
Bázisintézményi program 

 

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Avasi Gimnázium 

3524 Miskolc, Klapka György út 2. 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

Az új középszintű és emelt szintű idegen nyelvi szóbeli 

érettségi tapasztalatai 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

2018. március 7. 14:00  

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

Avasi Gimnázium 

3524 Miskolc, Klapka György út 2. 

117-es terem 

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

Puskásné Kiss Éva 

tanár  

szaktanácsadó 

Célcsoport:  középiskolák német nyelvszakos tanárai 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

20 fő 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

titkarsag@avasi.hu 

46-562 289 

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

Puskásné Kiss Éva 

puskeva@gmail.com 

20/380-5549 

 

A program rövid leírása: 

A 2017. évben bevezetett új típusú érettségi vizsga tapasztalatainak összegzése. Az 

írásbeli és a szóbeli vizsgára készítés lehetőségeinek áttekintése, a törvényi változások 

összefoglalása. A szakmai műhelymunkára várunk szeretettel minden német szakos 

kollégát, függetlenül attól, hogy a megváltozott vizsgarendszerben az előző évben 

vizsgáztatott vagy nem.  
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Bázisintézményi program 

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola, Szent Imre Tagiskolája 

3400 Mezőkövesd Mátyás kir 225 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

Óvoda - Iskola átmenet programja 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

2018. március. 07. 9.00óra 

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 

Szent Imre Tagiskolája 

3400 Mezőkövesd Mátyás kir 225 

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

Komárominé Vajdovics Elvira 

Célcsoport:  tanítók 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

20 fő 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

amipsz01@gmail.com 

49/411-417;49/412-484 

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

Komárominé Vajdovics Elvira 

49/411-417;49/412-484 

A program rövid leírása: 

Az óvoda-iskolai átmenetet megkönnyítő célzott pedagógiai foglalkozások 

óvodapedagógusok, tanítók részvételével 
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Bázisintézményi program 

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Bolyky Tamás Általános 

 Ózd Bolyki T. u. 42. 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

Pedagógia módszerek az erdei iskolában 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

2018. március 12. 14.00 

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

Bolyky Tamás Általános Ózd Bolyki T. u. 42 

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

Lestál Ilona tanító 

Molnár Nikoletta erdei iskola vezető az Észak Erdő Zrt 

munkatársa 

Célcsoport:  általános iskolai és középiskolában tanító pedagógusok 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

20 fő 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

48-471-328 

bolykysuli@gmail.com 

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

Lestál Ilona 

48-471-328 

bolykysuli@gmail.com 

A program rövid leírása: 

Táborszervezés, túra lehetőségek, pedagógiai célok megvalósításának lehetőségei az 

erdei iskolában. Előadás, konzultáció. 

  



Bázisintézményi program 

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

3950 Sárospatak, Petőfi Sándor utca 1. 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

„Fényes kikelet” tavaszi projektnap,  

március 15-i megemlékezés 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

2018. március 13. (kedd)  

kezdés: 800 óra 

befejezés: 1330 óra 

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

Kezdés: Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  

(3950 Sárospatak, Petőfi u. 1.) 

További helyszínek: Farkas F. Alapfokú Művészeti Iskola, A 

Művelődés Háza, A Kávéház, Iskolakert, Tankerület udvara,  

Nyomda, Patika közi tornaterem 

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

Szabóné Deák Sarolta tanár, munkaközösség-vezető 

Benkőné Ignáth Mária tanár, munkaközösség-vezető 

Célcsoport:  pedagógusok, intézményvezetők, intézményvezető-

helyettesek 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

10 fő 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

Az intézményben e-mail (rakocziiskola@sarospatak.hu)  

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

Szegediné Gonda Zsófia igazgatóhelyettes 

06-47/312-622 

rakocziiskola@sarospatak.hu  

 

A program rövid leírása: 

Megemlékezés március 15-ről másképp. A forradalom helyszíneinek állomásokon való 

megjelenítése a gyerekek aktív részvételével (kvíz, feladatok előzetes felkészülés alapján). 
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Bázisintézményi program 

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

3950 Sárospatak, Petőfi Sándor utca 1. 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

Pí-nap (Guinness-rekordkísérlet) 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

2018. március 14.  (szerda) 

800 – 1300 óra 

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  (3950 

Sárospatak, Petőfi u. 1.) 

tornaterem, aula (földszint) 

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

Géczi Tamásné tanár, munkaközösség-vezető 

Célcsoport:  matematikát tanító pedagógusok, intézményvezetők, 

intézményvezető-helyettesek 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

10 fő 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

Az intézményben e-mail (rakocziiskola@sarospatak.hu)  

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

Szegediné Gonda Zsófia igazgatóhelyettes 

06-47/312-622 

rakocziiskola@sarospatak.hu  

 

A program rövid leírása: „A játék a kutatás legjobb módja” – Albert Einstein. A nemzetközi 

Pí-nap a matematika egy leghíresebb számának, a π számnak az ünnepe. A Pí-napot 1988 óra – 

tehát 30 éve – március 14-én ünneplik, mivel a hónap számjegye a 3 mellett 14-én a matematikai π 

érték első két tizedesjegyéig megegyezik. A Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói 

a mai napon rekordkísérletet tesznek a π első 1000 tizedesjegyének megfestésére. Nem szokványosan, 

mint a leghosszabb Pí város megfestői szeretnénk bejutni a Guinness rekordok könyvébe. 

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, látogasson el hozzánk, s legyen részese a munkálatoknak! 

Természetesen lesz most is πte, πngvin, πngpong, πpere, πhenő, πszmogó, tartalmas előadások, 

érdekes feladatok… Várjuk 2018.03.14-én délelőtt!  
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Bázisintézményi program 

 

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Karacs Teréz Középiskolai Kollégium 

 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

Roma fiatalok és barátaik 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

2018.március 20. 16 óra 

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

Karacs Teréz Középiskolai Kollégium 

3532. Miskolc, Győri kapu 156. 

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

Szeitz Tibor 

Holló Katalin , Hollósy Zsuzsanna 

Célcsoport:  kollégiumi, illetve középiskolás diákság 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

30 fő 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

email: kollegium@karacs.sulinet.hu 

tel.: 46/379-953 

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

Felediné Szabó Klára 

Tel.:46/379-953 

e-mail: feledine@gmail.com 

A program rövid leírása: 

 A kollégiumi csoportfoglalkozásból „kinőtt” jó gyakorlat témája a cigány népismeret, 

a résztvevő roma és nem roma származású fiatalok közösen ismerkednek az autentikus 

roma kultúra elemeivel (tematika szerint). 

A foglalkozások elfogadásra, toleranciára nevelnek, komoly kompetenciafejlesztő 

(életviteli, szociális) és közösségépítő hatásuk van. 
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Bázisintézményi program 

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

Szövegértési verseny szakmai anyagának elkészítése 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

2018.március 21. 14 óra 

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

3527 Miskolc, Éder György u. 1. 

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

Megulesz Mariann, Papp Enikő 

Célcsoport:  alsó tagozat, felső tagozat 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

25 fő 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

email: szalay.iskola@gmail.com 

tel. 06-46-799-223 

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

Gulyás Ágnes 

06-20-9653976 

A program rövid leírása: Szövegértési verseny szakmai anyagának elkészítése. 

A szövegértési versenyre való felkészülés menete verseny feladattípusok bemutatása, 

irodalmi művek prezentálása, alkalmazhatósága a mindennapi magyartanításban.  

Dramatrizált anyagok bemutatása. Feladatminták, feladattípusok átadása.  
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Bázisintézményi program 

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

3950 Sárospatak, Petőfi Sándor u. 1. 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

Beiskolázási programsorozat 2. foglalkozása a leendő első 

osztályosok számára 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

 

2018. március 21. (szerda) 1700 óra 

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

3950 Sárospatak, Petőfi Sándor u. 1. 

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

Szegedi Istvánné igazgató, Dombi Ildikó, Ivánné Rácz 

Judit, Lipcsei Gáborné, Peresné Batta Andrea tanítók 

Célcsoport:  igazgatók, igazgatóhelyettesek, tanítók 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

15 fő 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

Az intézményben e-mail (rakocziiskola@sarospatak.hu)  

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

Szegediné Gonda Zsófia igazgatóhelyettes 

06-47/312-622 

rakocziiskola@sarospatak.hu  

 

A program rövid leírása: 

Március 21-én Meseországba utazunk a leendő elsősökkel. A 17 órától kezdődő 

foglalkozáson versekkel, dalokkal, izgalmas kalandokkal, ügyességi játékokkal, kézműves 

foglalkozással várjuk az érdeklődő gyerekeket. 

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy részese légy a kalandnak! 
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Bázisintézményi program 

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda Edelény    

3780 Edelény 

Borsodi út 36/b 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

Magyar nyelv és irodalom a Samsung Smart School 

tanteremben táblagépek használatával 

2.osztály 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

2018.március 22. 08.55 

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda Edelény    

A épület Samsung Smart School tanteremben 

3780 Edelény Borsodi út 36/b 

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

Gyapjasné Kalász Veronika 

tanító 

 

Célcsoport:  tanítók 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

10 fő 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

Szent Miklós Általános Iskola 

szentmiklos.edeleny@gmail.com 

 

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

 

Gál Judit 

 

szentmiklos.edeleny@gmail.com 

A program rövid leírása: 

Játékos feladatok a kiejtéstől eltérő helyesírású szavak gyakorlására (applikációk, különböző 

programok segítségével, amelyek önálló- és csoportmunkára is lehetőséget adnak). 
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Bázisintézményi program 

 

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda Edelény    

3780 Edelény Borsodi út 36/b 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

Lego elemek használata a matematika órán 

1.osztály 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

2018.március. 22. 09.55 

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda Edelény    

B épület  

3780 Edelény Borsodi út 36/b 

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

Király Zsolt 

tanító 

 

Célcsoport:  tanítók 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

10 fő 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

Szent Miklós Általános Iskola 

szentmiklos.edeleny@gmail.com 

 

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

 

Gál Judit 

szentmiklos.edeleny@gmail.com 

A program rövid leírása: 

Matematikai kompetenciák oktatása LEGO elemekkel 
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Bázisintézményi program 

  

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és 

Kollégium 

3860 Encs, Petőfi út 60. 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

A megújult magyar nyelv és irodalom érettségi első évének 

tapasztalatai közép- és emelt szinten (intézményi feladatok, 

struktúra) 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

2018. március 22, 14.00 

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

3860 Encs, Petőfi út 60., 25. terem 

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

Varga József, munkaközösség-vezető 

Zagyi Ferencné, szaktanár 

Zsák Anikó, szaktanár 

Célcsoport:  Középiskolák magyar szakos pedagógusai 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

20 fő 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

e-mail: vaci@vmgencs.hu 

tel.: 46/587-204 

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

Karsai Attila 

tel.: 70/943-2457 

e-mail: karsaiencs@gmail.com 

A program rövid leírása: A magyar nyelv és irodalom érettségi 2017-ben bevezetett 

változásainak tapasztalatai a tanulók és a vizsgáztató tanárok szemszögéből. Az új 

elemek beépülése a magyar nyelv és irodalom érettségi folyamatába. Tartalmi és formai 

eltérések a közép- és emelt szint között. 



Bázisintézményi program 

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

IKT eszközök alkalmazása angol órán 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

2018.március 27. – 14.30 

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola 

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76. 22-es tanterem 

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

Uzsoki Márta tanár 

 

Célcsoport:  angol nyelvtanárok 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

20 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

e-mail: szaboisk.titkar@gmail.com 

tel.: 46/411-540 

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

Mikitáné Újjobbágy Erzsébet 

intézményvezető 

e-mail: szaboisk.titkar@gmail.com 

tel.: 46/411-540 

A program rövid leírása: 

A digitális táblában rejlő lehetőségek kihasználása nyelvórán. Tabletek használata 

csoportmunkában. A csoportmunkában és az online ismeretszerzésben való jártasság 

erősítése. Az élő beszéd preferálása nyelvórán. 
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