
 

   

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

1      Pedagógus továbbképzés 
˗ A pályaorientációs tevékenység szerepe, 

feladatai-érzékenyítő, szemléletformáló 

pedagógus továbbképzés 
 

Információ:     
 somoracz.kata@oh.gov.hu   

2      Pedagógus továbbképzés 
˗ A pályaorientációs tevékenység szerepe, 

feladatai-érzékenyítő, szemléletformáló 

pedagógus továbbképzés 
 

Információ: 
 somoracz.kata@oh.gov.hu 

3       Pedagógus továbbképzés 
˗ Önismeret, konfliktusok és megoldási 

stratégiák 
 

Információ: kocsis.katalin@oh.gov.hu  

 

4     Pedagógus továbbképzés 

˗ Digitális kompeteciafejlesztés ének-

zene-, szolfézs-, zeneelmélet- és 

hangszeres zenetanárok részére. 

Információ: nagy.marta@oh.gov.hu   

˗ Szorobán használata a matematika 
tanításában   

Információ: kocsis.katalin@oh.gov.hu  

 

5      Pedagógus továbbképzés 

˗ Digitális kompeteciafejlesztés ének-

zene-, szolfézs-, zeneelmélet- és 

hangszeres zenetanárok részére. 
Információ:   

  nagy.marta@oh.gov.hu   

               Versenyek 
˗ Vajda János Szavalóverseny 

       Információ: 

Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

6      Pedagógus továbbképzés 

˗ Digitális kompeteciafejlesztés ének-

zene-, szolfézs-, zeneelmélet- és 

hangszeres zenetanárok részére. 

Információ: nagy.marta@oh.gov.hu   

     Versenyek 
˗ Teleki Pál  Országos Földrajz-Földtan 

Verseny      
 Információ: 

Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

7 

8 9 10 11 12 13    Versenyek 

˗ Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia 

Verseny 

  Információ: 
Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 
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15      Pedagógus továbbképzés 

˗ Különleges bánásmódot igénylő (SNI, 
BTM, kiemelten tehetséges) gyermekek 

együttnevelése az óvodában a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai programba. 

Információ: nagy.marta@oh.gov.hu   

˗ Interaktív tábla használata az oktatásban 

Információ: kocsis.katalin@oh.gov.hu  

˗ A tehetséggondozás intézményi 

lehetőségei 

Információ: lonkai.eva@oh.gov.hu 

16    Pedagógus továbbképzés 

˗ Különleges bánásmódot igénylő (SNI, 
BTM, kiemelten tehetséges) gyermekek 

együttnevelése az óvodában a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai programba. 
Információ:  

 nagy.marta@oh.gov.hu   

17     Pedagógus továbbképzés 

˗ Különleges bánásmódot igénylő (SNI, 
BTM, kiemelten tehetséges) gyermekek 

együttnevelése az óvodában a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai programba. 
Információ:    

 nagy.marta@oh.gov.hu   

˗ Óvodavezetői hatáskörök, jogkörök, 
döntési kompetenciák 

Információ:  

 kocsis.katalin@oh.gov.hu  

18  Versenyek 

˗ "Alba Battle Royal A Heated Dispute" 

angol nyelvű vitaverseny középiskolás 

diákoknak   
 Információ: 

Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

19      

 

20 21 

22 23     Mérés  

˗ Az on-line adatbegyűjtő és -kezelő rendszer 
újbóli megnyitása az intézményeknek a 

Természettudományi mérés és az Országos 

Kompetencia mérés előtti feladatok 
elvégzésére.. 

 

Ügyfélszolgálat : 

 bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu  

24   Pedagógus továbbképzés 
˗ Óvodavezetői hatáskörök, jogkörök, 

döntési kompetenciák 
Információ:  
 kocsis.katalin@oh.gov.hu 

 

25     Pedagógus továbbképzés 

˗ Felkészítés érettségi vizsgaelnöki 
feladatok ellátására. 

Információ:    

 somoracz.kata@oh.gov.hu   

  Versenyek 
˗ "Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati 

verseny középiskolai tanulók számára

 Információ: 

Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

26   Pedagógus továbbképzés 

˗ Felkészítés érettségi vizsgaelnöki 
feladatok ellátására. 

Információ:     

 somoracz.kata@oh.gov.hu   

  Versenyek 
˗ Kaán Károly Országos Természet - és 

Környezetismereti Verseny  

 Információ: 

Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

27   Pedagógus továbbképzés 

˗ Felkészítés érettségi vizsgaelnöki 
feladatok ellátására. 

Információ:       

 somoracz.kata@oh.gov.hu   

 

28 

29   Versenyek 

˗ "Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati 
verseny középiskolai tanulók számára 

  Információ: 

Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

30      
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