
Az Oktatási Hivatal iskolai bázisintézményeinek programja Budapesten és Pest megyében 

2022. február 

A program 
időpontja 

A program címe, 
jellege 

 

 
A program rövid tartalma 

Kiknek 
ajánljuk? 
maximális 

létszám 
 

A program 
helyszíne, 

meghirdetője 
 
 

A 
programfelelős 

neve 

A programra történő 
jelentkezés módja, 

határideje 

2021. 02. 16. 
(szerda) 

14:00 – 15:30 

„Miből lesz a 
cserebogár?” 
Kreatív 
tehetséggondozás a 
művészetek, a sport és 
az idegen nyelv 
tanításában 
 

Iskolánkban sokoldalú 
tehetséggondozás folyik, 
nemcsak a sport, hanem a 
képzőművészet és az idegen 
nyelv területén is. Tanulóink 
budapesti és országos 
versenyeken is kiváló 
eredményeket érnek el. 
Előadásunkban megosztjuk több 
évtizedes munkálkodásunk 
tapasztalatait, bemutatunk 
néhány ötletet módszertani 
kincsestárunkból. 

általános iskolai 
tanítók, tanárok 
20 fő 

Újpesti  

Bene Ferenc 

Általános Iskola 

1043 Budapest, 

Munkásotthon u. 3. 

 

 

Oltási igazolvány 

felmutatása és 

maszk viselése 

kötelező. 
 

Boldizsárné 
Kovács Gizella 
 

az alábbi e-mail-címen:  
titkarsag.benef@ebtk.hu 
2022. 02. 14. (hétfő) 
16:00-ig 

2022. február 
25. 

10.00-17.00 

„Kürtös nap” 
 

A program mesterkurzus 
keretében segíti az alapfokú 
művészetoktatás fúvós 
tanszakán tanuló növendékek 
zenei és technikai képességeinek 
fejlesztését, továbbá a felkészítő 
tanárok számára szakmai 
tapasztalatcserét biztosít. A 
kurzus a XIV. Országos 
Kürtversenyre való felkészülést 
segíti elő mind a tanárok, mind a 
növendékek számára. 

fővárosi és Pest 
megyei 
zeneiskolák 
kürtös 
növendékei, 
rézfúvós 
tanárok 
 
kb. 40-50 fő 

Tóth Aladár 
Zeneiskola AMI 
Fodor-terem 

Tekula Endre 
kürttanár (TAZI) 

az alábbi e-mail-címen: 

tazi@tothaladar.hu 
információ elérhető az 
iskola honlapján: 
www.tothaladar.hu 

2022. 02. 28.  
(hétfő) 

11:00 – 11:45 

Egészségnapi 
rendezvények   
Projektnap bemutatása 

Iskolánkban minden tanévben, 
októberben rendezzük meg az 
Egészségnapot. Igyekszünk olyan 
programokat biztosítani, melyek 

általános iskolai 
tanítók, tanárok 

 20 fő 

Gödöllői Petőfi 

Sándor Általános 

Iskola 

Ginczli Lajosné 
int. vezető 

 
Almási Dorina 

az alábbi e-mail-címen:  
almasidorina88@gmail.com 
2022. 02. 25. (péntek) 
16:00-ig 

mailto:titkarsag.benef@ebtk.hu
mailto:tazi@tothaladar.hu
mailto:almasidorina88@gmail.com


online előadás és 
konzultáció 
előadó: Wirnhardt- 
Dóbiás Judit 
ÖKO-mk. vezetője 

 

a mai világban időszerűek, 
helytállók, a fenntarthatóságra 
és az egészséges életmódra 
nevelnek és természetesen 
minden korosztály számára 
érdekesek.  
Ennek a projektnapnak a 
tapasztalatait, módszereit 
osztjuk meg a résztvevőkkel. 

bázisintézményi 
koordinátor 

 


