utca 3. 

Szabó Ágnes 
bázisintézményi 
koordinátor, 
Faragó Ákos 

További információ és 
regisztrációs 

link: https://wardmaria.hu

/cikk/vi-ward-maria-

koranak-zeneje-

regizenei-kurzus-2021 
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Noémi: barokk fuvola; 
Szászvárosi Sándor: viola da 

gamba; Takács Szilvia: csembaló; 
Vitárius Piroska: barokk hegedű.  
Előzetes regisztráció szükséges. 

Tolnay terem (az 
iskola díszterme) 

 

 


