
Bázisintézmény megnevezése Megosztani kívánt jó gyakorlatok, innovációk Tematikus szakterület Vállalt bázisintézményi feladatok

Oktatásszervezési eljárások Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Projektek: Egészséges életmód, Farsang, Advent, Ősz, Húsvét, Pünkösd, "Mozdulj 

velünk"
Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Fekete István témahét, témanap Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Barátunk a természet, túrával egybekötött tanulmányi verseny Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása

Moduláris oktatás: Ökoiskolai program Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Komplex Instrukciós Program alkalmazása - hátrányos helyzetű tanulók integrációs 

oktatása
Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése

Kooperatív technikák alkalmazása Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Értelemnyitogató fejlesztő program-Látom,hallom,mondom,csinálom Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Játsszunk együtt németül Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Tarka forgatag Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Egészséges életmód, egészséges életszemlélet Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Egészséges élemód, környezetvédelem Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Kincsünk a víz Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Életet adó víz Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

“Berzsenyi Open” atlétikai verseny Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása

Nyelvi országismereti vetélkedő Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása

Természettudományos délután Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése

SNI tanulók hatékony, célirányos, a szakértői véleményben javasoltak szerinti 

fejlesztése
Pedagógiai tájékoztatás

Autizmus spektrumzavarral élő ép illetve értelmileg akadályozott tanulók pszichés 

sajátosságai, oktathatóságuk lehetőségei
Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése

"Amikor a korrepetálás nem használ" SNI tanulók sikeres integrációja Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése

Érzékenyítő nap Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése

Egyszerű robotok használata a tanítási gyakorlatban Pedagógusok képzésének segítése

Számolási zavar megsegítése –Dyscalculine  Terápiás Program Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése

Megyei Szépíró Verseny /SNI; BTMN-es tanulók részére/ Tehetséggondozó verseny szervezése

Hagyomány és innováció a logopédiában - Akkreditált továbbképzés Intézményfejlesztés

Tehetséggondozás terepen- természettudományos tábor Magyarország nemzeti 

parkjaiban
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése

Gépírástanítás Intézményfejlesztés

Alternatív jutalmazó, büntető módszer "Fabatka módszer" Tanulói értékelés

Erőszakmentes kommunikáció Konfliktuskezelés

A gyermek előítéletek felismerése és konfliktuskezelés a PersonaDoll módszer 

használatával
Konfliktuskezelés

Tanulás könnyítő program
A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- 

és pedagógiai támogató rendszer működtetése

„Zöld Hetek” Zöld szemlélet elméletben és gyakorlatban A tanulás támogatása

„Hangolódó” Óvoda-Iskola Átvezető Program A tanulás támogatása

Nagykanizsa Központi Óvoda Fenntartható jövőnk

Intézményfejlesztés, Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, 

oktatásának segítése. Tanügyigazgatási szolgáltatás. Pedagógusok képzésének, 

továbbképzésének, önképzésének segítése.

Szakmai napok, hospitálások, műhelymunkák                           

Együttműködés más intézményekkel

Helyszín biztosítása                                                    

Idegen nyelvi szintvizsga a tanulmányok alatt A tanulás támogatása

Programozás oktatása és a tanult tudás alkalmazása az iskolai és iskolán kívüli 

rendezvényeken
A tanulás támogatása

„FANTA-SZtaTIKUS elektronika” A tanulás támogatása

Adventtől vízkeresztig- projekt Intézményfejlesztés

Jeles napok a természetben Intézményfejlesztés

Mestermunka
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése, 

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése

Művészeti tárgyú matematikai feladatok és mozgóképkultúra matematika szakkörön
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése, 

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése

Őrségi Kistérségi tanulmányi verseny Tanulmányi, és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása

Pályaválasztási Vásár Őriszentpéteren Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat

Sporttáborok szervezésének tapasztalatai. Intézményfejlesztés

Suli-Hírek” iskolaújság szerkesztése, kiadása Intézményfejlesztés

Saját fejlesztésű tanulást segítő eszközök

Intézményfejlesztés, Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, 

oktatásának segítése, Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, 

oktatásának segítése

„Tükör” – szakmai műhelyfoglalkozás/interaktív foglalkozás
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése. 

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Érzékenyítő program – Autizmus- szakmai műhelymunka
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése. 

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Állat-asszisztált (kutyás) foglalkozás – interaktív előadás
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése. 

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Tanulástechnika-Tanulásmódszertan (Stresszoldó, mozgásfejlesztő, tanulást segítő 

gyakorlatok) – műhelyfoglalkozás

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése. 

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

„Élni és élni hagyni” – Az élet ADHD-val – műhelyfoglalkozás
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése. 

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Sistrum Zenei Versenyek Tehetséggondozás, tanulás támogatása

Együtt egymásért - jótékonysági hangverseny Tehetséggondozás, tanulás támogatása

A Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar 40 éves fennállásának jubileumi hangversenye Tehetséggondozás

Erdőpedagógiai foglalkozások

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek nevelésének, oktatásának segítése, 

konfliktuskezelés - Játékos, fejlesztő tevékenységek, erdőpedagógiai módszerek, 

közvetlen tapasztalás, szenzitív játékokkal

KNEIPP módszer gyakorlata az óvodában
Pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése - Egészséges 

életmódra nevelés 

Intézményfejlesztés, Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, 

oktatásának segítése, Konfliktuskezelés, Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 

nevelésének, oktatásának segítése, Pedagógusok képzésének, továbbképzésének 

és önképzésének segítése, Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek 

szervezése és összehangolása

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, 

Intézményfejlesztés

Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása

Helyszín biztosítása

Hospitálás, szakmai támogatás

Helyszín biztosítása

Műhelymunkák

Fórummal egybekötött előadás

Humánerőforrás biztosítása

Hospitálás, szakmai támogatás

Helyszín biztosítása

Hospitálás, szakmai támogatás, workshop Helyszín biztosítása

Előadások

Kiállítás, vándorkiállítás

Nyelvi feladatbank

Helyszín biztosítása

Humánerőforrás biztosítása Eszközkölcsönzés

Néphagyomány és drámapedagógia

Humánerőforrás biztosítása, Boldog Iskolák Csoport 

létrehozása, Boldog Iskolák Találkozója, Helyszín biztosítása, 

Szakmai műhelymunka, előadások

Diákönkéntesség Tantárgyköziség

Új sportágak megismertetése Sportfesztiválok rendezése                  

ZÓNA megvalósítása

Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium KLASZTER-projekt bemutatása

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Borsfai Fekete István Általános Iskola

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Általános Iskola, Beszédjavító Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola,Kollégium

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 

Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola

NSZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Őriszentpéteri Általános Iskola

Szivárvány Óvoda, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Általános 

Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény

Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI

Szombathelyi Weöres Sándor Óvoda

Érzékenyítő nap Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése

Hospitálás, szakmai támogatás, workshop  Konfliktuskezelési 

továbbképzés

Bemutató órák, hospitálás

Helyszín biztosítása

"Nap harmata"-halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak 

segítségnyújtás

Helyszín biztosítása 

Helyszín biztosítása

Helyszín biztosítása

Gyerekekkel közös/csak felnőtteknek szóló foglalkozások                            

Műhelymunka

Társintézményekkel közös programok Napló és tervezőmunka, 

projekttervezés Kézműves foglalkozások Fejlesztőpedagógia

Boldogságóra tartása 

HATOSfogat Művészeti Fesztivál



Környezeti nevelés lehetőségei nyári vándortáborok, terepgyakorlat jellegű túrák és 

erdei iskolai program keretében
Pedagógus tájékoztatás

Élményalapú tanulás természetismert és biológia órákon A tanulás támogatása

Digitális eszközökkel támogatott természettudományos tehetséggondozás, felkészítés 

tanulmányi versenyekre
A tanulás támogatása

A pedagógiai hatékonyság növelése élménypedagógiai módszerekkel és a gamifikáció 

eszközeivel a történelem oktatásában című modellünk bemutatása. 
A tanulás támogatása

Játékos sportverseny feladatköre testnevelés órákon Tanulmányi, és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása

Idegen nyelvi hét bemutatása A tanulás támogatása

Kis Bankárok – Pénzügyi ismeretek szakkör
Intézményfejlesztés, Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, 

oktatásának segítése

Tehetséggondozás – Tehetségpont működtetése 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése, 

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése

„Arizona” program működtetése Konfliktuskezelés

Óvoda-iskola átmenetet támogató program

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése. 

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése.  

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése. A 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- 

és pedagógiai támogató rendszer működtetése

Digitális pedagógia alkalmazása tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése.  Kiemelt 

figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése.  Hátrányos 

helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése.  A 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- 

és pedagógiai támogató rendszer működtetése

Természetismereti verseny
 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése.  

Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása

Tehetséggondozó foglalkozások tartása a tehetségfelismerés, a tehetséggondozás és a 

tehetségkibontakoztatás tárgykörében
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése

Tanárok számára szervezett foglakozások (szaktárgyi műhelymunka, szakmai délután) Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Tehetségeink bemutatkozása (Szépirodalmi Műhely előadásai, diákalkotóink kiállításai)
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése, 

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Intézményfejlesztés, Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, 

oktatásának segítése (tehetséggondozás), Pedagógiai értékelés, Pedagógiai 

tájékoztatás

Intézményfejlesztés, Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, 

oktatásának segítése (tehetséggondozás), Pedagógiai tájékoztatás

Színházi előadások a ZMG Szépirodalmi műhely 

közreműködésével

Hospitálás, szakmai támogatás

Helyszín biztosítása

"Sokat tud az én kezem…" megyei rajzpályázat, Megyei 

festészet és rajzverseny, Pályaorientációs nap  Szakmai fórum 

óvónőknek

Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

Szép iskolát kívánunk! - Diákmesterművek

Nyári képzőművészeti tábor

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola

Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Vasvári Általános Iskola

Helyszín biztosítása

Helyszín biztosítása

Helyszín biztosítása

Pedagógiai, módszertani modellhez hozzáférés biztosítása                          

Hospitálás, műhelymunka


