
 

 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

      1 

2    
                                                    

3   Pedagógus továbbképzés 

˗ Fenntarthatósági Témahét 
Információ: somoracz.kata@oh.gov.hu                
nagy.marta@oh.gov.hu 

4   Nem akkreditált továbbképzés 

˗ Figyelem, éberség és koncentráció fokozása. Relaxáció beillesztése a 
tanítás folyamatába. Tanulási problémák és stresszek oldása. 

Információ: kocsis.katalin@oh.gov.hu;   
somoracz.kata@oh.gov.hu; nagy.marta@oh.gov.hu;  

5    Versenyek 

˗ Országos német nyelvi verseny -Fejér megyei forduló (Szfvár) 
˗ Országos német nyelvi verseny-Veszprém megyei forduló 

(Veszprém) 
Információ: Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

6     7 8 

9  Akkreditált továbbképzés  -  EFOP-3.2.13  
˗ Pályaorientációs módszertan – felkészítés a 

pályaorientációt támogató mérőeszköz 
használatára, a tanulói profil elemzésére – 
Veszprém  

Információ: somoracz.kata@oh.gov.hu                 

10     Versenyek 

˗ „Tiszán innen- Dunán túl”- országos népdaléneklési 
minősítő verseny (Pétfürdő) 

˗ Fejér és Veszprém megyei angol nyelvi verseny 
szakgimnáziumi tanulóknak -megyei döntő (Veszprém) 

Információ: Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

 

11  Versenyek 

˗ Kalandozás a Természettudomány Birodalmában -megyei döntő 
(Székesfehérvárr) 

Információ: Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 
 

Nem akkreditált továbbképzés 
˗ Interaktív tábla használata az oktatásban – Veszprém  
Információ:  kocsis.katalin@oh.gov.hu 
somoracz.kata@oh.gov.hu; nagy.marta@oh.gov.hu; 

 

12  Pedagógus továbbképzés 

˗ A tanórai értékelés fejlesztése - kihívások, megoldások – 
Veszprém  

Információ: somoracz.kata@oh.gov.hu                   
nagy.marta@oh.gov.hu  
 

Versenyek 
˗ „Tiszán innen- Dunán túl”- országos népdaléneklési minősítő 

verseny -Fejér megyei forduló (Székesfehérvár) 
Információ: Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

Nem akkreditált továbbképzés 
˗ Önismeret, konfliktusok és megoldási stratégiák - Veszprém 
Információ: kocsis.katalin@oh.gov.hu;  
somoracz.kata@oh.gov.hu; nagy.marta@oh.gov.hu;  

 
Akkreditált továbbképzés  -  EFOP-3.2.13  
Pályaorientációs módszertan – felkészítés a pályaorientációt 
támogató mérőeszköz használatára, a tanulói profil elemzésére  
Információ: somoracz.kata@oh.gov.hu 

13 14 15 

16   Pedagógiai mérés-értékelés 
˗ PIRLS2021 nemzetközi próbamérés 

 
Középfokú felvételi  
˗ A  középfokú iskola nyilvánosságra hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét. 
Információ:   
bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
 

 
 

17  Pedagógiai mérés-értékelés 

˗ PIRLS2021 nemzetközi próbamérés 
Információ:   bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 

 

18    Pedagógus továbbképzés 

˗ Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP) -Veszprém 
Információ: somoracz.kata@oh.gov.hu                   
nagy.marta@oh.gov.hu 

 
Pedagógiai mérés-értékelés 
˗ PIRLS2021 nemzetközi próbamérés 
Információ:   bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
 
Nem akkreditált továbbképzés 
˗ Interaktív tábla használata az oktatásban - Veszprém 
Információ:  kocsis.katalin@oh.gov.hu;   
somoracz.kata@oh.gov.hu;  nagy.marta@oh.gov.hu 

 

19   Pedagógus továbbképzés 

˗ Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP)-Veszprém 
Információ: somoracz.kata@oh.gov.hu                   
nagy.marta@oh.gov.hu 

 
Pedagógiai mérés-értékelés 
˗ PIRLS2021 nemzetközi próbamérés 
 

Középfokú felvételi 
˗ A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 

iskolában. 
Információ:   bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 

 
Nem akkreditált továbbképzés 
˗ Önismeret, konfliktusok és megoldási stratégiák – Veszprém  
Információ kocsis.katalin@oh.gov.hu 
somoracz.kata@oh.gov.hu; nagy.marta@oh.gov.hu; 

20   Pedagógus továbbképzés 

˗ A tanórai értékelés fejlesztése - kihívások, megoldások – Veszprém  
˗ Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP) - Veszprém 
Információ: somoracz.kata@oh.gov.hu                   
nagy.marta@oh.gov.hu 
 

Pedagógiai mérés-értékelés 
˗ PIRLS2021 nemzetközi próbamérés 

 
Középfokú felvételi 
˗ A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 
Információ:   bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
 

Nem akkreditált továbbképzés 
˗ Kooperatív tanulási technikák alkalmazása SNI-s tanulók körében – 

Veszprém   
˗ Kommunikáció- Retorika - Székesfehérvár 
Információ kocsis.katalin@oh.gov.hu 
 somoracz.kata@oh.gov.hu; nagy.marta@oh.gov.hu 

21   22  

23   Pedagógiai mérés-értékelés 
˗ PIRLS2021 nemzetközi próbamérés 
˗ PISA2021 nemzetközi próbamérés 
Információ:   
bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 

 
Akkreditált továbbképzés  -  EFOP-3.2.13  
˗ Pályaorientációs módszertan – felkészítés a 

pályaorientációt támogató mérőeszköz 
használatára, a tanulói profil elemzésére-Veszprém  

Információ: somoracz.kata@oh.gov.hu                 

24   Pedagógiai mérés-értékelés 
˗ PIRLS2021 nemzetközi próbamérés 
˗ PISA2021 nemzetközi próbamérés 
Információ:   bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
 

25  Pedagógiai mérés-értékelés 
˗ PIRLS2021 nemzetközi próbamérés 
˗ PISA2021 nemzetközi próbamérés 
Információ:   bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
 

 

26     Pedagógiai mérés-értékelés 
˗ PIRLS2021 nemzetközi próbamérés 
˗ PISA2021 nemzetközi próbamérés 
Információ:   bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 

 
Nem akkreditált továbbképzés 
˗ Önismeret, konfliktusok és megoldási stratégiák – Veszprém  
˗ Tehetséggondozás lehetőségei az óvodában – Veszprém  
Információ: kocsis.katalin@oh.gov.hu;  
somoracz.kata@oh.gov.hu; nagy.marta@oh.gov.hu; 
 

Akkreditált továbbképzés  -  EFOP-3.2.13  
Pályaorientációs módszertan – felkészítés a pályaorientációt 
támogató mérőeszköz használatára, a tanulói profil elemzésére 
Információ: somoracz.kata@oh.gov.hu 
  

27  Pedagógus továbbképzés 

˗ Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel – 
Székesfehérvár  

Információ: somoracz.kata@oh.gov.hu                   
nagy.marta@oh.gov.hu 
 

Versenyek 
˗ IX. Fejér Megyei Szépíró Verseny (Szfvár) 
 Információ: Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 
Pedagógiai mérés-értékelés 
˗ PIRLS2021 nemzetközi próbamérés 
˗ PISA2021 nemzetközi próbamérés 
Információ:   bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
 

Nem akkreditált továbbképzés 
˗ Kooperatív tanulási technikák alkalmazása SNI-s tanulók körében  - 

Veszprém  
Információ kocsis.katalin@oh.gov.hu 
somoracz.kata@oh.gov.hu; nagy.marta@oh.gov.hu 

28    

 

29 

30   Pedagógiai mérés-értékelés 

˗ PIRLS2021 nemzetközi próbamérés 
˗ PISA2021 nemzetközi próbamérés 
Információ:   
bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
 

 

31  Versenyek 
˗ Fejér megyei angol nyelvi verseny 7-8. osztályos tanulók 

számára -megyei döntő- 
˗ Veszprém  megyei angol nyelvi verseny 7-8. osztályos 

tanulók számára -megyei döntő 
Információ: Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

 
Pedagógiai mérés-értékelés 
˗ PIRLS2021 nemzetközi próbamérés  
˗ PISA2021 nemzetközi próbamérés 
Információ:   bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
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