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Pedagógiai mérés-értékelés 

Az országos kompetenciaméréshez 

kapcsolódóan az iskolák adatainak rögzítése az 
on-line adatbegyűjtő rendszerben 

Információ: 

bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
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Pedagógiai mérés-értékelés 

 
Az országos kompetenciaméréshez kapcsolódóan az iskolák 

adatainak rögzítése az on-line adatbegyűjtő rendszerben 

Információ: 
bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
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 Pedagógus továbbképzés 

-Az infokommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásának 

alapjai az oktatási gyakorlatban  
-"Egyre magasabb szinten" - Óvodapedagógusok szakmai 

megújító továbbképzése  

Információ: 
nagy.marta@oh.gov.hu 

somoracz.kata@oh.gov.hu 

 

        Pedagógiai mérés-értékelés 

 
Az országos kompetenciaméréshez kapcsolódóan az 

iskolák adatainak rögzítése az on-line adatbegyűjtő 
rendszerben 
Információ 
bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
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 Pedagógus továbbképzés 
-Az infokommunikációs technológiák (IKT) 

alkalmazásának alapjai az oktatási gyakorlatban  
-"Egyre magasabb szinten" - Óvodapedagógusok 

szakmai megújító  továbbképzése 
Információ 
 nagy.marta@oh.gov.hu 

somoracz.kata@oh.gov.hu 

-Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására 
Információ:  

nagy.marta@oh.gov.hu 

 

        Pedagógiai mérés-értékelés 

Az országos kompetenciaméréshez kapcsolódóan az 
iskolák adatainak rögzítése az on-line adatbegyűjtő 

rendszerben 

Információ: 
bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
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  Pedagógus továbbképzés 
-Az infokommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásának 

alapjai az oktatási gyakorlatban  
-"Egyre magasabb szinten" - Óvodapedagógusok szakmai 

megújító továbbképzése  
Információ: 
nagy.marta@oh.gov.hu 

somoracz.kata@oh.gov.hu 
Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására 
Információ:  

nagy.marta@oh.gov.hu 

                     Pedagógiai mérés-értékelés 

Az országos kompetenciaméréshez kapcsolódóan az iskolák 

adatainak rögzítése az on-line adatbegyűjtő rendszerben 

Információ: 

bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
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Pedagógus  továbbképzés 

 

-Felkészítés érettségi vizsgaelnöki 

feladatok ellátására 
Információ:  

nagy.marta@oh.gov.hu 

-Az iskolai bántalmazás 
megelőzése és kezelése serdülőknél 

- Az ENABLE iskolai bántalmazás 

ellenes program megvalósítása 
Információ:  

nagy.marta@oh.gov.hu 

somoracz.kata@oh.gov.hu 
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Pedagógus továbbképzés 

Az iskolai bántalmazás megelőzése és 
kezelése serdülőknél - Az ENABLE iskolai 

bántalmazás ellenes program megvalósítása 
Információ:  
nagy.marta@oh.gov.hu 

somoracz.kata@oh.gov.hu 

 

        Pedagógiai mérés-értékelés 

 
Az országos kompetenciaméréshez 

kapcsolódóan az iskolák adatainak rögzítése 
az on-line adatbegyűjtő rendszerben 

Információ:   

bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 

           Tanulótájékoztatás 
Veszprém Megyei Diákparlament 

Információ: 

veszeline.penzes.ildiko@oh.gov.hu 
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           Pedagógus továbbképzés 

Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése serdülőknél - 
Az ENABLE iskolai bántalmazás ellenes program 

megvalósítása 
Információ:  
nagy.marta@oh.gov.hu 

somoracz.kata@oh.gov.hu 
        Pedagógiai mérés-értékelés 

 
Az országos kompetenciaméréshez kapcsolódóan az iskolák 

adatainak rögzítése az on-line adatbegyűjtő rendszerben 

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

 

              Tanulótájékoztatás 

 
Fejér Megyei Diákparlament 

Információ: 

veszeline.penzes.ildiko@oh.gov.hu 
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 Pedagógus továbbképzés 

Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése serdülőknél 
- Az ENABLE iskolai bántalmazás ellenes program 

megvalósítása 
Információ:  
nagy.marta@oh.gov.hu 

somoracz.kata@oh.gov.hu 

 

             EFOP-3.215. Projekt 
Műhelymunka - A digitális kompetenciák beépíthetősége a 
pedagógusminősítésbe és a pedagógusok tanfelügyeletébe 

Információ: 

szijjne.szekelyi.katalin@oh.gov.hu    

 

        Pedagógiai mérés-értékelés 

 
 Az országos kompetenciaméréshez kapcsolódóan az iskolák 

adatainak rögzítése az on-line adatbegyűjtő rendszerben 

Információ: 
bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
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       Pedagógus továbbképzés 
Az infokommunikációs technológiák (IKT) 
alkalmazásának alapjai az oktatási gyakorlatban 

Információ: 

nagy.marta@oh.gov.hu 

somoracz.kata@oh.gov.hu 
                       

            Pedagógiai mérés-értékelés 

 
Az országos kompetenciaméréshez kapcsolódóan az 
iskolák adatainak rögzítése az on-line adatbegyűjtő 

rendszerben 

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

 
                        Pedagógus életpálya 
                          Szakértői konferencia  
Információ:         

bed.judit@oh.gov.hu 
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          Pedagógus továbbképzés 
Az infokommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásának 
alapjai az oktatási gyakorlatban 

Információ:  

nagy.marta@oh.gov.hu 
somoracz.kata@oh.gov.hu 
        Pedagógiai mérés-értékelés 

 
Az országos kompetenciaméréshez kapcsolódóan az iskolák 
adatainak rögzítése az on-line adatbegyűjtő rendszerben 

Információ: 

bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
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 Pedagógus továbbképzés 
Az infokommunikációs 
technológiák (IKT) 

alkalmazásának alapjai az 

oktatási gyakorlatban 
Információ:  

nagy.marta@oh.gov.hu  

somoracz.kata@oh.gov.hu 
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Pedagógiai mérés-értékelés 

 
Az országos kompetenciaméréshez 
kapcsolódóan az iskolák adatainak 

rögzítése az on-line adatbegyűjtő 

rendszerben 
Információ:        

bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
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         EFOP-3.215. Projekt 

 

Műhelymunka - A digitális kompetenciák beépíthetősége a 

pedagógusminősítésbe és a pedagógusok tanfelügyeletébe 

Információ:  
szijjne.szekelyi.katalin@oh.gov.hu  

 

                Pedagógiai mérés-értékelés 

 

 
Az országos kompetenciaméréshez kapcsolódóan az iskolák 

adatainak rögzítése az on-line adatbegyűjtő rendszerben 

Információ: 
bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
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  Pedagógiai mérés-értékelés 

 

 
Az országos kompetenciaméréshez kapcsolódóan az iskolák 

adatainak rögzítése az on-line adatbegyűjtő rendszerben 

Információ: 
bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
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 Pedagógiai mérés-értékelés 

 
Az országos kompetenciaméréshez kapcsolódóan az 

iskolák adatainak rögzítése az on-line adatbegyűjtő 
rendszerben 

Információ: 

bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
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Pedagógus továbbképzés 
A hozzáadott érték – mit és miért mérünk? (Tudás-, készség-, 

képesség- és kompetenciamérések) 
Információ:  

nagy.marta@oh.gov.hu 
somoracz.kata@oh.gov.hu 
                    Pedagógiai mérés-értékelés 

 
Az országos kompetenciaméréshez kapcsolódóan az iskolák 
adatainak rögzítése az on-line adatbegyűjtő rendszerben 

Információ: 

bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
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Pedagógus továbbképzés 

A hozzáadott érték – mit és miért mérünk? (Tudás-, készség-, 

képesség- és kompetenciamérések) 
Információ:  

nagy.marta@oh.gov.hu 

somoracz.kata@oh.gov.hu 
        Pedagógiai mérés-értékelés 

 
Az országos kompetenciaméréshez kapcsolódóan az iskolák 
adatainak rögzítése az on-line adatbegyűjtő rendszerben 

Információ:  

bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 
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