
 

 

 



I. Bázisintézményi célok 

 

- Bázisintézményi tevékenységünkkel hozzájárulunk a társintézmények és tantestületünk pedagógiai, szakmai fejlődéséhez. 

- A közoktatási intézmények számára olyan hasznos, már évek óta jól működő intézményi folyamatok bemutatása, szakmai anyagok 

átadása, melyeket a saját iskolájukban a helyi szokásrendhez és szakmai törekvésekhez igazítva sikeresen megvalósíthatnak. 

- A Jó gyakorlatok megosztására szervezett programok tovább erősítik a belső innováció hajlandóságát és szakmai együttműködést. 

- Az adott tanévre vonatkozó aktuális jó gyakorlat, innováció, módszertani modell bemutatása bemutató órával, szakmai konzultáció 

szervezésével, helyszíni mentorálással. 

- Intézményi igény esetén segítjük és követjük a jó gyakorlatok adaptációját. 

- A bázisintézmények együttműködése eredményeként sok új jó gyakorlatot ismerünk meg, adaptálhatunk. 

 

II. Programnaptár 

 

Hónap Időpont Program megnevezése Helyszíne Programvezető/felelős Tervezett létszám (fő) 

szeptember 

25 – 30. 

14 – 16.30 

óra 

Bemutatkoznak a 

bázisintézményi 

programok. 

 

Somogy megye: 

Kaposvári Liszt Ferenc 

Zeneiskola- Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Tolna megye: 

Dombóvári Belvárosi 

Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Gőbölös Izolda 

POK-kapcsolattartó és 

 

Szabó Béláné, Lamberti 

Judit 

intézményi kapcsolattartó 

Somogy megye: 30 

Tolna megye: 14 

október 
19. hete 

14-16 óra 

Intézményi modell 

bemutatása: Erdei 

iskolai projekt  

Az erdei iskola helyszíne: 

Lengyel Anna-forrás  

(BÁI Széchenyi IÁI Bonyhád) 

Fábiánné Csiszér Elvira 

erdei iskola szakmai 

felelős /programvezető 

8 fő 

Saját intézmény: 3 fő 

 



 

október 
25. szerda 

8-10.30 óra 

Bemutató óra, szakmai 

konzultáció: IKT-val 

támogatott 1. osztályos 

tanóra 

Konzultáció: „Híd a 

sulihoz” programról 

helyi innováció 

BÁI Széchenyi IÁI 

Bonyhád, Fáx ltp. 34. 

Óvónők látogatási napjának 

keretében 

1.b Nierné Földi Erika 

tanító 
Dr. Szudi Lászlóné mk 

vez. programvezető 

óvónők 6 fő 

tanítók: 6 fő 

1 szaktanácsadó POK a 

konzultáció vezetéséhez 

intézményvezető 

POK-vezető 

december 
13. hete 

14-16 óra 

Szakmai műhely: 

Kisiskolás IKT 

programok a tanórai 

módszerek 

gazdagítására 

BÁI Széchenyi IÁI 

Bonyhád, Fáy ltp 34. 

Lamberti Judit 

műhelyvezető 

tanítók: 10 fő 

intézményvezető 

POK-vezető 

január  
Félévzáró értékelés, 

összegzés 

Somogy és Tolna megye: 

Mesevár Óvoda és 

Bölcsőde, Nagybajom 

intézményvezető 

POK-vezető 

Somogy megye: 30 

Tolna megye: 14 

február 

3. hét 

21. óra 

Intézményi jógyakorlat 

bemutatása (2.) IKT –

val támogatott oktatás, 

nevelés: 1-3, évf. helyi 

tanterv és program 

BÁI Széchenyi IÁI 

Bonyhád Fáy ltp 34. 

Szabó Béláné, Lamberti 

Judit 

Dr Szudi Lászlóné mk. 

vezető, programvezető 

tanítók/vezetők: 8 fő 

intézményvezető 

POK-vezető 

március 

21. 

8-10.30 

Bemutató óra, szakmai 

konzultáció: 

Alsó és felső 1-1 német 

nyelvi IKT-val 

támogatott nyelvi óra 

BÁI Széchenyi IÁI 

Bonyhád Fáy ltp 34. 

Alsó: Palkóné Kirch 

Erika 

Felső: Horváth Orsolya 
Csákovicsné Dékány 

Mária 

mk vezető 

Óvónők: 4 fő 

tanítók: 6 fő 

POK szaktanácsadó 1 fő 

Szabó Béláné igazgató 

POK-vezető 

 

március  

10. 

14-16 óra 

Szakmai műhely: ikt 

programok 

alkalmazásának 

BÁI Széchenyi IÁI 

Bonyhád Fáy ltp 34 

Műhelyvezető: Dr. 

Fábián Zoltánné 

Bíró Péterné mk. vez. 

Nyelvtanítók, tanárok: 10 fő 

intézményvezető 

POK-vezető 



 

lehetőségei a nyelvi 

órákon 

programvezető 

április 

 

10. hete 

14-16 óra 

Szakmai műhely: 

„Tervezéstől az 

önfejlesztési tervig, 

intézményfejlesztési 

terv feltöltéséig” 

 

BÁI Széchenyi IÁI 

Bonyhád Fáy ltp 34 

Programvezetők: 
Szabó Béláné 

 

Genslerné György Gyöngyi 

min. vez. 

Hesz Györgyi, Kerekes 

Adrienn tanár, 

POK szakkértő 

 

Intézményi felelősök: 10 fő 

intézményvezető 

POK-vezető 

június 

 Évzáró értékelés, 

összegzés; az új tanév 

előkészítése 

Somogy és Tolna megye: 

Bonyhádi Petőfi Sándor 

Evangélikus Gimnázium és 

Kollégium 

intézményvezető 

POK-vezető 

Somogy megye: 30 

Tolna megye: 14 

 

 

 

 

 



 

III. A jógyakorlat/modell/innováció bemutatása 

 

 

Időpont 

(pontos 

megjelöléssel!) 

Programismertető 

(a fenti programelemek részletes bemutatása) 
Célcsoport 

Módszere (előadás, 

szakmai konzultáció, 

műhely, bemutató 

óra, hospitálás, stb) 

Programvezető/felelős 

szeptember 

25 – 30. 

14 – 16.30 

óra 

A bázisintézmények bemutatkozó Tolna megyei 

programján vázlatosan bemutatjuk a pályázati 

programunkat. Betekintést adunk abba, hogy az 

éves munkatervünk mely jó gyakorlatok 

bemutatására épül, és a pályázati programunk 

mely programelemit valósítjuk meg. A tanév 

programsorozata 2 jó gyakorlat 

megismertetésére épít. Erdei iskolai projekt 

Lengyel-Annafürdőn és IKT-val támogatott 

oktatási-nevelési feladatok. 

A Tolna megyei 

bázisintézmények 

vezetői, 

kapcsolattartói. 

 

Előadás, 

prezentáció 

Gőbölös Izolda 

POK-kapcsolattartó és 

 

Lamberti Judit és Szabó 

Béláné 

október 

19. 

14-16 óra 

Az Erdei iskolai projekt konkrét helyszínre 

fogalmazódott meg, így a szakmai konzultáció 

és bemutató helyszínét Lengyel-Annafürdőre 

hirdetjük meg. A helyszíni környezetet és 

feltételeket megismerve, előadás és konzultáció 

keretében ismerhetik meg a résztvevők a jó 

gyakorlat adaptálható részletekig kidolgozott 

programleírását. A szakmai program mellett 

kiemelt célja a programnak a felsőbe lépő 

tanulók megismerése, közösségépítés. Ezzel is 

segítve a személyes kötődés kialakulását, a 

 

- erdei iskolát 

megvalósítók  

- erdei iskola 

bevezetésére nyitottak  

 

helyszíni bejárás, 

előadás, 

konzultáció 

 

Fábiánné Csiszér Elvira 

erdei iskola szakmai felelős 

Vargáné Tamás Tünde 

mk. vezető 



 

közösség összetartozásának erősítését, mely 

közvetetten a lemorzsolódás megelőzésére is 

hatással lehet. 

október 

25. szerda 

8-10.30 óra 

IKT-val támogatott 1. osztályos tanóra. 

Iskolánk 4 hetes program keretében fejleszti az 

elsős tanulók képességeinek felzárkóztatását. 

Hagyományaink szerint októberben látogatják 

meg az óvó nénik gyermekeiket és 

óralátogatások és szakmai program keretében 

betekintenek az osztálytermi folyamatokba. 

Ennek a programnapnak egy óráját nyitjuk meg 

az érdeklődők számára, ahol a fejlesztéshez IKT 

eszközökkel gazdagítja munkáját a pedagógus.  

Az óramegbeszélést tanácsadó koordinálja. A 

konzultáció követően előadás formájában 

megismertetjük az átmenetet segítő  

„Híd a sulihoz” programot 

Óvónők 

általános iskolai 

tanítók 

 

Bemutató óra,  

szakmai 

konzultáció 

Előadás 

 

1.b Nierné Földi Erika tanító 

 

Dr. Szudi Lászlóné mk vez. 

programvezető 

POK tanácsadó 

december 

13. 

14-16 óra 

Kisiskolás IKT programok a tanórai módszerek 

gazdagítására 

A műhelyfoglalkozást informatikai 

környezetben szervezzük, ahol szabad 

felhasználású, interneten elérhető programokat 

ismernek a meg a résztvevők. A linkgyűjtemény 

a tanórák módszertani gazdagítását és a 

pedagógus felkészülését, feladatadásának 

színesítését szolgálja. 

Általános iskolai 

tanítók 

 

Szakmai 

műhelymunka 

 

Lamberti Judit 

műhelyvezető 

 

 



 

 

2018. február 

21.  

14-16 óra 

IKT –val támogatott oktatás, nevelés. 

1-3. évf. évfolyam működik iskolánkban a 

választható, ill. szabadon tervezhető órák 

keretében kisiskolás korban tanítjuk az 

informatika és logikai matematika 

tananyagtartalmakat matematika, ill. a technika 

tantárgy keretében. Az alkalmazott tartalmak, 

módszereket, 35 perces vágott tanórafelvétel ad 

betekintést az iskola gyakorlatába. 

További tartalom a tanulók tanórán kívüli IKT 

eszközhasználata és sokoldalú kompetencia 

alapú fejlesztése pl. média szakkör. A 

programok tanórai differenciált felhasználása a 

lemorzsolódás csökkentése érdekében is 

hatékonyan és eredményesen alkalmazható, 

elsősorban a motiváció erősítése által. 

Azok az általános 

iskolák, akik szeretnék 

bevezetni 1-3. 

évfolyamokon az 

informatika vagy 

logikai matematika 

tantárgyak/tananyagta

rtalmak tanítását. 

előadás 

bemutató óra 

felvételről 

konzultáció 

Dr Szudi Lászlóné mk. vezető 

programvezető 

 

Szabó Béláné, Lamberti Judit 

felelősök 

 

március 

21. 

8-10.30 

Bemutató óra, szakmai konzultáció: 

Alsó és felső tagozaton nyitunk látogatásra 

nemzetiségi német nyelvi órákat. Célunk, hogy 

tanórai környezetben megtapasztalhassák a 

látogatók azokat az IKT alkalmazásokat és 

tanórai eredményességüket, melyet a nyelvi 

órákon érdemes és hasznos alkalmazni. 

 

Nyelvtanárok, tanítók 

bemutató óra 

konzultáció 

Alsó: Palkóné Kirch Erika 

Felső: Horváth Orsolya 

 

POK tanácsadó 

 
Csákovicsné Dékány Mária 

mk vezető 

 

március 10. 

14-16 óra 

Szakmai műhely: ikt programok 

alkalmazásának lehetőségei a nyelvi órákon 

A műhelyfoglalkozást informatikai 

környezetben szervezzük, ahol szabad 

felhasználású, interneten elérhető programokat 

ismernek meg a résztvevők. A linkgyűjtemény a 

Nyelvtanárok, 
műhelymunka 
prezentálás 

Műhelyvezető: Dr. Fábián 

Zoltánné 

 

Bíró Péterné mk. vez. 

programvezető 



 

nyelvi órák módszertani gazdagítását és a 

pedagógus felkészülését, feladatadásának 

színesítését szolgálja. A programok tanórai 

differenciált felhasználása a lemorzsolódás 

csökkentése érdekében is hatékonyan és 

eredményesen alkalmazható, elsősorban a 

motiváció erősítése által. 

április 

10. hete 

14-16 óra 

Szakmai műhely: Szakmailag megalapozott 

feladatvégzés az önértékelési folyamatok 

teljesítésben. „Tervezéstől az önfejlesztési 

tervek feltöltéséig” 

- pedagógus önértékelések 

- vezetői önértékelés 

- intézményi önértékelés 

A törvényi elvárásokban megerősítő 

összefoglalót ad a POK felkért szakértője. 

 

BECS tagok 

iskolai önértékelésbe 

bevont kollégák 

konzultáció 

műhelymunka 

 

 

Programvezetők: 

 
Szabó Béláné 

 

Genslerné György Gyöngyi min. 

vez. 

 

Hesz Györgyi, Kerekes Adrienn 

tanár 

 

POK szakértő 

 


