
  

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

    1 2 3 

4 5 Versenyek 

"Szép Magyar Beszéd" 

verseny 5-8. évfolyam 
 Információ: 

Versenyek.POKSzekesfeherv

ar@oh.gov.hu 

6 7 Pedagógus képzés 

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban (folyamatba 

ágyazott pedagógus-továbbképzés) 
  Információ: nagy.marta@oh.gov.hu ;somoracz.kata@oh.gov.hu 

  Mérés-értékelés 

-A központi írásbeli felvételi feladatokkal kapcsolatban felmerülő szakmai, javítási kérdések küldése a 
kozpontifelveteli@oh.gov.hu email címre. 

-A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesíti az írásbeli 

eredményről a tanulókat 
 Információ: bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 

 Versenyek 
-Savaria országos történelem verseny 

-Országos történelem tanulmányi verseny 

 Információ: 
Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

8 9 Pedagógus képzés 

A tanulás tanítása az általános 

iskolában 
     Információ:  

nagy.marta@oh.gov.hu  

somoracz.kata@oh.gov.hu 

 

10 Lemorzsolódás 

Az iskoláknak a 2018/19-es 

tanév I. félévére a 
lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulókra vonatkozó 

adatszolgáltatás határideje. 
     Információ: 

bukorne.bamberger.zsuzsanna@

oh.gov.hu 

11 Pedagógus képzés 

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) 

használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves 

korban (folyamatba ágyazott pedagógus-továbbképzés  
 

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

somoracz.kata@oh.gov.hu 

12 13  Versenyek 

"Szép Magyar Beszéd" verseny 

5-8. évfolyam 

 
 Információ: 

Versenyek.POKSzekesfehervar

@oh.gov.hu 

14 Pedagógus képzés 

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban (folyamatba 

ágyazott pedagógus-továbbképzés) 

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

 Versenyek 
"Ismerem a technikai környezetemet" - Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi dunántúli verseny 
 Információ:  Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

15 16 Pedagógus képzés 

A tanulás tanítása az általános 

iskolában 

 Információ:  
nagy.marta@oh.gov.hu  

somoracz.kata@oh.gov.hu 

17 

18  Pedagógus képzés 

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) 

használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves 
korban (folyamatba ágyazott pedagógus-továbbképzés) 

 Információ:  
nagy.marta@oh.gov.hu  

somoracz.kata@oh.gov.hu 

 Középfokú felvételi  
A KIFIR felvételi lapok elektronikus kitöltését biztosító 

modul írási és nyomtatási funkcióinak lezárása. 
 Információ: 

bukorne.bamberger.zsuzsanna@oh.gov.hu 

 Versenyek 
Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny 

 Információ: 
Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

19  EFOP-3.2.13 

 pedagógus 

 képzés 
A pályaorientációs 

tevékenység szerepe, 

feladatai - érzékenyítő, 
szemléletformáló pedagógus-

továbbképzés 

     Információ:  

somoracz.kata@oh.gov.hu  

 Versenyek 
"Szép Magyar Beszéd" 

verseny 5-8. évfolyam 

 Információ: 
Versenyek.POKSzekesfeherv

ar@oh.gov.hu 

20  EFOP-3.2.13 

 pedagógus képzés 
A pályaorientációs 

tevékenység szerepe, feladatai 
- érzékenyítő, szemléletformáló 

pedagógus-továbbképzés     

 Információ:  

somoracz.kata@oh.gov.hu 

 Versenyek 
"Szép Magyar Beszéd" verseny 

5-8. évfolyam 

 Információ: 

Versenyek.POKSzekesfehervar

@oh.gov.hu 

21 Pedagógus képzés 

- A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban (folyamatba 

ágyazott pedagógus-továbbképzés) 

- Digitális kompetenciafejlesztés ének-zene-, szolfézs-, zeneelmélet- és hangszeres zenetanárok részére 
  Információ: nagy.marta@oh.gov.hu ;somoracz.kata@oh.gov.hu 

  Középfokú felvételi  
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.. 

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

 Versenyek 
Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny 

 Információ:  Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

22 Pedagógus képzés 

Digitális kompetenciafejlesztés 

ének-zene-, szolfézs-, 
zeneelmélet- és hangszeres 

zenetanárok részére 
 

 Információ:  

nagy.marta@oh.gov.hu  

somoracz.kata@oh.gov.hu 

23 Pedagógus képzés  
- A tanulás tanítása az általános 

iskolában 
- Digitális 

kompetenciafejlesztés ének-
zene-, szolfézs-, zeneelmélet- 

és hangszeres zenetanárok 

részére 
 Információ:  

nagy.marta@oh.gov.hu  

somoracz.kata@oh.gov.hu 

 Versenyek 
Lánczos Kornél Középiskolai 
Fizikaverseny  

 Információ: 

Versenyek.POKSzekesfehervar
@oh.gov.hu 

24 

25 26 27 Tanulótájékoztatás 

Diákönkormányzatot segítő 

pedagógusok szakmai fóruma 
(Fejér megye)            

 Információ: 

veszeline.penzes.ildiko@oh.gov

.hu 

 Versenyek 
Országos angol nyelvi verseny 

általános iskolásoknak

 Információ: 
Versenyek.POKSzekesfehervar

@oh.gov.hu 

28 Pedagógus képzés 

-A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban (folyamatba 

ágyazott pedagógus-továbbképzés) 
 Információ: nagy.marta@oh.gov.hu ;somoracz.kata@oh.gov.hu 

-Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP) 

 Információ:  

nagy.marta@oh.gov.hu  

 Tanulótájékoztatás 
Diákönkormányzatot segítő pedagógusok szakmai fóruma (Veszprém megye)  

 Információ: veszeline.penzes.ildiko@oh.gov.hu 

 Versenyek 
Irinyi János országos középiskolai kémia verseny 

 Információ: Versenyek.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

   

2019. február 
 


