
Igényfelmérő alapján besorolható:

címe leírása tematikus szakterület munkaforma előadó célcsoport Kapcsolattartó (név, e-mail) link Létszám

Digitális pedagógia                                                                                                                                          

Sajátos igényű gyermekek, tanulók integrációja                                                                                              

Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek, tanulók fejlesztése                                                        

Tehetségfejlesztés                                                                                                                          

Konfliktuskezelés                                                                                                                                           

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 

nevelésének, oktatásának segítése                                                 

Pedagógiai értékelés                                                                                                                                                

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

támogatása

Szombathelyi Bartók 

Béla Zeneiskola-AMI
2023. 02. 07. Tibold Iván Terem    

XXI. Sistrum Zenei 

Versenyek-  

Fuvolaverseny

A 21. alkalommal meghirdetett Sistrum Zenei Versenyek az alapfokú 

művészetoktatási intézmények tanulói részére meghirdetett  

tanulmányi verseny. Célja többek között  a szorgalmas, és 

kiemelkedő képességű növendékek megmérettetése, a tehetségek 

felkutatása,  a versenyzési rutin megszerzése és a felkészítő tanárok 

szakmai fejlődése.

Tehetséggondozás Zenei verseny Két tagú szakmai zsűri

Zeneiskolába járó fuvola 

szakon tanuló növendékek 

(9-18 év)

Illés Klaudia illes.klaudia@bartokzi.szombathely.hu http://www.bartokzi.hu/

Zalaapáti Gábor Áron 

Általános Iskola
2023. 02. Távolléti Az év élőlényei 2023-ban

Választani kell egyet a 2023-as év élőlényei közül, és képek, 

illusztrációk, rajzok, rövid ismertető, segítségével be kell mutatni. 
Tehetséggondozás Egyéni munka

Pozsegovitsné 

Schvarcz-Fekete Szilvia
1-4. osztály

Pozsegovitsné Schvarcz-Fekete Szilvia 

pozseszilvi@gmail.com
A pályázat beküldése postai úton. 20 fő Tehetségfejlesztés

Zalaapáti Gábor Áron 

Általános Iskola
2023. 02. 12. 14.00

Jelenléti és digitális 

jelenlét is

Digitális kultúra tanítása 

alsó tagozaton

A 3. osztályos Digitális kultúra tankönyv alapján a témakörök rövid 

bemutatása, áttekintése. Ötletbörze.

Pedagógusok képzésének 

továbbképzésének és 

önképzésének a segítése.

Műhelymunka
Krepsz- Kapai 

Bernadett

Tanítók, informatika 

tanárok

Krepsz - Kapai Bernadett

bettykapai@gmail.com    
https://forms.gle/cCtqh9fyZDUbR8F29 korlátlan- online Digitális pedagógia                                                                                                                                                                                           

Szombathelyi Bartók 

Béla Zeneiskola-AMI
2023. 02. 15. Tibold Iván Terem    

XXI. Sistrum Zenei 

Versenyek-

Mélyrézverseny

A 21. alkalommal meghirdetett Sistrum Zenei Versenyek az alapfokú 

művészetoktatási intézmények tanulói részére meghirdetett  

tanulmányi verseny. Célja többek között  a szorgalmas, és 

kiemelkedő képességű növendékek megmérettetése, a tehetségek 

felkutatása,  a versenyzési rutin megszerzése és a felkészítő tanárok 

szakmai fejlődése.

Tehetséggondozás Zenei verseny Két tagú szakmai zsűri

Zeneiskolába járó 

Vadászkürt, Tenorkürt, 

Baritonkürt, Harsona, Tuba 

szakon tanuló növendékek 

(9-18 év)

Illés Klaudia illes.klaudia@bartokzi.szombathely.hu http://www.bartokzi.hu/

Szombathelyi Bartók 

Béla Zeneiskola-AMI
2023. 02. 21. Tibold Iván Terem    

XXI. Sistrum Zenei 

Versenyek-Hegedű-

verseny

A 21. alkalommal meghirdetett Sistrum Zenei Versenyek az alapfokú 

művészetoktatási intézmények tanulói részére meghirdetett  

tanulmányi verseny. Célja többek között  a szorgalmas, és 

kiemelkedő képességű növendékek megmérettetése, a tehetségek 

felkutatása,  a versenyzési rutin megszerzése és a felkészítő tanárok 

szakmai fejlődése.

Tehetséggondozás Zenei verseny Két tagú szakmai zsűri

Zeneiskolába járó hegedű 

szakon tanuló növendékek 

(9-18 év)

Illés Klaudia illes.klaudia@bartokzi.szombathely.hu http://www.bartokzi.hu/

Szombathelyi Bartók 

Béla Zeneiskola-AMI
2023. 02. 23. Tibold Iván Terem    

XXI. Sistrum Zenei 

Versenyek-Furulya-

verseny

A 21. alkalommal meghirdetett Sistrum Zenei Versenyek az alapfokú 

művészetoktatási intézmények tanulói részére meghirdetett  

tanulmányi verseny. Célja többek között  a szorgalmas, és 

kiemelkedő képességű növendékek megmérettetése, a tehetségek 

felkutatása,  a versenyzési rutin megszerzése és a felkészítő tanárok 

szakmai fejlődése.

Tehetséggondozás Zenei verseny Két tagú szakmai zsűri

Zeneiskolába járó furulya 

szakon tanuló növendékek 

(9-18 év)

Illés Klaudia illes.klaudia@bartokzi.szombathely.hu http://www.bartokzi.hu/

Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ bázisintézményi programjai

2023. február

Jelentkezés

Intézmény Időpont Helyszín

Program

https://forms.gle/cCtqh9fyZDUbR8F29

