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KÖSZÖNTŐ 
 
A magyar köznevelés rendszerében az elmúlt időszakban 
számos törekvés történt, hogy a minél eredményesebb 
szakmai munka érdekében szerepet kapjon a hálózati, 
horizontális tanulás, melynek során az intézményekben 
jelen lévő példaértékű innovációk és jó gyakorlatok 
megosztásra kerüljenek.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és 
egyéb hatályos jogszabályok alapján 2015. április 1-jétől az 
Oktatási Hivatal látja el a pedagógiai-szakmai szolgáltatási 

feladatokat. Ezen időponttal kezdték meg működésüket a Hivatal területi 
közigazgatási szervezeti egységei, a Pedagógiai Oktatási Központok is, melyek 
feladata többek között az, hogy országszerte egységes alapelvek és feltételek 
szerint valósuljanak meg a pedagógiai-szakmai szolgáltatások, illetve az azokhoz 
való hozzáférés.   
 
A Hivatal célul tűzte ki, hogy a Pedagógiai Oktatási Központok 
közreműködésével kialakítja bázisintézményei magyarországi hálózatát, 
melynek tagjai képesek lesznek módszertani központként, egyfajta 
tudásbázisként katalizátorai lenni a Magyarországon működő állami és nem 
állami fenntartású köznevelési intézményekben folyó szakmai munkának.   
 
A címet elnyerő intézmények létrehozásától és működésétől a Hivatal azt várja, 
hogy viszonylag rövid idő alatt érzékelhető pedagógiai eredmények szülessenek 
azokban az intézményekben is, amelyek a szakmai innovációktól elszigetelten 
tevékenykednek. A szakmai támogatásra, mentorálásra szoruló óvodák és 
iskolák felkutatása, a beavatkozási pontok megtalálása területi szinten a 
Pedagógiai Oktatási Központok feladata.  
 
Ezúton is gratulálok a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 
bázisintézményeinek a cím elnyeréséhez, vállalt feladataik megvalósításához sok 
sikert kívánok. 
 
  Brassói Sándor   
  köznevelési elnökhelyettes 
  Oktatási Hivatal 
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TISZTELT OLVASÓ! 
 
Örömmel nyújtom át Önnek a Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ bázisintézményeit bemutató kiadványt.  
 
A Szolnoki POK a helyi igényeknek megfelelően kívánja 
biztosítani a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat:  
szaktanácsadói támogatást pedagógusok és intézmények 
számára, pedagógus továbbképzéseket, tanulmányi és 
művészeti versenyeket, szakmai tájékoztatókat, 
konferenciákat, pedagógiai szakkönyvtár működtetését.  
 

 
A pedagógiai-szakmai szolgáltatások szervezése során kiemelten kezeljük az 
iskolák közötti kapcsolatok erősítését, a jó gyakorlatok megosztásának 
lehetőségét. 
 
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye című pályázat eredményeként feladataink 
ellátásában immár kiemelt szakmai partnereink, a bázisintézményeink 
együttműködésére is számíthatunk. 
 
Jelen kiadványunk célja, hogy bemutassuk a Szolnoki POK területén működő 
bázisintézményeket, az általuk megosztani kívánt jó gyakorlatokat és a vállalt 
bázisintézményi feladatokat.  
 
Kérem, ismerkedjenek meg a Szolnoki POK bázisintézményeivel. Kövessék 
nyomon pedagógiai tevékenységüket honlapjaikon, látogassák meg őket 
rendezvényeiken, vegyenek részt az általuk szervezett bemutató órákon, 
foglalkozásokon és műhelymunkákon.  
 
Bízom benne, hogy a bázisintézmények működése az Önök pedagógiai munkáját 
is támogatja majd.  
 
 
 Szabó Róza  
 főosztályvezető 
 Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 
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BÁZISINTÉZMÉNYEK A SZOLNOKI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI 
KÖZPONT ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN 
  
A Szolnoki POK illetékességi területén, Pest megye 7 járásában (Vecsési, Ceglédi, 
Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai és Nagykőrösi), valamint JNSZ megyében az 
„Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére 2017 januárjában 31 
köznevelési intézmény pályázott, amelyek közül az Oktatási Hivatal 26 
intézményt talált érdemesnek a cím viselésére.  
 
A bázisintézmények intézménytípusonként kerültek kiválasztásra a pályázók 
közül, melyek elhelyezkedését az alábbi térkép mutatja be:   

 

 
Bázisintézmények a Szolnoki POK illetékességi területén 
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BÁZISINTÉZMÉNYKÉNT ÓVODAI 
FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK 
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CSEMŐI NEFELEJCS ÓVODA 
OM azonosító: 202351 
Címe: 2731 Csemő, Petőfi Sándor u. 2. 
Tel: 53/392-017 E-mail: vezeto@csemoovika.t-online.hu 
Honlap: www.ovoda.csemo.eu 
Intézményvezető: Erdélyi Krisztina 
Intézményi koordinátor: Erdélyi Krisztina 
Tel: 20/923-7998   E-mail: vezeto@csemoovika.t-online.hu 

 
Csemő településen az első, és azóta is 
az egyetlen működő óvoda 1976-ban 
nyitotta meg kapuit az óvodáskorú 
gyermekek előtt. Jelenlegi 
infrastrukturális adottságainkat 
meghatározza, hogy óvodánk épületét, 
berendezését, udvarát, eszköz-

készletét 2006-ban, pályázati forrásból, „Európai Óvoda a Csemői 
Gyermekeknek” címmel felújították, kibővítették. Az óvodafejlesztés elnyerte az 
„Európai Mintaprojekt” kitüntető címet. Azóta kialakításra került az óvoda 
udvarán jelzőlámpákkal felszerelt KRESZ-park, mezítlábas park, kerti tó, az 
épületben pedig színterápiával felszerelt só-szoba, só-homokozóval, valamint 
megtörtént az épület teljes körű klímatizálása. Két szinten gyermekbarát 
csoportszobák, tágas, funkcionálisan kialakított terek fogadják a gyermekeket, 
dolgozókat és látogatókat. Az óvoda hét csoportja között életkori összetétel 
alapján vannak homogén és heterogén csoportok. 
Az óvodánkban folyó nevelőmunkát nagymértékben befolyásolja a település 
földrajzi fekvése. Tekintettel arra, hogy Csemő nagy tanyavilággal és fejlett belső 
faluközösséggel is rendelkezik, az óvodába érkező gyermekek szocializációs 
szintjei igen eltérőek. Pedagógiai Programunkat az Óvodai Nevelés Országos 
Alapprogramjának megfelelve írtuk, amelynek elkészítéséhez felhasználtuk a 
Komplex Prevenciós Óvodai Program tudományos kutatásaira épített és 
kidolgozott pedagógiai eljárásait, módszereit, eszközeit. Szeretetteljes, 
biztonságos, az egyéni különbözőségeket toleráló légkörben, ésszerű korlátokkal 
minden gyermeknek esélyt adunk saját erősségeik felismerésére és 
sikerélményére. 

MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK  

Jó gyakorlataink irányultságát az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, 
Pedagógiai Programunk, a társadalmi felzárkóztatás érdekében végzett 
tevékenységünk (IPR) és a környezeti nevelés iránti elhivatottságunk határozza 
meg.  

„Azokért élünk, akiket szeretünk,  
Azokért, akik igaznak tartanak.  
A jövőnek élünk: A szépért s a jóért,  
Amit tehetünk.”    

(Széchenyi István) 
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Jó gyakorlataink különlegessége 
abban rejlik, hogy a különböző 
életkorú csoportokban folyó 
pedagógiai munka mellett, az 
egész óvodát érintő kiegészítő 
szakmai programokat is 
tartalmaznak. Két kiválóan 
megfelelt előminősített jó 
gyakorlatunk a „Nefelejcs nap” és 
a „Farsang témahét” újszerű mintát nyújt a szabadidős programok 
szervezésében, amely hatékonyan befolyásolja az óvoda kapcsolatrendszerének 
működtetését úgy a családok, mint a külső együttműködő partnerek 
tekintetében.  
További jó gyakorlataink: 
 Hagyományéltetés témakörében: Adventi időszak az óvodai közösségünkben 
(programsorozat), Húsvéti népszokások (témahét), „A kenyér” 
 Környezeti nevelés témakörében: Állatok világnapja az óvodában (témahét), 
Víz világnapja, Erdei tábor 
 Tanulási nehézségek megelőzése témakörében: Készség-és képességfejlesztés a 
zenei neveléssel 
 Egészséges életmódra nevelés témakörében: Nefelejcs Egészségnap 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

Jó gyakorlatainkat változatos, a témához illeszkedő megvalósítási formában 
mutatjuk be. Lehetőséget biztosítunk a tevékenységek gyermekcsoportban 
történő lebonyolításának megtekintésére, valamint a bemutató kiegészítéseként 
szakmai konzultáció keretében értékeljük a látottakat. Témaheteinkkel, a 
pedagóguskompetenciák megjelenítésére, valamint tematikus tervek 
kidolgozására nyújtunk gyakorlatokat. Szívesen fogadjuk jeles napi 
programjainkon azokat az intézményeket, akik úgy érzik, megújulási folyamaton 
szeretnének részt venni.  
Óvodánkban, a társadalmi felzárkóztatás elősegítése érdekében közel tíz éve 
működtetjük az Integrációs Pedagógiai Rendszert, amelynek kiemelt 
területeinek gyakorlati megvalósítását készek vagyunk átadni olyan óvodák 
számára, amelyek az óvodai fejlesztőprogram alapján végeznek intézményükben 
szakmai tevékenységet. Ilyen irányú pedagógiai tevékenységeinket hospitálás, 
előadás és műhelymunka keretei között mutatjuk be, ezáltal adaptálható óvoda 
számára. Zöld Óvodaként szívesen mutatjuk be az óvodánkban folyó környezeti 
nevelés lehetőségeit. A helyszíni látogatások mellett, digitális formában 
nyújtunk gyakorlati mintákat a sokszínű megvalósításra, valamint segítséget 
biztosítunk a közvetlen környezet adta lehetőségek beépítésére az érdeklődő 
intézmények számára. 
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JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE KÖZPONTI ÓVODA 
OM azonosító: 035646 
Címe: 5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. U. 10. 
Tel: 57/504-260 E-mail: ovintjb@pr.hu 
Honlap: www.jaszberenyiovik.hu 
Intézményvezető: Beszteri Éva 
Intézményi koordinátor: Papp Mária 
Tel: 20/480-8410 E-mail: ovintjb@pr.hu 
 

Jászberény Város Óvodai Intézménye nyolc 
óvodában fejti ki működését, összhangot 
teremtve az egyes tagóvodák pedagógiai-, 
tanügy igazgatási-, munkáltatói-, gazdasági, 
menedzselési, feladatinak ellátása területén. 
Jelenleg a 34 óvodai csoport 805 férőhellyel 

rendelkezik a csoportok szerkezetük szerint osztatlanok.  
Az intézmény elkötelezett a minőségfejlesztés iránt, ennek köszönhetően 2004-
ben elnyerte a KMD arany fokozatát, Kiválóság kategóriában.  Részt vettünk a 
HEFOP 3.1.2. pályázaton, valamennyi óvodánk „Zöld óvoda” és „Madárbarát 
óvoda”, négy „Jó gyakorlatot” készítettünk, három óvoda eredményes TÁMOP -
3.1.7.-11/2 pályázaton vett részt a „Referencia-intézmények országos 
hálózatának kialakítása és felkészítése” címmel. Az országos kiírású 
Teljesítménymotivációs pályázaton 2009-ben és 2010-ben „kiválóan megfelelt” 
eredményt értünk el. 
A Központi Óvoda, - melyet a feladatok ellátására kijelöltünk, 2012-ben került 
átadásra és az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának 
gyakorló óvodája.  
A nyolc nevelőcsoportos, 200 férőhelyes óvoda kiváló 
lehetőséget biztosít az egészséges életmódra 
nevelésre, az egészség megőrzésére, a mozgás 
megszerettetésére, valamint közös rendezvények 
szervezésére. Az egészségmegőrzést segíti a só szoba, 
a mozgás megszerettetését egy több funkciós 
tornaszoba és egy modern vízhez szoktató medence 
biztosítja. Az egyéni felzárkóztatásra, tehetségfejlesztésre valamint az IKT 
eszközök használatának megismerését külön helyiségek biztosítják. A 
csoportszobák kétszintesek, galériaszerűek, így lehetőség nyílik a vegyes 
életkorú gyermekek mikrocsoportos fejlesztésére. A galéria szintje összenyílik a 
tetőterasszal, ami egy zöldtetős, kertes, tornácos külön kis világ, ahol lehetőség 
van a nyugodtabb tevékenységekre. A belső terekben természetsarkok és kis 
kuckók is kialakításra kerültek. Az 5000 m2-es udvaron a játékok mellett 
lehetőség nyílik kerékpározásra, rollerezésre, görkorcsolyázásra, kosár- és 

„ Amikor a változás szele fúj, 
egyesek védőfalakat építenek, 
mások szélmalmokat” 

(Kínai közmondás) 
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röplabdázásra, focizásra, e mellett díszfák- és cserjék, kisebb dombok teszik 
változatossá a környezetet. A konyhakertben veteményes, zöldségek, 
gyümölcsfák, gyógy- és fűszernövények termesztésére van lehetőség, melynek 
terméseit felhasználják a gyermekek a mindennapi életben.  

MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓGYAKORLATOK 

  „FÜRKÉSZ” Erdei óvoda és környezettudatos nevelés a fenntarthatóság 
jegyében (projektmódszer alkalmazása); 

 „Tündér völgy” drámajáték (a drámapedagógia 
eszközeinek, a játéknak, a képességfejlesztő 
komplex tevékenységeknek, a nevelési 
játékoknak és a színházi nevelés területeinek a 
kiaknázása, differenciált, egyénre szabott 
tervezéssel hátránykompenzáció és 
tehetséggondozás megvalósításával); 

 Kompetenciafejlesztés az óvodában 
(szabadjáték, differenciálás gyakorlati megvalósítása, inklúzív nevelés-, 
integráció-, mozgás-, anyanyelvi nevelés-, udvari élet színesítése); 

 Nevelési eredményvizsgálat - tervezéstől a mérés-értékelésig;  
 „Kisművészek” - tehetséggondozás a vizuális kultúra területén; 
 OVI – ZSARU program a rendőrséggel együttműködve (a veszélyforrást 
tartalmazó helyzetek megismertetése); 

 Közlekedésbiztonságra nevelés. A Rendőrség által meghirdetett 
„Közlekedésbiztonság és Baleset megelőzés” programhoz kapcsolódva az 
iskolába készülő gyerekek kerékpáros vizsgát tehetnek és „VEZETŐI 
ENGEDÉLYT” kapnak. A program folytatásaként május végén egy nyolc 
főből álló csapattal képviseltetjük városunkat a 
Budapesten megrendezésre kerülő „PINDUR-
PANDUR KI-MIT-TUD?” kerékpáros versenyen, 
ahol gyermekeink mindenkor sikeresen teljesítik 
a feladatokat; 

 Vízi játék az óvodában – vízhez szoktatás 
módszerei, eszközei (a vízbiztonsági 
alapgyakorlatok elsajátítása). 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

 A „jó gyakorlatok” bemutatása; 
 A gyakorlatok elméleti alátámasztása, átadása elektronikus formátumban; 
 Előadások, gyakorlati bemutatók, műhelymunkák szervezése; 

Videó felvételek megtekintése, elemzése. 

  



OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYEI 
 

13 
 

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA 
 

OM azonosító: 037698 
Címe: 2700 Cegléd, Lövész utca 2. 
Tel: 53/311-128  
E-mail: loveszovoda@t-online.hu 
Honlap: www.loveszutcaiovoda.hu 
Intézményvezető:  
Szekerné Veres Katalin 
Intézményi koordinátor: Tóth Péterné 
Tel: 70/425-4150  
E-mail: vnagymaria60@gmail.com 
 

Az önkormányzati fenntartású intézményegység négy tagóvodából áll, mely 14 
csoportban, 304 gyermek óvodai nevelését látja el. A Lövész utcai Óvoda, mint 
székhely bázis intézmény Cegléd keleti részén, kertvárosi övezetben helyezkedik 
el. Az épületben 4 óvodai csoportban 94 kisgyermek nevelése-oktatása zajlik. Az 
óvoda alapító okiratában a mozgásában korlátozott és a pszichés fejlődési 
zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyerekek integrálását, befogadását 
vállaltuk fel. Helyi sajátosságainkra adaptált, tevékenységközpontú óvodai 
pedagógiai programmal dolgozunk, amely alapeleme a közvetlen 
tapasztalatszerzés, tevékenykedtetés közbeni készég és képességfejlesztés. 
Programunk kiemelt területe a mozgás, meggyőződésünk, hogy a mozgáson 
keresztül fejleszthetők leginkább a kognitív képességek is.  

A városban egyedülállóan 2016-ban harmadszor vehettük át a Zöld Óvoda címet, 
Madárbarát Óvoda vagyunk. 2010-ben bekapcsolódtunk a hálózati tanulásba, 
kidolgoztunk két óvodai „jó gyakorlatot” „Felfedezések hétről hétre” és „Óvodai 
vízhez szoktatás” címmel, amely egyik fontos eleme volt annak, hogy 
előminősített referencia intézmény lett óvodánk. 2010-től Regisztrált 
Tehetségpontként működünk. Négy tehetségműhely működését vezettük be, 
melyek keretén belül elsősorban az 5-7 éves – kiugró tehetségek esetén a 
fiatalabb - gyermekek kapnak lehetőséget a tehetséggondozásra (kísérletek, 
sakk-logika, mozgás, néptánc). Nevelési alapelveink között kiemelt helyet foglal 
el az adaptivitás és a szociális érzékenység elve, amely napjainkban egyre 
fontosabb. Meghatározó tényező számunkra az óvoda-család kapcsolata, ezért 
számtalan családi programot szervezünk. Munkánkat a nagyfokú 
gyermekszeretet, a gyermekek mindenekfelett álló érdeke, a másság elfogadása 
vezérli, hiszen gyereket nevelni csak határtalan szeretettel és elfogadással lehet. 
 
  

“A siker titka, hogy a 
szokásos dolgokat 

szokatlanul jól csinálod.” 
(John D. Rockefeller) 
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MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 

„Felfedezések hétről- hétre” 
A több érzékszervet igénybevevő tapasztalást és a 
sokoldalú cselekedtetést mindennél fontosabbnak 
gondoljuk az óvodáskorú gyermekek fejlesztése során. A 
közvetlen környezet folyamatos megfigyelése, az érzékelés 
és a többoldalú tapasztalatszerzés központi kérdése a 
tanulási folyamatnak, amelyben örömmel és önként kell, 
hogy részt vegyen a gyermek. Arra törekszünk, hogy a 
gyermekek a különböző szituációkon keresztül átélhessék 
a felfedezés, a kutatás, a problémamegoldás örömeit.  
 
"Fóka bébik" (vízhez szoktatás, úszás előkészítés)  
A jó gyakorlat az egyéni képességek 
maximális figyelembe vételével elősegíti az 
egészséges életmódú szemlélet 
megalapozását, a sokirányú mozgásos 
tapasztalatszerzést. Az új közegben végzett 
változatos mozgások olyan rejtett 
tartalékokat hívnak elő, amelyek mind a 
felzárkóztatást, mind a tehetséggondozást 
segítik. A preventív fejlesztéssel az ortopédiai 
és belgyógyászati kezdődő deformitásoknak 
is elejét vesszük, kifejezetten erre irányuló 
gyakorlatokkal.  
 
VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

A meglévő két „Jó gyakorlaton” kívül több adaptálható szakmai programot, 
családi rendezvényeket (pl. „Óvodanyitogató”, Művészeti hét, Szüreti mulatság, 
Családi ÖKO nap, Egészségnap, Márton nap, Adventi készülődés, Családi 
karácsony, Családi sportnap, Nyitott napok) szerveztünk az elmúlt években, 
amelyek olyan értékeket képviselnek, hogy érdemesek arra, hogy 
népszerűsítsük, átadjuk azokat másoknak.  
Családi rendezvényeink forgatókönyveit, szervezési feladatait szívesen átadjuk, 
rendezvényeinkre vendégeket szívesen fogadunk. Az intézményben működő 
tehetségműhelyek gyakorlatban történő megvalósítását, programtervezetét 
szintén szívesen ajánljuk fel az érdeklődők számára.  
Intézményünk felajánlja továbbá bemutató foglalkozások megszervezését, a 
fejlesztőjáték gyűjteményünk bemutatását, tájékoztatók, előadások, 
továbbképzések szervezését, megtartását a fent megnevezett területek 
mindegyikén.  



OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYEI 
 

15 
 

MADARÁSZ IMRE EGYESÍTETT ÓVODA 
OM azonosító: 202329 
Címe: 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 
Tel: 56/503-323 E-mail: madaraszimreovi@gmail.com 
Honlap: http://karcagiovodak.hu 
Intézményvezető: Gulyás Ferencné 
Intézményi koordinátor: Kunné Nánási Mónika 
Tel: 59/503-323; 30/324-2127  
E-mail: nanasimonika@freemail.hu 

 
A Madarász Imre Egyesített Óvoda 
Karcag Városi Önkormányzat által 
fenntartott köznevelési intézmény, 
9 feladat ellátási helyen, 30 óvodai 
csoporttal. Óvodai épületeink 

infrastruktúrája folyamatosan megújuló, szép, esztétikus óvodai környezetet 
biztosít a gyermekek számára. Intézményünk gyermeklétszáma meghaladja a 
700 főt, ellátjuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket, esélyteremtő 
programokkal biztosítjuk a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek nevelését. 
Intézményünk pedagógiai programja 3 részprogram adaptálására épül: 
 Lépésről – lépésre óvodafejlesztő program 
 Tevékenységközpontú óvodai program 
 Óvodai Nevelés a Művészetek eszközeivel program 

Mind a 9 óvodánk „Zöld Óvoda” címmel rendelkezik, kiemelt feladatunknak 
tekintjük a környezettudatos nevelést. Intézményünk kiváló akkreditált 
tehetségpont címet nyert el két alkalommal, tehetségműhelyeink gazdag 
szakmai tartalommal működnek valamennyi tehetségterületen.  
Az intézményünk nevelőtestülete 63 fő szakképzett óvodapedagógusból és 1 fő 
óvodapszichológusból áll, közülük 2 fő mesterpedagógus, 1 fő szakértő, 3 fő 
szaktanácsadó, 19 fő szakvizsgázott óvodapedagógus. 
Karcag és térsége óvodai szakmai központjaként évente megszervezzük a 

Madarász Imre Óvodapedagógiai Napokat 
az egymástól való tanulás jegyében. 
Szakmai fejlesztéseink műhelyei szakmai 
munkaközösségeink (vezetői, művészeti 
nevelés, tevékenységközpontú, lépésről-
lépésre, testnevelés-gyógytestnevelés, 
gyermekvédelem, drámapedagógia, mese-
varázs, környezeti nevelés, kézműves), 

melyben pedagógusaink aktívan vesznek részt, belső képzések, bemutató 
foglalkozások, hospitálások, konzultációk szervezésével. 

„Az utat meg lehet ugyan mutatni,   
de menni mindenkinek magának  kell.”  

(Bajza) 
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INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEINK 
 Tehetséggondozás területén kiépítettük az intézményi tehetséggondozó 

rendszerünket – 2 alkalommal (2013, 2016) Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont minősítés 

 Zöld Óvodai Program gazdag, sokszínű megvalósítása, 2016-ra valamennyi 
óvodánk Zöld Óvoda címet nyert el.– 2016-ban Zöld Óvoda Bázis-
intézményévé váltunk, a SZIM óvodánkkal 

 Referencia intézményi előminősítésen részt vettünk, melynek keretében 8 
jó gyakorlat került publikálásra 2012-ben; 3 jó gyakorlatunkat 
megújítottuk az Educatio felhívására; 3 új tehetséggondozó jó gyakorlatot 
minősíttetünk, publikáltunk. 

Pályázati projektek megvalósításában aktív nevelőközösségünk: Nemzeti 
Tehetség Program, MATEHETSZ pályázatok, TÁMOP 3.1.7. kiemelt pályázati 
program, EFOP 3.1.1-14-2015-0001 kiemelt projekt, EFOP-3.1.3-16 kiemelt 
projektben. 
 
MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 

 Óvodai tehetséggondozó programok 
 Környezettudatos nevelés  
 Kerékpáros közlekedés 
 Projekt pedagógia 
 Tevékenységközpontú és élménypedagógia 
 Szülőkkel való kapcsolattartás, szülő – gyermek programok 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK: Bázisintézményi feladatként vállaljuk 
hospitálások keretében szervezett bemutató foglalkozások megtartását, 
konzultációt az alábbi területeken: 

 Tehetségazonosítás, tehetségfelismerés, tehetséggondozó műhelyek 
működtetése, gazdagító programpárok megvalósítása, legalább két 
tehetségterület együttműködésének lehetősége. 

 Környezeti nevelés, Zöld Óvoda kritérium szerinti működés 
 Hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtés, hátránycsökkentés: cigány 

nemzetiségi nevelés, SNI, BTMN ellátás.  
 Mozgásfejlesztés- tartásjavító – és lábstatikai torna 
 Művészeti nevelés: a művészeti nevelés területeinek komplex alkalmazása a 

játékba integrált tanulásszervezésben 
 Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása: kommunikáció-kooperáció a 

tevékenységek biztosításával 
Projektpedagógia alkalmazása a témák sokoldalú megközelítésében, 
feldolgozásában élményalapú tapasztalatszerzésen keresztül. 
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SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK 
OM azonosító: 201071 
Címe: 5000 Szolnok, Baross u. 1. 
Tel: 56/421-618; 20/277-9990  
E-mail: titkarsag@szolnokiovodak.t-online.hu 
Honlap: www.szolnokiovodak.hu 
Intézményvezető: Ferenczné Teleky Éva 
Intézményi koordinátor: Serfőző Antalné 
Tel: 20/356-0733  E-mail: titkarsag@szolnokiovodak.t-online.hu 
 

A Szolnok Városi Óvodák összevont óvodai 
intézmény, jelenleg 19 feladatellátási 
helyen 87 csoporttal működik. 
Gyermeklétszámunk közel 2000 fő. 
Nevelést-oktatást ellátó közalkalmazottak 
létszáma 358 fő, ebből óvodapedagógus 

létszámunk 179 fő. Munkájukat óvodapszichológus, gyógypedagógusok, fejlesztő 
pedagógusok, valamint a nevelő munkát segítő, egyéb besorolású kollégák, 
pedagógiai asszisztensek, dajkák segítik. 

Intézményünk közös cél- és értékrendszer alapján működik, és ezen felül 
valamennyi tagintézményünk sajátos arculata, pedagógiai többletei, előnyös 
különbözőségei rendszerszerűen épülnek be a tagintézmények pedagógiai 
gyakorlatába. Óvodai nevelésünkben kiemelt szerepe van az érzelmi biztonság, 
az óvodai szocializáció, tevékenységben történő tanulásszervezés és az egészséges 
életmód gyakorlatának. Intézményünk innovatív intézmény, intézményi szintű 
és tagintézményi innovációk épülnek be a kipróbálás és beválás-vizsgálat után a 
pedagógiai programba, programrészekbe, és a működési gyakorlatunkba.  

MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 

 Zenevelde - Tehetségfejlesztés a Kodály-módszer alkalmazásával 
 Életre kelt képek - Fenntartható környezet-

tudatos magatartás alakítása a dráma eszközeivel 
 Mozgáskotta alapú komplex személyiségfejlesztés 

a ritmus kiemelésével 
 Egyéni képességfejlesztés gyakorlata - 

öndifferenciálás, önállóság projektrendszerű 
tanulásszervezésben, tehetséggondozásban 

 "Fürkész-Telek" program - Környezettudatosan az 
óvodában 

Pedagógiai folyamatunk 
középpontjában a gyermek áll: 
„Nekünk minden gyermek 

fontos!” 
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 Élményorientált projektalapú játékba ágyazott tevékenységszervezés 
 A pedagógus kérdéskultúrája, mint az óvodai nevelés alappillére 
 A tanulás ne lecke legyen a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény. A 

motiváció, mint belső késztetés a projektrendszerű tanulásszervezésnek 
 Kalandtúra-Kalandtábor programsorozat 
 Fülemüle Erdei Óvoda Tábor 
 "80 perc alatt a Föld körül" 
 Zöld Óvoda Program 
 „Kíváncsiak Klubja” 
 „A ma gyermeke a holnapban lesz felnőtt” – 

érzelmi nevelés, szocializáció újszerű 
óvodapedagógiai megközelítése, érték-
egyeztetés, mérés, értékelés 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

Kiemelten fontos számunkra a pedagógusok szemléletváltoztatásának 
támogatása. Ennek érdekében az alábbi területeken szívesen vállaljuk 
szakmai kapcsolatrendszer kiépítését, pedagógiai gyakorlatunk 
foglalkozáslátogatás keretében történő megismertetését: 

1. Érzelmi nevelés, óvodai szocializáció: Intézményünkben a szociális kompetencia 
fejlesztésének sajátos eszköztára és tevékenységszervezési rendszere alakult 
ki. Kiemelt számunkra a társas kapcsolatok alakítása, a szabálykövetés, a 
viselkedésrendezés és a normakövetés megalapozása, amely az óvodai nevelés 
alap kérdésköre. 

2. Sajátos nevelési igényű gyermekek eredményes nevelésének intézményi 
gyakorlata: Az együttnevelés keretei, formái a szemléletváltás érdekében tett 
intézményi intézkedéseink, az SNI ellátásban résztvevő gyógypedagógusok és 
többségi pedagógusok együttnevelésének jó gyakorlatát mutatjuk be ennek a 
területnek az átadásában. 

3. Kiemelkedő képességű gyermekek gondozása: A mindennapos és 
tehetséggazdagító tevékenységgondozás óvodai gyakorlatának egy lehetséges 
megoldását, módját mutatjuk be. (tehetségre utaló személyiségjegyek 
felismerése, a tehetséggondozó műhelyek munkájába történő betekintés) 

4. Az intézményvezetés gyakorlata: Tapasztalataink átadásával szeretnénk 
megsegíteni azokat az intézményvezető kollégákat, akiknek fontos a pedagógiai 
folyamatok egyeztetésen keresztül történő irányítása, és a működés 
minőségének egyre magasabb szintű fejlesztése. 

5. Az óvodai nevelési területek módszertana, az intézményi önértékelés, 
szervezetfejlesztés: Ebben a vállalt feladatrendszerben szeretnénk bemutatni, 
hogy a szakmai és az értékelési folyamatok hogyan biztosíthatják egyben az 
intézmény szervezetfejlesztési folyamatát.   
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BÁZISINTÉZMÉNYKÉNT ÁLTALÁNOS 
ISKOLAI FELADATOT ELLÁTÓ 

INTÉZMÉNYEK 
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BÁN ZSIGMOND REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 
OM azonosító: 035898 
Címe: 5350 Tiszafüred, Fő utca 2. 
Tel: 59/511-020  
E-mail: banzsigmond@vipmail.hu 
Honlap: www.banzsigmond.hu 
Intézményvezető: Ozsváth János 
Bázisintézményként intézménytípus: 
általános iskola 
Intézményi koordinátor: Kalózné Kiss Judit 
Tel: 70/612-2342  E-mail: juci1106@freemail.hu 
 
Többcélú intézményünk Tiszafüred város szívében, a templom szomszédságában 
helyezkedik el, a környék egyetlen református intézményeként. A hatalmas 
területen elhelyezkedő épületegyüttese 300 gyermeknek biztosít ideális 
környezetet és feltételeket a neveléshez és oktatáshoz. Pedagógusaink a 
gyermekek nevelése, oktatása során szem előtt tartják az egyéni törődést, 
odafigyelést. A főépület folyosójának falán található a munkatársi közösség, az 
idejáró gyermekek és szüleik mottója: 

A tananyag és a módszerek kiválasztásánál figyelembe vesszük az életkori 
sajátosságokat, a korszerű követelményeket. Ennek szellemében ösztönözzük az 
önálló gondolkodás és a kezdeményezőkészség kialakulását. A hagyományos 
oktatási formák mellett kooperatív tanulási technikákat is alkalmazunk, 
valamint  bevezettük a Komplex Instrukciós 
Programot (KIP), ami a gyerekek szociális és egyéb 
kompetenciáit fejleszti. 

2009 óta felmenő rendszerben bevezettük a 
Mezőgazdasági és életvezetési ismereteket, 
kialakítottunk egy iskolakertet fóliával, gyümölcsössel, 
melyben gyermekeink örömmel tevékenykednek.  
 
MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 

Mezőgazdasági és életvezetési ismeretek  
A Mezőgazdasági és életvezetési ismeretek jó gyakorlatunk módszertanilag 
változatos tantárgy. Egyéni és csoportmunkák, IKT – eszközök, KIP-es módszer, 
generációk közötti párbeszéd, kutatómunkák, intézménylátogatások, tanulmányi 

„Gondja van az Úrnak az útra, amin jártok” (Bírák könyve 18,6) 
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kirándulások, terepmunkák teszik változatossá, érdekessé a tantárgyat tanuló 
és pedagógus számára egyaránt.  

A környezeti értékekre, azok 
védelmére, a hulladék-és energia-
gazdálkodásra, az önálló életvitelt 
elősegítő praktikus gazdálkodási, 
termelési tárgykörökre vonatkozó 
tudásanyag átadását, valamint az 
egészséges életvezetést megalapozó 
ismeretek megértését is segíti a 
tantárgy. A tanulók a Mezőgazdasági 
és életvezetési ismeretek tantárgy keretében önálló feladatok, terepgyakorlatok, 
kísérletek és csoportban végzett munkatevékenységek során sajátíthatják el a 
mezőgazdasági (növénytermesztési, állattenyésztési, zöldségtermesztési, 
gyümölcstermesztési, dísznövény termesztési) ismereteket. Korszerű intézményi 
környezetben (gyakorlókert, benne fóliasátor, gyümölcsös és dísznövénykert), 
megismerkednek a baleset és katasztrófavédelmi alapismeretekkel, 
hulladékgazdálkodással, háztartás ökonómia alapjaival, egészséges életvitelhez 
kapcsolódó lelki és fiziológiai ismeretekkel, elsajátítják az életvezetési 
technikákat.  

A megvalósítás tanórákon, tanórán kívüli 
foglalkozások, osztálytermi illetve tankerti 
keretekben történik.   A jó gyakorlat a munkára 
neveléssel, alkotói tevékenységgel, 
felelősségtudat kialakításával, a 
környezettudatos magatartás kialakításával, az 
önálló életre neveléssel az egész életen át tartó 
tanulás kialakulását is fejleszti. 

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

Bázisintézményként intézményi szakmai szolgáltatásaink a következők: 
1. Szakmai nap szervezése 
2. Hospitálás és  műhelygyakorlat, valamint konzultáció biztosítása 
3. Bemutató óra szervezése 
4. KIP-módszer bemutatása 
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GYÖMRŐI WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA 

 
OM azonosító: 032498 
Címe: 2230 Gyömrő, Fő tér 2/B 
Tel: 29/330-135 E-mail: weoresiskola@gmail.com 
Honlap: www.weoresiskola.hu 
Intézményvezető: Spaitsné Rónaszéki Mária 
Bázisintézményként intézménytípus:  
általános iskola 
Intézményi koordinátor: Leichterné Kajli Edit 
Tel: 20/947-0772    E-mail: kajliedit@leichter.hu 

 
Iskolánk, a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és 
AMI festői környezetben, a városközpontban lévő 
parkban várja diákjait és vendégeit. Itt, és a két 
telephelyen működő alsó tagozaton közel 800 diák 
nevelése, oktatása zajlik nap mint nap. 

Délutánonként termeinket egy részét tehetséggondozó 
foglalkozások zaja tölti be. Intézményünk Kiválóra 
minősített tehetségpont, évek óta folytatunk ilyen 
irányú tevékenységet. 

Délután zajlanak a művészeti iskola foglalkozásai is: néptánc, a kórus és a 
hangszeres zenei képzés foglalkozásai. 

De hogyan töltjük a délelőttöket, az iskolai élet törzsét képező órákat? 
Tartalmasan, hasznosan, élményszerűen! Az elmúlt években tantestületünk 
rengeteg képzésen vett részt, melyek nem voltak hatás nélkül ránk. Az innováció, 
a megújulási szándék, a tudatosabb munkavégzés iránti igény egyre inkább jelen 
van napjainkban, meghatározza tevékenységünket. Több nemzetközi projekt 
megvalósítása során komoly szakmai tapasztalattal gazdagodott tantestületünk. 

A belső tudásmegosztást az intézményen belüli jó gyakorlatok implementálását 
kiemelt feladatként kezeljük. Célunk, hogy diákjaink szociális kompetenciáinak 
fejlesztése mellett sikeresen tudjuk támogatni őket a gondolkodásuk fejlődésében 
is. Ennek érdekében pedagógiai munkánkban újszerű módszereket alkalmazunk, 
amelyek a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben is megjelennek.  Az 
osztálytermi folyamatok tervezésére mérési rendszert építettünk ki iskolánkban, 
és napi munkánkat igyekszünk annak eredményeire alapozni. Különös 
hangsúlyt kap tanórai munkánkban a logikus gondolkodás fejlesztése és a 
problémamegoldás. 

A tanár nem 
varázsló, hanem 
kertész. Gondoz és 
ápol benneteket. 
Felnőni azonban 
nektek egyedül 
kell…”  

(Eric Kastner) 
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MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 

 
Belső intézményi innovációk, (jó gyakorlatok) amelyek a pedagógiai folyamatok 
fejlődését támogatják: 
 Óvoda iskola átmenet területe (SNI-

tanulók integrálása, átmenet 
segítése) 

 A tanítási-tanulási folyamat IKT 
támogatása 

 Szövegértés fejlesztése (Nem értem, 
túl sok szó van benne) 

 Módszertani kosár (Tanulás-
támogatás tanórán és azon kívül) 

 ÖKO iskolai programok 
 eTwinning módszertan az angol oktatásban 

 
VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

 Elméleti-módszertani előadások, műhelymunkák szervezése  
 Hospitálási lehetőség biztosítása, programtervek átadása 
 Fejlesztési terv készítésére vonatkozó tanácsadás 
 Tanmenet, feladatbank összeállítására vonatkozó támogatás 
 Online támogatás és segítségnyújtás a jó gyakorlat bevezetéséhez 

 

A fenti témák megosztására intézményünk pedagógusai nyitottak, 
elkötelezettek. Vállaljuk továbbá szakértői és szaktanácsadói segítség nyújtását 
aktuális témákban (minősítés, önértékelés, tanfelügyelet, kompetenciamérés 
elemzése). Reméljük, úgy tudjuk majd megosztani kollégáinkkal tudásunkat, 
hogy az valóban hasznos és eredményes legyen! 
  

„Harangot tehát akkor is Borisz-
módra: türelmes szenvedéllyel kell 
önteni, ha tudja az ember, hogy 
sohasem fogja meghallani a 
kondulását. Hiszen úgysem saját 
használatára önti.” 

(Ancsel Éva)
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KASSAI ÚTI MAGYAR-ANGOL KÉT 
TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

OM azonosító: 035877 
Címe: 5000 Szolnok, Kassai út 17. 
Tel: 56/372-275  
E-mail: kassai.iskola@gmail.com 
Honlap: www.kassai-szolnok.sulinet.hu 
Intézményvezető: Váradi Éva 
Intézményi koordinátor: Váradi Éva 
Tel: 20/577-8090  E-mail: varadieva16@gmail.com 

 
A Kassai Úti Magyar - Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 1931-ben kezdte 
meg működését, vagyis azon iskolák közé 
tartozik, amelyek nagy hagyományokkal 

rendelkeznek. A hatvanas években megtalálta azt a profilt is, amely országos 
rangot adott az iskolának: ez az ének-zene tagozat volt. A nyolcvanas években 
újabb profilváltáson történt, elkezdődött az 
angol tagozat kiépítése. A nyelvi profil mind a 
mai napig meghatározza iskolánk arculatát 
olyannyira, hogy 2011-ben elindítottuk az angol 
két tanítási nyelvű programunkat. Színvonalas, 
elismert nyelvoktatásunk és a közoktatás 
kereteibe behozott, magas nyelvi óraszámot 
biztosító program elindítása továbbra is 
keresetté teszi iskolánkat.  A Barátság projekt produktuma 

A 17 tanulócsoporttal működő tanulóközösségünk létszáma 480-500 fő körül 
mozog. A bennünket választó családok gyermekei többségében tanulásra 
motiváltak, a családok az iskolával szemben komoly elvárásokat fogalmaznak 
meg. 40 fős tantestületünk lelkes, fiatal csapat. Nyitottak vagyunk az 
innovációkra, új programok kidolgozására és megvalósításra.  

Pedagógiai Programunkban a nyelvi profil mellett kiemelt hangsúlyt helyezünk 
a tehetséggondozásra (angol, természettudományos, matematika), az 
alapkészségek megtanítására, a tanulási képességek fejlesztésére, a művészetek 
iránti fogékonyság alakítására, a digitális kompetencia erősítésére, az egészséges 
és környezettudatos életmód elsajátíttatására. 

 

 

„Egy gondolat csak akkor nyeri 
el értelmét, ha megvalósítják.” 

(Boldizsár Ildikó) 
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Iskolánk 2015-ben Akkreditált Kiváló Tehetségpont, 2016-ban Európai 
Tehetségpont címet nyerte el. Az iskolánkban működő Teátrum Alapfokú 
Művészeti Iskola drámafoglalkozásai pedig hozzájárulnak tanulóink harmonikus 
és differenciált személyiségfejlesztéséhez. 
 
MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 

 Két tanítási nyelvű program, nyelvoktatás 
módszertana 
 Projektek, témahetek  
 Komplex művészeti nevelés 1-2. évfolyamon 
(ének-zene, vizuális kultúra, technika és 
életvitel és dráma tantárgyak egysége)  

 Drámatanítás módszereinek alkalmazása a 
tanórákon  Drámafoglalkozás 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

 Vállaljuk bemutató órák, workshop-ok, műhelymegbeszélések, szakmai 
konzultációk tartását kifejezetten a nyelvoktatás módszertanának jó példáit 
bemutatva. Ezek a módszerek minden nyelvi tanterv tanítása során sikeresen 
használhatóak. 
 Vállaljuk, hogy szakmai beszélgetéseken átadjuk azokat az ismereteinket és 
dokumentumainkat, amelyek segítségével jobban tervezhetővé és 
előkészítettebbé válik egy-egy rendezvény. Szívesen adunk betekintést – 
foglalkozás látogatások keretében azon projektjeink és témaheteink 
megvalósításába, amelyek az adott évben megvalósítunk. 
 Komplex művészeti nevelésünk kidolgozott tanmenetét és erre épített órát - 
akár magyar akár angol nyelvűt – szívesen bemutatjuk az erre kíváncsi 
pedagógusoknak. Vállajuk, hogy olyan műhelymunkát szervezünk, ahol a 
résztvevő tanítókkal együtt gondoljuk végig a komplex művészeti nevelés 
gondolatiságát, tervező munkáját. Ezzel felkészítjük őket arra, hogy saját 
maguk is képesek legyenek komplex módon gondolkodni és ilyen művészeti 
programot tervezni. 
 Vállaljuk, hogy drámatanáraink bemutatják a drámapedagógia eszköztárának, 
módszereinek alkalmazását alsó tagozatos bármely órákon, felső tagozaton 
pedig magyar nyelv és irodalom, történelem, ének-zene, vizuális kultúra és 
etika órákon. Ehhez kapcsolódóan vállalunk képzéseket, felkészítéseket, 
szakmai megbeszéléseket. 
 További vállalt bázisintézményi feladatok: Autisztikus tünetekkel rendelkező 
tanulók integrált nevelése, oktatása, fejlesztése terén szerzett tapasztalatok, 
valamint a DIFER programcsomag használatával kapcsolatos tapasztalatok 
megosztása szakmai megbeszéléseken, konzultációkon.   
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MAGLÓDI VERMESY PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA 

 
OM azonosító: 032501 
Címe: 2234 Maglód, Fő utca 1-9. 
Tel: 29/325-102  
E-mail: maglodis@gmail.com 
Honlap: www.maglodis.hu 
Intézményvezető: Hosszú Tibor 
Bázisintézményként 
intézménytípus: általános iskola 
Intézményi koordinátor:  
Kállai Katalin Tel: 29/325-102  
E-mail: maglodis@gmail.com 
 

Pedagógiai programunk kiemelt célként kezeli a tanulók 
alapkészségeinek differenciált fejlesztését és a művészeti nevelést. 
Innovációs tevékenységeink eredményeként a pedagógusok sikeresen próbálták 
ki és alkalmazzák a kompetencia alapú oktatás módszertanát (iskolánk 2005 óta 
Térségi Oktatási Központ, 2009-től a TÁMOP 3.1.4 és 3.1.7 pályázati program 
megvalósítója). Kitűzött céljaink elérése érdekében emeltszintű angol 
nyelvoktatást, fakultációkat szervezünk, tudásszint alapján csoportbontást 
alkalmazunk angol, matematika és magyar tantárgyakból. A pedagógusok 
munkáját korszerű informatikai eszközök és digitális napló is segíti. 

A tehetséges tanulóink szabadidős tevékenységét elsősorban az alapfokú 
művészetoktatás keretében szervezzük. Jelenleg három tanszakon (zene, 
festészet, néptánc) és 12 évfolyamon tanulhatnak gyermekeink. Alapfokú 
művészeti oktatási programunkat összekapcsoltuk az általános iskolai 
képzésünk speciális programjaival (zene, tánc és kézműves osztályok indítása).  

Mint bázisiskola kiemelt feladatunknak tekintjük annak a szakmai 
tapasztalatnak és tudásnak az átadását, melyet a „kompetencia alapú oktatás” 
alkalmazása kapcsán szereztek kollégánk. 
  

Ajánljuk a … 
- pedagógusok figyelmébe: Az alkotó élet titka, hogy felnőttkorban is 

megőrizzük a gyermekkor szellemét. (Thomas Huxley) 
- tanulók figyelmébe: Felelősség önmagadért, egymásért, képesség a 

tanulásra. 
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MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 

Játékos matematikaoktatás az alsó tagozaton. A 
matematikai kompetenciák fejlesztése. A 
kapcsolódó módszerek és eszközrendszer 
bemutatása. 
A program célja a gyermek- és tevékenységközpontú, 
játékos tanítás, tanulás megvalósítása változatos 
módszerekkel, új eszközök alkalmazásával (pl. Radosza gyűrű). A közös munka 
során a megszokottnál toleránsabban viselkednek társaikkal, fejlődik 
kommunikációjuk, az állandó tevékenykedtetés révén aktívan vesznek részt a 
tanórákon. 
 
Felkészítés a sikeres pályaválasztásra a 7-8. évfolyam osztályfőnöki órák 
keretében. Szociális, életviteli, környezeti kompetenciák fejlesztése - 
módszertani gyűjtemény. 

A program célja a tanulók felkészítése a tudatos pálya, 
illetve iskolaválasztásra. Ennek keretében hangsúlyt 
helyezünk a tanulói önismeret, társismeret és pozitív 
énkép kialakítására. Szeretnénk elérni, hogy tudjanak 
reális terveket készíteni saját céljaik megvalósításához. 
A tanulók gyakorolják a reális célok kitűzését, amely 
elvezeti őket a sikeres pályaválasztáshoz. A 

megvalósítást az alábbi pedagógiai eszközrendszer segítségével valósítjuk meg: 
Az iskolai integrációs rendszer részét is képező életvezetési ismeretek és az 
életpálya-építéshez szükséges kompetenciák célirányos és folyamatos 
fejlesztéséhez alkalmazott módszertannal. 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

Bázisiskolaként elsődleges célunk, hogy az érdeklődő kollégáknak bemutassuk a 
képességfejlesztő módszertan előnyeit és gyakorlatát. Várjuk azoknak az 
iskoláknak a jelentkezését, akik szívesen megismernék jó gyakorlatainkat, majd 
átvennék, vagy adaptálnák azt saját működésükbe. Az adaptálás során 
segítséget nyújtunk az alábbiak szerint: 
 Iskolánkban biztosítjuk a módszertani modell megismertetését, szakmai nap 

keretében bemutató órát vagy foglalkozást szervezünk. Az óra után 
megbeszélésre és konzultációra kerül sor. 

 Szempontokat adunk az alkalmazhatóság feltételeinek vizsgálatához, 
átadjuk az óratervet vagy foglalkozási tervet, eszközlistát és a programhoz 
kapcsolódó egyéb dokumentációt. 

 Műhelyfoglalkozások keretében a résztvevőket felkészítjük a gyakorlati 
alkalmazásra.  

OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYEI 
 

28 
 

MÁTRAY GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
OM azonosító: 037761 
Címe: 2760 Nagykáta, Jászberényi út 76. 
Tel: 29/440-102  
E-mail: matray@freemail.hu 
Honlap: matray-nkata.sulinet.hu 
Intézményvezető: Kármánné Deák Ágnes 
Intézményi koordinátor: Czira Gábor 
Tel: 20/496-6126  
E-mail: cgabo@citromail.hu 
 

Az intézményt 1959-ben alapították, 1989. március 14-én vette fel 
a nagykátai születésű zeneszerző, zenepedagógus, zenetörténész 
és könyvtáros Mátray Gábor nevét. Az iskola névadójának 
életútja végigkíséri a XIX. század történelmi eseményeit, 
tevékenysége nagyban hozzájárult az ország kulturális 
fellendüléséhez. 

Az intézmény beiskolázási körzete Nagykáta város közigazgatási területe. Az 
iskolában négy telephelyen, alsó és felső tagozaton, évfolyamonként két-két 
osztályban folyik a nevelő-oktató munka, 35 fő pedagógus közreműködésével. A 
teljes tanulói létszám valamivel több, mint 300 fő. Legfőbb céljaink: 
 olyan pedagógiai rendszer kialakítása, amelyben a tanulók készségeiknek-
képességeiknek fejlesztése komplex módon történik, 
 befogadó iskolarendszer kialakítása, 
 alkalmazkodás a gyerekek között tapasztalható kulturális, képességbeli és 
tanulási sokféleséghez. 

A célok megvalósítása érdekében alkalmazzuk jó gyakorlatainkat is.  

MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ bázisintézményeként szeretnénk 
ismertetni azokat az intézményünkben kialakított gyakorlatokat, amelyeket 
céljaink elérése érdekében alakítottunk és formáltunk az elmúlt évek során.  

Művészeti nevelés 
Az iskola valamennyi tanulója a mindennapos 
testnevelés keretében néptánc oktatáson vesz részt. 
A heti öt testnevelésórából egy órán tanulóinknak 
néptáncot tanítanak pedagógusaink, amely 
hozzájárul a testi-lelki egészség megőrzéséhez, 
közösséget teremt, fejleszti a ritmikai és zenei 
képességeket, térérzékelést, a testtartást, az 
állóképességet és a mozgáskoordinációt egyaránt.  
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1-4. évfolyamon zenei osztályokat szervezünk, az iskolán belül megvalósítva 
a szolfézs és hangszeres oktatást, valamint kórusban való éneklés lehetőségét. 
Ennek segítségével erősítjük tanulóink közösségbe való beilleszkedését, a 
közösségi élmény megélését. 

Komplex Instrukciós Program  
Komplex Instrukciós Program szerint szervezett tanítási órákat valósítunk meg 
1-8. évfolyamon, mely a pedagógusok számára lehetővé teszi a magas szintű 
csoportmunka szervezést heterogén tanulói csoportokban. A nyílt végű, 
központi téma köré épülő feladatok biztosítják a tanulók kreatív gondolkodását, 
problémamegoldó képességének fejlesztését. A különböző szociális hátterű és 
tudású tanulóknak lehetőségük nyílik a feladatok sikeres, csoportmunkában 
való megoldására. 
Generációk Közötti Párbeszéd Program 
megvalósítása biztosítja, hogy szorosabb kapcsolat 
alakuljon ki a gyermek és szülő között, egymástól 
tanuljanak, jobban megismerjék egymást, javuljon 
kommunikációjuk.  

Digitális kompetencia fejlesztése  
 

A Vodafone Digitális Iskola Program jóvoltából 
rendelkezésünkre bocsájtott táblagépeket 
alkalmazzuk a tanítási órákon. A készülékek 
segítségével a tananyag feldolgozása, rögzítése, 
ellenőrzése egyaránt megvalósításra kerül, 
miközben fejlődik a diákok és a pedagógusok 
digitális kompetenciája. 

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

Bázisintézményként szeretnénk bemutatni, hogyan valósul meg a testnevelés 
órákba beillesztett tananyagként, a néptánc oktatásán keresztül a 
hagyományok ápolása. Ehhez bemutató órák és műhelyfoglalkozások 
szervezését és fellépéseink bemutatását is vállaljuk. Bázisintézményi 
feladatként szeretnénk megosztani a program iránt érdeklődő intézmények 
számára a Komplex Instrukciós Program (KIP) szerint szervezett tanítási 
foglalkozások tapasztalatait, megismertetni a fejlesztő program előnyeit, a 
speciális csoportmunka adta fejlesztési lehetőségek sokrétűségét.  
Vállaljuk bemutató órák és műhelyfoglalkozások szervezésével a digitális 
eszközök alkalmazásának bemutatását a tanórai és tanórán kívüli 
foglakozásokon.   
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SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

 
OM azonosító: 035883 
Címe: 5008 Szolnok, Simon Ferenc út 47. 
Tel: 56/411-305  
E-mail: szandaiskola@szandaiskola.hu 
Honlap: htttp://szandasuli.hu/ 
Intézményvezető: Hegyiné Mladoniczki Éva 
Bázisintézményként intézménytípus:  
általános iskola 
Intézményi koordinátor: Szántó Piroska  
Tel: 20/557-0141  E-mail: szanto.piroska66@freemail.hu 

 
A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola főbb tevékenységi körei: 
általános iskolai oktatás-nevelés, alapfokú 
művészetoktatás (néptánc tanszak), közösségi, 
társadalmi tevékenységek.  
A lakóterület jellegéből adódóan (Szolnok 

kertvárosi része, Szandaszőlős) iskolánkban a társadalom valamennyi rétegének 
gyermeke jelen van. Ez az iskola részéről úgy a tehetséggondozásban, mint a 
hátránykompenzálásban, nagyon tudatos tevékenységet kíván. A szervezet 
stratégiai céljai a küldetésnyilatkozatra és a jövőképre épülnek. Intézményünk 
legfőbb szellemi tőkéjének az itt dolgozók kompetenciáját és Pedagógiai 
Programunkat tartjuk, ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk ezen értékek szinten 
tartására, további fejlesztésére.  

Iskolánk a mai kor elvárásainak megfelelő környezetben várja tanulóit, a 2013-
ban befejeződött teljes körű felújítással is azt a célt szolgálja, hogy az 
intézménybe járó gyerekek jól érezzék magukat, második otthonuknak tekintsék 
az iskolát. Folyamatosan keressük a „Hogyan jobban?” kérdésre a szervezetben 
adható legjobb, legeredményesebb válaszokat.  

MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK  

 A Lőrincz-féle komplex tantermi játékok 
lehetőséget biztosítanak a különböző fejlettségű, 
eltérően szocializált gyerekekhez, képességeik 
kibontakoztatásához, a társas, szociális, 
tanulási, társadalmi kompetenciáik fejlődéséhez. 
Kidolgoztuk a módszer beépülését a mindennapi 
nevelő-oktató munkánkba.  

„Tanuljunk egymástól,  
hogy minél jobban 
taníthassunk.”  

(Eötvös Lóránd) 
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 Intézményünkben működtetett mérés-értékelési rendszer területei: 

szervezeti mérések, tanulói teljesítmények mérése-értékelése, munkatársi 
értékelés, stratégiai célok, folyamatok mérése, értékelése. A mérésekből 
megbízható információkat szerzünk a pedagógiai folyamatainkról, 
szervezetünk állapotáról.  

 
 A Zenés mozgásfejlesztő foglalkozásokon (ZMF) komplex 

személyiségfejlesztés és tevékenykedtetés folyik.  A program a tanulási, 
társadalmi, társas, szociális kompetenciák fejlesztését szolgálja. Kézműves 
foglalkozások beiktatásával egyedivé tesszük 
programunkat. Bemutató órákkal, szakmai 
konzultációkkal mutatjuk be a ZMF 
hétköznapi gyakorlatban való 
megvalósítását. A jó gyakorlat átadásával 
helyszíni tapasztalatcserét biztosítunk.  
Módszertani börzét, műhelymunkát 
szervezünk a ritmusgyakorlatok, a népi 
énekek, népi gyermekjátékok tanításából. 
Igény szerint „A zene mozgásfejlesztő ereje koordinált feladatokkal” címmel 
szakmai előadásokat is tartunk. 

 
VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

Az iskolavezetés elkötelezett az új pedagógiai módszerek alkalmazása területén, 
támogatja az új módszereket alkalmazó pedagógusokat.  Fontosnak tartjuk, hogy 
szakszerűen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal 
szolgáltassunk a hozzánk forduló intézményeknek.  

Bázisintézményként a hálózati tanulási folyamathoz adaptálható mintákat, 
komplex, innovatív és újszerű fejlesztési tartalmakat és módszereket ajánlunk.  

Iskolánkban gyakorlattá vált az évente 3 alkalommal szervezett tantestületi 
szakmai program, ahol pedagógusaink saját szakmai, pedagógiai jó 
gyakorlataikat osztják meg a különböző tantárgyak keretein belül (kooperatív 
műhely, IKT eszközök alkalmazási lehetőségei).  

Munkaközösségeink, szakmai teamjeink a fentieken túl a következő területeken 
is készek a tudásmegosztó szakmai műhelyek, előadások, bemutató órák 
megtartására: 

 intézményi önértékelés (pedagógus, vezető, intézmény), 
 nemzetközi projektek tervezése, megvalósítása, lezárása (Erasmus +), 
 kompetenciafejlesztés tanítási órákon, foglalkozásokon, 
 minőségfejlesztés a tanórai színvonal, a tanulói sikeresség érdekében. 
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SZÉCHENYI KÖRÚTI SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

 
OM azonosító: 035880 
Címe: 5000 Szolnok, Széchenyi I. krt. 10 
Tel: 56/422-886 E-mail: szechenyi.alt.iskola@chello.hu 
Honlap: www.szechenyipiros.hu 
Intézményvezető: Szügyi Dezső 
Bázisintézményként intézménytípus: általános iskola 
Intézményi koordinátor: Toldiné Katona Mónika 
Tel: 20/434-5559  E-mail: monikukac@freemail.hu 
 
Iskolánk a szolnoki Széchenyi lakótelep 8 évfolyamos köznevelési típusú 
sportiskolai általános iskolája. Emellett képző- és iparművészeti területen 
alapfokú művészeti nevelési-oktatási feladatot is ellát. 

Intézményünk legfőbb szellemi tőkéjének a 
 vezetés elkötelezettségét a szakmai, pedagógiai eredményesség, a 

folyamatos fejlesztés mellett, 
 közösen megalkotott Pedagógiai programot,  
 végrehajtásban közreműködő alkalmazottak elhivatottságát, innovációs 

hajlamát, hajlandóságát, kompetenciáját tekinti.  

Célunk 

 a horizontális tanulás feltételeinek, lehetőségeinek biztosítása, 
 jó gyakorlatok átadása, 
 tudásmegosztás kultúrájának fejlesztése, terjesztése, 
 intézményközi együttműködések kialakítása, 
 további belső, intézményi fejlesztések indukálása. 

Önfejlesztő intézményi gyakorlatunk végső, legfőbb célja a tanulói 
eredményesség fejlesztése. 

Intézményünk innovációs érzékenysége, hajlama és képessége biztosítja azokat 
az alapokat, melyek beépülve a pedagógiai kultúránkba mintaként szolgálhat 
más intézmények számára. 

Hisszük, hogy ez a tudás a horizontális tanulás lehetőségeinek kihasználásával, 
intézményközi kapcsolatok, együttműködések során tanulmányozható, átadható, 
elemeiben honosítható, hasznosítható. 
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MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 

1. Rajztanítás a "Vizuálpedagógiai kapcsoskönyv" alapján 
2. A gondolattérképek alkalmazása az alsós magyar tanításban 
3. Szakértői játék módszerének az alkalmazása a szaktárgyi tanításban   
4. Arizóna program 
5. Alap, valamint speciális, sportági képességfejlesztés 

5.1. Leány torna sportág: alapoktól a versenyeztetésig  
5.2. Labdarúgás: készség és képességfejlesztés, valamint képzési módszer 
5.3. Kosárlabda: kezdetektől a versenyzésig  
5.4. Testnevelési eszközök használata a képességfejlesztésben  

6. Memrise: diákra szabott hangos szótár 
 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

Vállaljuk a jó gyakorlataink bemutatását, megosztását az érdeklők számára 
elméleti foglalkozások, bemutató órák, konzultációk és csoportos tréningek 
alkalmával az alábbiak szerint: 
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SZENT ISTVÁN SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA  ÉS GIMNÁZIUM  
 

OM azonosító: 035843 
Címe: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. 
Tel: 57/404-201  
E-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com 
Honlap: http://gyakorlo-jaszbereny.sulinet.hu 
Intézményvezető: Pomázi Imréné 
Bázisintézményként intézménytípus: 
általános iskola 
Intézményi koordinátor: Stelkovicsné Kreuter Anikó 
Tel: 30/326-1187 E-mail: stelkovicsaniko@gmail.com 
 

 
A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium közel 100 éves múltra tekint 
vissza. Az iskola pedagógusainak és diákjainak múltban elért eredményei, az 
Eszterházy Egyetem Jászberényi Campusán tanuló főiskolai hallgatók gyakorlati 
képzésében betöltött szerepe arra kötelezi a mindenkori nevelőtestületet, hogy az 
elődök által alkotott értékeket, hagyományokat megőrizve figyelembe vegyék az új 
kihívásokat is.  
 
A szakmai elhivatottságot mutatja a nevelőtestület életpályarendszerben való 
előrehaladása is. Hét mester és 23 Pedagógus II. fokozatban lévő pedagógusa van 
intézményünknek. Pedagógusaink egy része publikál, kutatásokban vesz részt, 
előadásokat tart, érettségi vizsgaelnöki, nyelvvizsgáztatói, a főiskola hallgatói 
képzésében óraadói feladatokat lát el, s tankönyvszerzőként, tankönyvbírálóként is 
tevékenykedik.  
 
Köznevelési típusú sportiskolaként – kiemelten gyorskorcsolya sportág területén - 
komplex programot biztosítunk gyermekeinknek 1.-től 12. osztályig.  

 
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címmel járó feladatunk, hogy elősegítsük a 
térségben a pedagógiai-szakmai közélet fejlődését.  
 
  

„Az a feladatunk, hogy olyan eszközökhöz segítsük a gyerekeket, amelyek 
segítségével reménnyel és várakozással indulnak neki a jövőnek.” 

(Hannele Niemi) 
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MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 

 
- ÖKO-iskolai feladatok– zöld jeles napok projekt megismertetése konzultáció, 
előadás során az érdeklődők számára. 
- Ügyességi kerékpározás és biztonságos közlekedésre nevelés. Megismertetjük az 
iskolában használt tematikát az érdeklődő kollégákkal, s bemutató foglalkozást 
tartunk saját tanpályánkon. 
- Óvoda-iskola átmenet zökkenőmentessé tétele – beiskolázási programunk 
elemeinek megismertetése az érdeklődő iskolavezetők, munkaközösségek számára 
konzultáció, műhelymunka során. 
- Tanulmányi versenyek szervezése – városi és regionális szintű versenyszervezés és 
lebonyolítás fázisainak, célrendszerének, értékelési módjának bemutatása, 
műhelymunka keretében. 
 
VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 
 

- Kompetencia alapú és korszerű módszertani ismeretek átadása, szakmai, 
módszertani konzultációk biztosítása 1-6. évfolyamon tanító pedagógusok 
számára. 

- IKT eszközök használata a tanítási órákon módszertani műhelymunkák 
vezetése gyakorlatvezető pedagógusok bevonásával. 

- Matematika tanítási módszereink bemutatása, képességek szerinti 
csoportbontásban 5-8.évfolyamon. 

- Képességdiagnosztika és tehetséggondozás vizuális képesség-fejlesztéssel 
című programunk bemutatása. 

- Az idegen nyelv tanítása címmel módszertani műhelymunkák 1-8. 
évfolyamon. 
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TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ÓVODA TÁPIÓSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 

 
OM azonosító: 201823 
Címe: 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. 
Tel: 53/585-538  
E-mail: tapiorefisk@gmail.com 
Honlap: www.tapiorefisk.hu 
Intézményvezető: Szegedi György 
Bázisintézményként intézménytípus:  
általános iskola 
Intézményi koordinátor: Tanács Edit 
Tel: 30/337-7761 E-mail: etanacs74@gmail.com 
 

 
 Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 

Tápiószőlősi Általános Iskolája 
 

Az egyházi fenntartású intézmény 2012-
ben jött létre, hivatalos neve: Tápiószőlős-
Újszilvás Református Általános Iskola és 
Óvoda. Alapítója és fenntartója a 
Tápiószele-Tápiószőlős-Újszilvás és 
Farmosi Református Egyházközség. Az 
intézmény székhelye: 2769 Tápiószőlős, 
Kossuth L. út. 3. 

Az intézményt leginkább a folyamatos 
szakmai megújulás jellemzi. Mindezt jól 
példázza, hogy kollégáink a különböző 
módszertani továbbképzéseken több 
mint 100 tanúsítványt szereztek. 
(Hatékony tanuló-megismerés, differen-
ciált tanulásszervezés, kooperatív 
technikák, projekt módszer, horizontális  
tanulás, médiaértési ismeretek, digitális 
pedagógia alkalmazása stb.)

 
Örökös ÖKOISKOLA vagyunk ezért iskolánk 
pedagógiai programjában, helyi tantervében, a 
mindennapi gyakorlatában prioritást kap a 
környezeti nevelés, a fenntarthatóság kérdésköre. 

"NEM TI VÁLASZTOTTATOK 
ENGEM, HANEM ÉN 
VÁLASZTOTTALAK 

TITEKET.. ." (János,  15:16) 
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MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 

 Zöld-projekt 
 Egészséghét 
 Pénteki forgatag 
 Irodalmi kávéház 

 Sokszínű Európa 
 „Haleszi” vers és 

prózamondó verseny 

   
 
 
 
 
 
 
 

 Pénteki forgatag Haleszi” vers és prózamondó  
 verseny 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

 
1. „LEGO programozás” Intézményünkben a világszerte igen sikeres LEGO 
építőjáték, valamint a LEGO csoport által kifejlesztett LEGO Mindstroms EV3 
eszközkészlet megismertetését tűztük ki célul. A LEGO EDUCATION márkanév 
alatt megjelenő, főként intézmények számára fejlesztett oktatási és fejlesztő 
eszközcsomagok és a hozzájuk tartozó fejlesztő- és oktatóprogramok hazánkban még 
csak most vannak elterjedőben. 
 
2. „Mozdulj – zenélj – ügyesedj! (ZENETERÁPIA) Az utóbbi években azt a 
megfigyelést tettük, hogy az első évfolyamot kezdő, egy osztályban lévő gyermekek 
képességei, készségei, motivációja, szociális kompetenciái nagy eltérést mutatnak. A 
hagyományos módszerekkel történő oktatás során a tanulók közötti eltérés nemhogy 
közelítene, hanem távolodik egymástól. A tanulási nehézségek kialakulásában az 
idegrendszer alulszervezettsége, ideiglenes éretlensége nagy szerepet játszik. Ezen 
nehézségek oldásában javulást érhetünk el, ha meghatározott mozgásformákkal 
hatást fejtünk ki az idegrendszer más és más területén. Mindezt erősíti a dallam, a 
ritmus, a zene személyiségformáló ereje. A tanítási órán kívül végzett munka során, 
a fejlesztésre szoruló gyermekek figyelmét, koncentrációját, kreativitását, 
önkifejezését, munkafegyelmét, szociális kompetenciáit tudjuk pozitív irányban 
változtatni. 
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VÁRKONYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

OM azonosító: 037302 
Címe: 2700 Cegléd, Széchenyi u. 14/d 
Tel: 53/311-191 E-mail: iskola@varkonyisuli.hu 
Honlap: www.varkonyisuli.hu 
Intézményvezető: Bögös István 
Bázisintézményként intézménytípus: 
általános iskola 
Intézményi koordinátor: Lefor Gyula 
Tel: 30/748-4381 E-mail: lefor.gyula@varkonyisuli.hu 
 
Iskolánk működését 1962 szeptemberében kezdte meg. Közel 1000 tanuló 
nevelését, oktatását látja el, 41 osztályban. A Széchenyi úton az 1-4., a Rákóczi 
úton pedig az 5-8., valamint az Örkényi úti tagintézményben 1-8. évfolyamosok 
tanulnak.  
A tanórákra való felkészülésüket 20 napközis és 5 tanulószobai csoportban 
szakképzett pedagógusok irányítják, segítik. A tanulmányi munka elvégzése 
mellett számos személyiséget-, illetve koordinációs készséget fejlesztő programot 
szervezünk. Az átlagostól eltérő képességű diákjaink számára korrepetálást 
biztosítunk. Az első évfolyamon általában négy osztályt indítunk. Kettőben 
környezetvédelmi irányultságú képzés, továbbá egy matematika és egy idegen 
nyelvi (angol, német) tagozatos képzés folyik. 
A matematika tagozatos osztályaink eredményessége, több évtizedes múltra és 
számos országos versenyeredményre tekint vissza. Az idegen nyelvi tagozaton 
tanulóink szintfelmérők, pályázatok, levelezős valamint egyéni tanulmányi 
versenyek és nyelvvizsgák alkalmával rendszeres visszajelzést kapnak 
tudásszintjükről.  

Évről évre gyarapítjuk iskolai 
hagyományainkat, felejthetetlen 
élményt nyújtanak a Várkonyi-est, a 
Palánta-est valamint a több száz 
gyereket megmozgató Táncgálák és „Ki 
mit tud?” küzdelmei. 
Örkényi úti tagintézményünk kiváló 
eredményei alapján több alkalommal 
meghívást kapott az Országos 
Bábjátékos találkozóra, amelyen 2016-
ban arany minősítést is szereztek.  

Iskolánkban évek óta jól működik az Arizona program, melynek alapelve az 
egymás iránti tisztelet és egyéni felelősségérzet kialakítása. 
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Arra törekszünk, hogy belső tereink és külső környezetünk tiszta, esztétikus és 
otthonos legyen. 2007-től iskolánk büszkén viseli az ÖKOISKOLA címet, majd 
2016-ban kiérdemeltük az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA rangját is.  
 
Az elmúlt évben, 2016-ban elnyertük a Boldog Iskola címet is a program kiemelt 
küldetése, hogy módszertani segítséget adjon a boldogságra való képesség 
fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára. 
 
MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 

Arizóna-program  
Alkalmas a tanórákon előforduló konfliktusok kezelésére, segíti az iskolai 
szabályokhoz, normákhoz való alkalmazkodást, a közösségbe való beilleszkedést.  
A program célja annak biztosítása, hogy a tanár nyugodt körülmények között 
végezhesse munkáját és a tanulni akaró diákok jogait megvédje az órák normális 
menetét zavarókkal szemben. A program nem a büntetésre, sokkal inkább a 
tanulók saját felelősségére épül. Megtanulják, hogy a cselekedeteiknek 
következménye van, mindenkinek saját magának kell döntenie, és a döntéseiért 
ő maga felelős. A kölcsönös tisztelet az alapja a tanár és diák együttműködésének. 
Az alapvető jogok és kötelességek egyaránt vonatkoznak a tanárra és a diákra. 
A program alapelve: egymás iránti tisztelet, egyéni felelősségérzet.  
Alapvető jogok: 

- minden diáknak joga van a zavartalan tanuláshoz; 
- minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz; 
- a tanár kötelessége megvédeni a tanulni akaró diákok jogait; 
- mindenkinek tisztelnie kell mások jogait. 

Boldogságórák  (http://boldogsagora.hu/tajekoztato/) 
A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a 
fiatalok elé, hanem, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben 
nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, 
valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon 
lehetőséget. Mindezt szigorú empirikus kutatásokkal támasztjuk alá. A teljes 
Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról 
fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.  
Az egyes témakörök sorrendben:  
 

1. Boldogságfokozó hála 
2. Optimizmus gyakorlása 
3. Kapcsolatok ápolása 
4. Boldogító jócselekedetek 
5. Célok kitűzése és elérése 
 
 

6. Megküzdési stratégiák 
7. Apró örömök élvezete 
8. Megbocsátás 
9. Testmozgás 
10. Fenntartható boldogság
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BÁZISINTÉZMÉNYKÉNT GIMNÁZIUMI 
FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK 
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CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 
OM azonosító: 032549 
Címe: 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. 
Tel: 53/500-525 E-mail: cklg@cklg.hu 
Honlap: www.cklg.hu 
Intézményvezető: Gulyás Zoltán 
Intézményi koordinátor:  
Gulyás Zoltán 
Tel: 53/500-525 E-mail: cklg@cklg.hu 
 

A gimnázium Cegléd egyik legrégibb iskolája. 
Hivatásunk, hogy a hozzánk járó diákok 
nyelvvizsgákat szerezzenek, egyetemekre 
jussanak be, vagyis elsősorban azokat várjuk, 
akik tudják, hol szeretnének továbbtanulni. 

Minden évben indítjuk a 10 éveseknek a nyolcosztályos képzést, a 14 éveseknek 
az 5 éves nyelvi előkészítő és a 4 éves normál gimnáziumi tagozatot, ahol intenzív 
matematika- és nyelvoktatást, illetve emelt természettudományos képzést 
kínálunk. Két idegen nyelv tanulása kötelező: az angol, német és francia közül 
lehet választani. Nálunk lehet és kell is tanulni, de aki szeretne érvényesülni, 
annak jó képzésben kell részesülnie. A 2015/2016-os tanév eredményei is 
mutatják, hogy sikeres az oktató-nevelő munkánk: a diákoknak legalább fele 
rendelkezik nyelvvizsgával, és a végzettek 92%-a jutott be valamely felsőoktatási 
intézménybe. 

Tanulóinknak kínálunk még több éve 
folyamatosan működő külföldi csere-
kapcsolatokat, aki jó képességekkel 
rendelkezik, csatlakozhat az európai hírű 
leánykarunkhoz, aki sportolni szeret, azt várja 
valamely sportszakosztályunk. Színes szakköri 
életünk van, és a környék legizgalmasabb 
diákélete várja az itt tanulókat: 3 leghíresebb 
eseményünket, a Szalagavató bált, az Éneklő osztályok versenyét és a Fordított 
napot ismerik a legtöbben. Nálunk végzett többek között Dr. Beck György, a 
Vodafone vezérigazgatója, Dr. Békesi  László, volt pénzügyminiszter, Sárik Péter, 
jazz-zenész, Rátóti Zoltán, Farkasházi Réka színészek, Banai Péter Benő, Kis 
Miklós Zsolt és Vidoven Árpád államtitkárok, Tasnády Előd külgazdasági attasé. 
Az érdeklődők, kérjük, keressék fel honlapunkat (www.cklg.hu) és Facebook-
oldalunkat (www.facebook.com/cklg.hu)! 
 
  

„Az ész és jellem összhangzata 
teszen embert naggyá.”  

(Kossuth Lajos) 
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MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 

A munkaközösségekhez kapcsolódó modellek, innovációk 
Angol és német-francia mk.: 
- Külföldi tanulmányutak és cserekapcsolatok programjai 
- Kistérségi angol és német nyelvi verseny (5-6. és 7-8. osztályos kategóriában 

meghirdetett tanulmányi versenyek) 
- Christmas Party, Fasching és Petanque-bajnokság 
Biológia-kémia-informatika mk.:  
- az intenzív természettudományos osztályoknak szervezett terepgyakorlat 
Rajz-ének-testnevelés mk.: Egészségnevelési és sportnap 
Magyar, matematika, történelem-földrajz-etika mk.-ek:  
- Kistérségi tanulmányi versenyek (5-6. és 7-8. osztályosok számára 

meghirdetett versenyek) 

A Diákönkormányzathoz kapcsolódó modellek, 
innovációk 
A belépő 5. és 9. osztályoknak szervezett Gólyanap; a 
gyermek hospice mozgalomban megtartott 
KösziKávé-nap és Öltözz pirosba!-nap; jótékonysági 
Cipősdoboz akciók, „Év diákja” és „Év osztálya” 
versenyek, Fordított nap (50 éves hagyománya, külön 
alkotmánya és szabályrendszere van). 
 
Intézményi szinten jelentkező kapcsolódó modellek, innovációk, 
- Tudományok éjszakája,  
- Projekthét  
- Kulturális bemutató  
- Rekreációs nap (a dolgozóknak) 

- Éneklő osztályok versenye (46 
éve), Éneklő osztályok gála  

- Erdei iskola  
- Körlánc tábor, Nomád tábor 

  
VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

Vállaljuk a bemutatott jó gyakorlatok és adaptálható 
szakmai programok (pl. idegen nyelvi vetélkedők, 
kistérségi versenyek, cserekapcsolatok, 
Egészségnevelési nap, „Év diákja”-díj) 
megismertetését, átadását. Ezek egyrészt  átvehetők 
bármilyen intézménytípusban, másrészt plusz anyagi 
forrást nem igényelnek, ugyanakkor  rendkívül inspirálóak. Szakmai támogatást 
biztosítunk az érdeklődő pedagógusok és intézmények részére, lehetőséget 
biztosítva hospitálásra, műhelymunkákra. A közös munkához biztosítjuk a 
szükséges humán erőforrást, valamint az infrastrukturális környezetet és 
eszközöket. Ezzel komplex, több napos programhoz juthatnak a velünk 
együttműködő intézmények.  
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VARGA KATALIN GIMNÁZIUM 
 

OM azonosító: 035990 
Címe: 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. 
Tel: 56/512-240 E-mail: titkar@varga-szolnok.sulinet.hu;  
Honlap: www.varga-szolnok.sulinet.hu 
Intézményvezető: Molnár László 
Bázisintézményként intézménytípus: gimnázium 
Intézményi koordinátor: Szabó Anita 
Tel: 20/433-4435  
E-mail: szabo.anita9@citromail.hu 
 
A Varga Katalin Gimnázium 1986-tól 
már látott el bázisiskolai feladatokat, 
JNSZ megye pedagógus-
továbbképzését segítette. A 
nevelőtestület kétszer nyerte el JNSZ 
megye Pedagógiai díját, legutóbb 
2015-ben. A nevelőtestületi munka 
eredményességét igazolja a 
folyamatosan magas (80-90%-os) 
egyetemi/főiskolai felvételi arány és a 
kompetenciamérések országos átlagot 
jelentősen meghaladó értékei. A HVG 
TOP 100 középiskola kiadványaiban 
(2014, 2015, 2016, 2017) az intézmény 
minden évben az 50. hely körüli 
helyezést érte el, 2014-ben a HVG 
országos rangsorában a legjobb két 
tanítási nyelvű iskolának számított, 
2017-es kiadványban pedig a 
harmadik helyezést érte el a két 
tanítási nyelvű iskolák között.  
Az iskolában könyvtár, olvasóterem 
és 25 tanterem áll a tanulók 
rendelkezésére. Tizenhárom tan-
teremben van interaktív tábla 
kábeles internet eléréssel, illetve 
teljes wifi lefedettséggel. Egy 
tanterem Sulinet Multimédia 
Központként képes működni, mely 

alkalmas a tanórák rögzítésére, 
videokonferencia megtartására.  
Az iskola innovációs tevékeny-
ségei között kiemelhető a magyar-
angol két tanítási nyelvű képzés 
(1988-tól), az Arany János 
Tehetséggondozó Program (2000-től), 
az általános tehetséggondozó program 
négy modullal (2008-tól), a digitális 
napló bevezetése (2008-tól) és az 
Öveges laboratórium (2014-től).  
 

 Az iskola udvara 
 
A Varga Katalin Gimnáziumban 
nemcsak jól felvételiző, jól tanuló, 
hanem alapvetően boldog embereket 
szeretnénk nevelni. 

"A nevelés a jövő kulcsa." 
(John Steinbeck) 
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MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 

 Az Arany János Tehetséggondozó Programhoz köthetően: az 
önismeret, a tanulásmódszertan és kommunikáció, a természettudományos 
alapismeretek és a komplex humán ismeretek.  

 A nyelvi és kommunikációs nevelés jó gyakorlatai: tanórai 
differenciálások, a nyelvi tanulmányi versenyeken való részvétel, a 
nyelvekből történő felzárkóztatás, az angol nyelvű diákszimpózium, a 
tanulók egyéni mentorálása, kommunikációs tréning, nemzetközi 
kapcsolatok testvériskolákkal, a Modell Európa Parlament (MEP), a 
vitakultúra (debate), a TED előadás technikák alkalmazása, a pénzügyi 
ismeretek tanítása angol nyelven, a kortárs angol irodalom felhasználása a 
nyelvoktatásban. 

 A művészeti nevelés jó gyakorlatai: a művészeti tanulmányi 
versenyeken való részvétel, az alkotókör, a rajz alkalmassági vizsgára 
történő felvételi előkészítő, az iskolai suligálák szervezése, a diákszínjátszó 

kör fellépései, az egyéni mentorálás, a 
képzőművészeti és fotókiállítások, a megyei 
rajzverseny szervezése, a zenei világnap 
megünneplése, a különböző városi kulturális 
műsorok összeállítása felkérések alapján, 
magyar- és idegen nyelvű filmklubon való 
részvétel 

 
 A természettudományos-informatikai nevelés jó iskolai gyakorlatai: 

tanórai differenciálások, természettudományos tanulmányi versenyeken 
való részvétel, felzárkóztatás, szakkörök (matematika, fizika, biológia, 
kémia, programozás-robotika, sakk), természettudományos diák-
szimpózium, részvétel az Erdős Pál Matematikaiskola munkájában, egyéni 
mentorálás, volt vargás mentorok bevonása a tanítás-tanulás folyamatába, 
terepgyakorlatok szervezése, tanulócsoportok fogadása az Öveges 
laboratóriumban, a diákkutatás ösztönzése, google drive virtuális 
osztályterem használata, projekt napok (pl. környezetnevelési, egészségügyi, 
sportnap), valamint az előrehozott vizsgák szervezése. 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

 Az Arany János Tehetséggondozó Programhoz köthető szakmai 
programok, tantárgyak bemutatása. 

 A nyelvi- és kommunikációs nevelésben elért eredményeink bemutatása.  
 Vállaljuk a természettudományos és az informatikai nevelésünk 

bemutatását, valamint várjuk a művészeti nevelésünk és a digitális napló 
használata iránt érdeklődőket.  
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VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM 
OM azonosító: 035992 
Címe: 5000 Szolnok, Tisza park 1.  
Tel: 56/514-953; 20/540-4896  
E-mail: titkar@verseghy-szolnok.sulinet.hu 
Honlap: www.verseghy-szolnok.sulinet.hu 
Intézményvezető: Pogány Gyula István 
Intézményi koordinátor: Szabó Jusztina 
Tel: 30/483-6754   E-mail: juszo1@gmail.com 
 

A Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok 
legrégebbi, 1831 óta működő középfokú 
intézménye. A gimnázium épülete Szolnok egyik 
legszebb részén, a Tisza partján helyezkedik el.  
Négy évfolyamos gimnáziumunkban 16 osztály 
van, minden évfolyamon természettudományi, 
matematika speciális, nyelvi (angol illetve 
német) speciális és társadalomtudományi 
tagozat működik. A jelentkezők rangsorolása a 
központi felvételi dolgozatok és az általános 

iskolai eredmények alapján történik. A nyelvi tagozatokon szóbeli felvételi vizsga 
is van. Az egyes tagozatokon a specialitásunknak megfelelő tantárgy(ak)ból több 
órát biztosítunk a tanulóknak.  
 
A Verseghy Ferenc Gimnáziumban jelenleg 532 diák tanul. A tanulók jelentős 
része Szolnokról érkezik, a környező településekről 175 diák jár be naponta és 41 
kollégista tanulója van az intézménynek. A hátrányos helyzetű tanulók aránya 
1% alatt van.   
 
Iskolánk innovációs tevékenysége elsősorban a tehetséggondozást szolgálja. A 
folyamatot már az általános iskolás tanulóknál elkezdjük a számukra szervezett 
tehetséggondozó matematikai szakkörökkel, valamint a Szegő Matematika-
verseny, illetve a Tarján Imre Fizika Emlékverseny szervezésével. Az idei 
tanévtől levelező versenyt szerveztünk a 7-8. évfolyam számára biológiából is. Ez 
utóbbi az általános iskolai korosztály mellett a középiskolák 9-10. évfolyamát is 
megcélozza. A Verseghy Ferenc Gimnázium megyei és országos szinten is a 
legjobb eredményt elérő intézmények közé tartozik, évek óta a legjobb 30 iskola 
között szerepelünk.  A rangsorolás többek között az érettségi vizsga eredményein, 
a kompetenciamérések eredményein, illetve az OKTV helyezéseken alapul. 
Ezeken a területeken gimnáziumunk folyamatosan kiemelkedő teljesítményt 
nyújt. 
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MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLAT 

Kreatív matematikaverseny  
A jó gyakorlat legnagyobb erénye tanár és diák szakmai együttműködése, a 
diákok önálló, kreatív tevékenységének segítése, a tantárgyukban való 
elmélyülés erősítése. A matematikából zajló verseny sokféle készség, képesség 
kibontakoztatását segíti.  

 A verseny hangsúlyozottan csak eszköz, hogy mind a szervező, mind a 
versenyző diákok jobban elmélyíthessék tudásukat. (Nem mellesleg a 
támogató tanár is rengeteget tanul az egész folyamat során.) 

 A feladatokat diákok állítják össze, a matematikatanárok csak koordinálnak, 
és segítenek a felmerülő problémák megoldásában. 

 A verseny mindig annyi feladatból áll, ahány éves az iskola abban a tanévben. 
 A verseny csapatverseny, ahol fontos a csapattagok közti együttműködés, az 

együtt gondolkodás. 
 Egy csapat összetételének feltétele, hogy minden évfolyamból legyen 

csapattag. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a diákok az évfolyam kereteken 
túllépve is ismerjék egymást, tudjanak együtt dolgozni. 

 A verseny internetes. A csapatok kapnak egy belépési kódot, amelynek 
ismeretében egyrészt hozzájutnak a feladatokhoz, másrészt be tudják írni a 
megoldásokat. 

 Ebből az is következik, hogy a feladat csupán az internethez kötött, ezen túl 
bárhol, ahol van internet, dolgozhatnak. (A diákok általában az iskolai 
lehetőséget választják: az iskola egyik termében gyűlnek össze, hogy ott 
keressék a megoldást.) 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

 A Verseghy Ferenc Gimnázium hagyományosan helyszínt biztosít a megyei 
és az országos (OKTV) tanulmányi versenyek számára. Kollégáink 
közreműködnek e versenyek szakmai és szervezési feladatainak 
lebonyolításában. 

 Kollégáink vállalják bemutató órák és foglalkozások megtartását a POK által 
szervezett Pedagógiai Napok keretében. 

 Konferencia, műhelybeszélgetések megszervezése, előadók meghívása 
 Iskolánk innovációs tevékenysége elsősorban a tehetséggondozást szolgálja. 

A folyamatot már az általános iskolás tanulóknál elkezdjük a számukra 
szervezett tehetséggondozó matematikai szakkörökkel, valamint a Szegő 
Matematikaverseny, illetve a Tarján Imre Fizika Emlékverseny 
szervezésével. Az idei tanévtől levelező versenyt szerveztünk a 7-8. évfolyam 
számára biológiából is. Ez utóbbi az általános iskolai korosztály mellett a 
középiskolák 9-10. évfolyamát is megcélozza.  

 Jó gyakorlatok: kreatív matematika verseny szervezésének és 
lebonyolításának bemutatása.     
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CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KÖZGAZDASÁGI ÉS 
INFORMATIKAI SZAKGIMNÁZIUMA  

OM azonosító: 203068 
Címe: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 32.  
Tel: 53/505-090 E-mail: ckik@ckik.hu 
Honlap: www.ckik.hu 
Intézményvezető: Imréné Lukácsi Ildikó 
Bázisintézményként intézménytípus: szakgimnázium 
Intézményi koordinátor: Imréné Lukácsi Ildikó 
Tel: 70/197-6392 E-mail: ildiready@gmail.com 

Pályaválasztási kiállítás 2016 
 
Iskolánk a Ceglédi Szakképzési Centrum 
tagintézménye, ezért legszorosabb 
szakmai kapcsolataink természetesen a 
központtal és a másik 5 tagintézménnyel 
vannak. Mivel tanáraink között 3 aktív 
szakértő és 4 szaktanácsadó van, ezért a 
Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal 
is napi kapcsolatban vagyunk. 

Szakértőink és szaktanácsadóink munkájuk során sok térségbeli iskola életébe, 
munkájába nyernek betekintést, és hasonló problémákkal találkozva, az 
együttgondolkodás révén szorosabb kapcsolat is kialakulhat intézményeink között. 
8 kollégánk érettségi elnöki megbízatásaival összefüggésben is együttműködik a 
környék középiskoláival. 
A kétszintű érettségi rendszer bevezetése óta emelt érettségi vizsgaközpont 
vagyunk, így nagyon jó együttműködés épült ki a vizsgákat szervező Pest megyei 
Kormányhivatallal, és évről-évre több száz Dél-Pest megyei diák ír nálunk emelt 
érettségi dolgozatot, vagy szóbelizik egy-egy nálunk működő tantárgyi bizottság 
előtt. Több kollégánk részt vesz vizsgáztatóként is az emelt érettségiken. Az így 
kiépült kapcsolatok természetesen a közös feladatokkal kapcsolatos együttgondol-
kodás szintjén is működnek. 
Iskolánk pedagógusai rendkívül fontosnak tartják a folyamatos megújulást, 
önképzést, sok tanárunk rendelkezik több diplomával, szakvizsgával. Szakmai 
kompetenciájukat az innovatív szellemiség, a képzés és önképzés iránti 
elkötelezettség és nyitottság jellemzi.  
A HEFOP, a TÁMOP és a TISZK pályázat keretében az iskola valamennyi 
pedagógusa részt vett továbbképzéseken. A külső továbbképzéseken megszerzett 
tudást, tapasztalatokat iskolánk pedagógusai belső továbbképzések keretében 
átadják kollégáiknak.  

„Az oktatás értéke egy iskolában nem a 
sok tényanyag megtanulása, hanem 
agytréning, ami megtanít úgy 
gondolkodni valamiről, ahogy azt a 
könyvekből nem lehet megtanulni.”  

(Albert Einstein) 
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Az intézmény vezetése minden lehetséges alkalmat megragad annak érdekében, 
hogy pályázaton nyert pénzek segítségével is támogassa a pedagógusok 
továbbképzéseit, hogy módszertani kultúrájuk, tudásuk a legújabb társadalmi 
elvárásoknak megfeleljen. 
A 43 pedagógusunk közül mindenki rendelkezik az oktatáshoz szükséges 
végzettséggel. 
PhD fokozata három pedagógusunknak van. Szakvizsgát 13 tanárunk tett, közülük 
ketten mentortanárok. Hét mesterpedagógusunk között van négy szaktanácsadó és 
három szakértő. 
Tanáraink örömmel segítik a tanárjelöltek tanítási 
gyakorlatát. Az elmúlt öt évben testnevelésből egy, 
angolból kettő, informatikából egy, közgazdasági 
tárgyakból két tanárjelöltet mentoráltak, jelenleg pedig 
matematikát és közgazdasági órákat tart nálunk egy-egy 
hallgató.  

 Tóth Krisztina költő 

MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 
 Együttműködés és verseny tanulócsoportok között 
 Olvasóvá nevelés a rendszeres író-olvasó találkozó módszerével 
 Matematika és informatika tehetséggondozás 
 A vállalkozói kompetenciák fejlesztése 

MÁS INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA ADAPTÁLHATÓ SZAKMAI PROGRAMOK 
 Kooperatív módszerek és IKT-eszközök 

használata az emelt szintű történelem érettségire való 
felkészítés során 
 Funkcionális edzésforma 
 Geogebra használata matematika órán 
 Közgazdaság és informatika ágazat szakmai 

tárgyak bemutató órái 
 

 Vállalkozói kacsajáték 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

 Tagintézményünk vállalja, hogy a szakmai támogatását, segítségét igénybe vevő 
intézmények részére – legalább havi egy alkalommal, de esetenként igény szerint 
– lehetőséget biztosít hospitálásra, műhelymunkákat tart, valamint igény szerint 
helyet biztosít a POK által szervezett pedagógus-továbbképzések és egyéb 
szakmai programok, rendezvények számára. 

 Tagintézményünk vállalja, hogy az általa alkalmazott pedagógiai módszertani 
modellhez hozzáférést biztosít az érdeklődő intézmények számára. 
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SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 
OM azonosító: 203057 
Címe: 5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2. 
Tel: 56/800-130 E-mail: kereskedelmi@szoszolg.hu 
Honlap: www.keri-szolnok.sulinet.hu 
Intézményvezető: Dr. Székelyné Laub Hilda 
Bázisintézményként intézménytípus: szakközépiskola 
Intézményi koordinátor: Áchimné Borsányi Ildikó 
Tel: 70/945-0539  E-mail: abi@pr.hu 
 

A Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája a 
2016/2017-es tanévben – a közelmúltban - 
ünnepelte 40 éves fennállását a jelenlegi 
intézmény falai között. Az utóbbi évtizedben 
piacvezető pozíciót tölt be a kereskedelemi és 
vendéglátóipari szakmai képzések 
tekintetében a régióban. Mindez köszönhető 

az iskola szellemiségének, az itt folyó munka kiváló szakmai színvonalának. 
 
A szakmát szerzett fiataljaink továbbtanulási aránya kedvezően alakult, hiszen 
öt év alatt 35,1%-ról 78,3%-ra növekedett, és a növekedés abszolút mértékben is 
pozitív tendenciát mutat. Az iskola sikereinek legfőbb letéteményese a 
nevelőtestülete, akiknek pedagógiai és szakmai felkészültsége egyaránt magas 
színvonalú: heten vesznek részt szakmai vizsgabizottságok elnöki és tagi 
tevékenységekben, közülük egy főnek van jogosultsága mestervizsga elnöki 
megbízatásra. Szintvizsga elnöki jogosultsággal öt kolléga rendelkezik. Ketten 
szereztek felnőttképzési szakértői címet, szintén ketten tagjai és aktív résztvevői 
a Vendéglátó Szakoktatók Országos Egyesületének. Érettségi elnöki megbízatást 
négy kolléga vállalt, emelt szintű érettségiztetésre heten jogosultak. A 
nevelőtestületünk tagjai közül négyen tevékenykednek mentortanárként is. 
„Valljuk, hogy aki kimarad, az lemarad”, ezért törekedtünk, illetve 
törekszünk eléje menni, illetve követni a változásokat, és élni a pályázatok adta 
lehetőségekkel.  
 
Intézményünk innovatív szemléletét példázza, hogy az elmúlt 5 évben négy 
TÁMOP és egy TIOP pályázat sikeres résztvevői voltunk. Iskolánknak egyik fő 
jellemzője a nyitottság. Céljaink elérése érdekében széleskörű együttműködést 
alakítottunk ki számos hazai és külföldi partnerünkkel.  
  

Keró: a gondoskodó, törődő 
iskola
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MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 

Tehetséggondozás, versenyfelkészítés 
A versenyeztetésnek és a felkészítő munkának nagy hagyományai vannak 
intézményünkben. Az iskolába érkező diákok között már a kezdő évfolyamon 
elindul a tehetségek felkutatása. Az egy 
osztályban tanítók rendszeres 
információcserével hívják fel a figyelmet 
a potenciális jelöltekre. A legrangosabb 
szakmai versenyekre való felkészülés 
több kolléga összehangolt munkáját 
kívánja meg. Ezért alapvetés a team 
munkában való együtt gondolkodás és 
együttműködés, egymás munkáját is 
segítve. Ilyen versenyek az SZKTV, 
OSZTV. Tanítványunk felkészítő tanárával 
 a dobogó legfelső fokán 
Az ifjúságvédelem komplex megközelítése 
A hozzánk bekerülő tanulók jelentős része személyes odafigyelést, törődést 
igényel. A „Titokszoba” (Konzultációs szoba) 15 éve működik intézményünkben, 
fogalommá vált a „Keró”-ban. Diákok, szülők és tanárok egyaránt ismerik a 
lehetőséget és igénybe is veszik. Igen kiterjedt kapcsolatrendszerrel 
rendelkezünk. Az ifjúságvédelem komplex megközelítésébe beletartoznak a 
következő tevékenységek: a mentálhigiénés- és pszichológiai konzultáció 
(tanuló-, szülő-, pedagógus), ismeretterjesztő- és drogprevenciós órák, 
mediáció, szociális tevékenységek, támogatások, tanácsadás, tréningek 
és különböző iskolai rendezvények.  

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

Vállalkozunk olyan fórumok, műhelymunkák és egyéni konzultációk 
megtartására, ahol az érdeklődők számára biztosítjuk a lehetőséget az elméleti 
és gyakorlati felkészítés bizonyos fázisaiban a részvételre. 
Rendelkezésre bocsájtjuk a versenyfelkészítést szolgáló anyagokat, 
hozzáférést biztosítunk a versenymunkákat tartalmazó fotobankhoz és az IKT 
eszközök nyújtotta lehetőségekhez. Konferenciák, továbbképzések, 
előadások és interaktív foglalkozások keretein belül vállaljuk az 
ifjúságvédelmi munka tapasztalatainak bemutatását. Partnereinkkel közös 
rendezvényeinkről tájékoztatást adunk, hospitálási lehetőséget biztosítunk. 
Bemutatjuk a komplex drogprevenciós programunkat, felkínáljuk 
tapasztalataink és módszereink megosztását a szülők bevonásával kapcsolatban. 
Megismertetjük az érdeklődőkkel a mediációs módszert és tapasztalatait.  
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INTÉZMÉNYEK 
  



AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYEI 
 

53 
 

CEGLÉDI ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
OM azonosító: 039985 
Címe: 2700 Cegléd, Kút utca 2. 
Tel: 53/311-590 
E-mail: efami@erkel-cegled.sulinet.hu 
Honlap: www.erkelamicegled.lapunk.hu 
Intézményvezető: Polgár-Szabó Zoltánné 
Intézményi koordinátor: Balog Zsuzsanna 
Tel: 30/435-3345   
E-mail: bzsuzsab@gmail.com 

 
Cegléd városában már 1949-ben elindult 
az első zenei tanfolyam, és 1951-ben 
Állami Zeneiskola lett, ekkor vette fel 
Erkel Ferenc nevét. Az új iskola olyan 
gyorsan fejlődött, hogy fiókiskolákat 
alapítottak Nagykőrösön és Abonyban. 
Ezek később már önálló intézmények 

lettek. 1969-ben felépült a speciálisan zeneoktatásra szánt létesítmény, mely a 
Dél-Pest Megyei zeneiskolák bázisiskolája lett. A tárgyi feltételeit és 
felszereltségét illetően is megfelel a kor követelményeinek.  

Iskolánk jelenleg három tagintézménnyel rendelkezik: Albertirsa, Nagykáta 
Tápiószelével és Monor Pilissel együtt. Ezekben az intézményekben összesen 
1181 diák tanul. A ceglédi székhelyen 487 fő, Monoron 253 fő, Albertirsán 197 fő, 
Nagykátán 244 fő tanul. Összesen 85 tanár látja el az oktatási feladatokat, ebből 
a székhelyen 33-an tanítanak. A ceglédi intézményben még 2 fő iskolatitkár, 1 
rendszergazda, 2 hivatalsegéd és 2 portás dolgozik. 

Iskolánk alapfokú feladatai mellett középiskolások és felnőttek oktatását is 
ellátja. Mivel érettségit nem ad, ezért a zenei pályára készülő növendékeink 
zeneművészeti szakgimnáziumban tanulnak tovább. Az elmúlt öt évben 11 diákot 
vettek fel ilyen irányú középiskolába, egy növendékünk pedig felvételt nyert a 
Zeneművészeti Egyetemre.           

Cegléd Város Önkormányzata, a történelmi egyházak, valamint a közoktatási 
intézmények által szervezett rendezvényeken rendszeresen részt veszünk. A 
helyi és a környező települések művelődési intézményeivel is szoros kapcsolatot 
ápolunk. Iskolánk tagja az országosan működő szakmai szervezetnek, a Magyar 
Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének. 

  

„A lelki gazdagodás hatalmas 
forrásai erednek a zenéből. Azon 
kell lennünk, hogy minél többek 
számára megnyíljanak.”  

(Kodály Z.) 
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MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 
 

A Mazsola Muzsika - bölcsődés zenei foglalkozás - 
az anya és gyermeke bensőséges köteléket hivatott 
elmélyíteni, a magyar gyermekdalok és mondókák 
segítségével. A gyermekek életkora a 
foglalkozásokon fél évestől három éves korig terjed, 
akik kezdetben még csak csendes szemlélők, majd 
később aktív résztvevőkké válnak és játszanak 

együtt a szülőkkel. Minden megismert dalhoz és mondókához valamiféle mozgást 
tanulnak, ezzel jobban rögzítik a tudást és a finom- valamint a nagymozgásokat 
egyaránt fejlesztik. 
 
Óvodás zenei műhely: Nálunk a zenei tanulmány a népzenén alapul, ez 
párosul ritmusérzék fejlesztéssel, játékos hallásfejlesztéssel. A foglalkozások 
szilárd alapja a népdalkincs közös éneklése, az éneklést kísérő közös játék. Ez a 
közös játék fejlett egyensúlyérzéket kíván, magabiztosságot, választási, döntési 
készséget, gyors reakciókat és közben fejleszti az esztétikai, viselkedési és 
magatartás kultúrát is. A népi játékok  segítségével fejlődik a mozgáskultúrájuk, 
ritmusérzékük, hallásuk. 
 
Műhelymunkák: Világhírű magyar művészek, 
művésztanárok jönnek el hozzánk, hogy a tehetséges 
tanulóinkat meghallgassák, órákat tartsanak, 
„kísérletezzenek a zenei kifejező erejének 
megvalósításában” és együtt zenéljenek növendékeinkkel. 
A közös muzsikálás sokféle kompetenciát fejleszt, beleértve 
a kreativitást, kezdeményezőkészséget, az innovációt. Ezek 
a foglalkozások mozgásteret adnak a tanulók készségeinek, 
képességeinek kibontakoztatásában is. Módszertani 
újszerűséget ad úgy, hogy egy alkalmazott gyakorlatot 
hogyan lehet más megközelítésből befogadni és közvetíteni. 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

Rendszeresen tartunk műhelymunkákat tagintézményeink és a környező 
zeneiskolák számára neves művészek és művésztanárok vezetésével. Szívesen 
vállaljuk szakmai műhelymunkák, továbbképzések és versenyek 
megszervezését. Továbbra is megrendezzük Dél-Pest megye és a POK zeneiskolái 
számára hirdetett regionális Kamarazenei Versenyünket. Tervezzük a POK 
illetékességi területén működő iskolák zongoraversenyének és négykezes 
versenyének rendezését, valamint vállaljuk az Országos Zongoraverseny területi 
válogatójának lebonyolítását.  
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KARCAGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
OM azonosító: 201469 
Címe: 5300 Karcag, Szabó József utca 1. 
Tel: 59/503-281 E-mail: kozpont@altisk-karcag.hu 
Honlap: http://altisk-karcag.hu/ 
Intézményvezető: Plósz Csilla Margit 
Bázisintézményként intézménytípus:  
alapfokú művészeti iskola 
Intézményi koordinátor: Lór-Kerekes Ágnes 
Tel: 70/398-3821  E-mail: kgzene@gmail.com 

 
A karcagi Zeneiskola 1947-ben kezdte meg 
működését. 2005-től viseli a kiváló magyar zeneszerző 
Erkel Ferenc nevét. 2007-ben elnyerte az iskola a 
kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási 
intézmény címet. 2014-ben összevonásra került sor, 
így a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Erkel Ferenc  Alapfokú Művészeti Iskolai 

Tagintézményeként működik tovább az iskola. Innovatív nevelőtestületünk 
jelenleg 16 fő. 9 pedagógus teljes állásban, 3 óraadó és 3 részmunkaidős tanár 
oktat a zeneművészeti ágon, a képzőművészeti ágon 1 pedagógus látja el a 
munkát, összesen 14 tanteremben. A növendékek létszáma 200 körül mozog. 
Fontos feladat: a hangszeres, vokális és képzőművészeti műveltség 
megalapozása, fejlesztése. 
A pedagógusok szakmai munkájának elismertségét és színvonalát jelzi, hogy 
minden évben sikeresen vesz részt az iskola nemzetközi fesztiválokon, országos, 
regionális és megyei művészeti versenyeken. A tanulók közül többen 
zeneművészeti, képzőművészeti pályán folytatják tanulmányaikat. 
 
MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 
 
Együttműködések a zenei nevelés sikeréért 

Az iskola érdeke a partnerközpontú szemlélet erősítése, az együttműködés, 
hiszen a partnerek elégedettsége nagyban hozzájárul az iskola 
versenyképességéhez. Kiváló kapcsolatot ápol az iskola a következő 
intézményekkel, civil szervezetekkel: óvodák, általános és középiskolák, városi 
intézmények, civil szervezetek, a helyi média.  

„Többen lesznek kiválóvá gyakorlás, mint pusztán természetes tehetség 
folytán.” (Démokritosz) 

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYEI 
 

56 
 

 
Partnereink szívesen kérnek tanári és növendék műsorszámokat 
rendezvényeikhez. A köznevelési intézményekkel való együttműködés a 
művészeti iskolai beiskolázást segíti. A városi intézmények, civil szervezetek az 
iskola egyesülete, a Kun-Orgonda Zenebarátok Egyesülete támogatásával 
hozzájárulhatnak az intézmény szponzorálásához. A helyi médiában programok, 
eredmények jelennek meg.  
 

 
 
 
      
     
 
 

Együttműködés a Kun-Orgonda  Csellóegyüttes 
     Zenebarátok Egyesületével 
 
Csellóegyüttessel a társas muzsikálás megszerettetéséért 

2011 őszén alakult meg a csellóegyüttes Urbánné Tóth Klára vezetésével.  A 
csoport létszáma jelenleg 10 fő, életkorban, csellótudásban igen nagy az eltérés, 
11-18 éves korú növendékek alkotják az állandó csapatot. Az életkoruk és 
ismereteik differenciáltsága ellenére a zene és a hangszer iránti szeretetük 
összetartja őket, nagy élvezettel zenélnek együtt, a sikeres szereplések pedig 
igazi csapattá kovácsolják össze őket.  
 
VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

Az iskola  
 a szakmai támogatást, segítséget igénybe vevő intézmények részére – legalább 
havi egy alkalommal, de esetenként igény szerint – lehetőséget biztosít 
hospitálásra, műhelymunkákat tart, valamint igény szerint helyet biztosít a 
POK által szervezett pedagógus-továbbképzések és egyéb szakmai programok, 
rendezvények számára,  

 az alkalmazott pedagógiai módszertani modellhez hozzáférést biztosít az 
érdeklődő intézmények számára,  

 biztosítja a szakmai feladatok ellátásához szükséges helyiségeket, eszközöket, 
humán erőforrást, 

 beavatja a rendezvényeikre látogatókat az együttműködési rendszerbe, 
betekintést nyerhetnek a partnerekkel folyó munkába, amennyiben szükséges 
a partner tagintézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bevonásával. 
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SZOLNOKI BARTÓK BÉLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
OM azonosító: 040099 
Címe: 5000 Szolnok, Réz utca 1. 
Tel: 56/514-626 E-mail: bbzenesuli@gmail.com 
Honlap: htttp://bbzenesuli.freeweb.hu 
Intézményvezető: Abonyi Katalin 
Intézményi koordinátor: Abonyi Katalin 
Tel: 20/554-4924; 30/647-1853  
E-mail: kata.abonyi@gmail.com 
 

A Szolnoki Bartók Béla Alapfokú 
Művészeti Iskola 1946-os alapítása óta 
Zeneiskolaként működik. Kiválóra 
minősített iskolaként 12 évfolyamon 
látja el az alapfokú művészetoktatás 
feladatait zeneművészeti ágon. 
Iskolánkban valamennyi klasszikus 
hangszer tanulható.  
Növendékeinkkel, együtteseinkkel a 
város számos rendezvényén 
találkozhatnak. Zeneiskolánk élete 
igen gazdag, erről tanúskodnak 

eredményeink, koncertjeink valamint rendezvényeink. Országos és megyei 
versenyek szervezői, házigazdái vagyunk. 

 

Céljaink: a klasszikus zene 
megszerettetése, a felnövekvő 
generáció értő közönséggé 
válása, a zenetanulás által 
kiteljesedő személyiségfejlődés 
segítése, legtehetségesebb 
növendékeink számára 
versenyfelkészítés és a zenei 
pályára történő felkészítés. 
 
 
 
  

„Csak tiszta forrásból …”  
(Bartók) 
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MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 

A Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola megosztani kívánt jó 
gyakorlatai: 

 a Kovács módszer alkalmazása 
gyakorlatunkban,  

 ütőtanszakunk kreativitása,  
 a klarinét és a szaxofon hangszer 

tanításában alkalmazott szoftver 
gyakorlati alkalmazása,  

 valamint intézményünk nevelési-   
oktatási munkája. 

 
 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

Vállalt bázisintézményi feladatunknak a 
Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 
szintjén megrendezett Kamarazenei 
Versenyünket, az Ütőhangszeres Szóló-, 
Duó-, és Kamaraversenyünket, továbbképzés 
szintű Szakmai Napjaink megrendezését, 
szakmai együttműködéseink gazdagítását, 
elkötelezettségünket a művésztanárok 
szakmai fejlődési lehetőségeinek 
megteremtéséért tekintjük. 

 

 

 

 

  

 „Zene nélkül nincs teljes ember … „  
( Kodály) 
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BÁZISINTÉZMÉNYKÉNT 
GYÓGYPEDAGÓGIAI, KONDUKTÍV 
PEDAGÓGIAI NEVELÉSI-OKTATÁSI 
FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK 
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DALMADY GYŐZŐ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES 
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 
OM azonosító: 038542 
Címe: 2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 3.    
Tel: 53/550-290  
E-mail: dalmady2004@gmail.com 
Honlap: www.dalmadyiskola.ininet.hu 
Intézményvezető: Bobál Róbertné 
Bázisintézményként intézménytípus: gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 
Intézményi koordinátor: Muresanné Fekete Márta 
Tel: 53/550-290 E-mail: dalmady2004@gmail.com 
 

A Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény (EGYMI) több mint 55 éve lát el 
speciális pedagógiai feladatokat Nagykőrös 
városában. Óvodánk és általános iskolánk a 
sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok 
gyógypedagógiai nevelését – oktatását 
biztosítja. Utazó gyógypedagógusi hálózatunk 
az integráltan nevelt – oktatott, sajátos nevelési 
igényű gyermekek és fiatalok részére biztosít 
speciális támogatást.  

 
Intézményünk általános céljai: 
 komplex támogatás a sajátos nevelési igényű 

gyermekeknek, tanulóknak és közvetlen 
környezetük tagjainak, 

 helyben történő, komplex gyógypedagógiai nevelés 
és oktatás, 

 társadalmi integráció, szemléletformálás, inklúzió 
elősegítése, 

 a differenciáló pedagógiai módszertani kultúra 
terjesztése,  

 széleskörű kapcsolatrendszer kiépítése, szakmai 
együttműködések tudásbázis kialakítása, 
kialakuló jó gyakorlataink széles körben történő 
bemutatása. 

 
  

„ Isten minden kis 
tücskének akad 
hely a kórusban, 
Némelyik hangja 
mély, a másiké 

magas, 
Megint másik 

hangosan cirpel a 
telefondróton, 

és aki csak 
tapsolni tud, 

olyan is akad…” 
(Margaret Martle) 
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MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLAT 

„Rejtett kincseink: Társadalmi integráció és inklúzió a karácsony 
jegyében."  
Karácsonyi műsorainkkal, az intézménnyel 
szemben kialakult szemléletet szeretnénk 
formálni, felhívni a figyelmet arra, hogy a 
hozzánk járó gyermekek is értékesek, 
tehetségesek. Megújulás veszi körül 
tevékenységünket, hiszen minden évben valami 
mást kell felszínre hozni és bizonyítani azt, hogy 
mi sem vagyunk mások. El kell fogadnunk egymást, az elfogadásnak és a 
tiszteletnek alapkőként kell léteznie életünkben. Célunk, hogy előadásaink alatt 
ne a fogyatékosság ténye jelenjen meg, hanem az elmúlt évek pozitív példái 
alapján a színvonalas előadás és a rengeteg munka, ami mögötte van. 
Előadásaink összeállítása során fontos szempont, hogy tanulóink képességeinek 
megfelelően a verbalitás helyett a mozgásokkal illusztrált előadásmódra 
fektessünk nagyobb hangsúlyt, s hogy a pedagógusok támogató jelenlétével 
erősítsük, bátorítsuk őket.  

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  
 
 Előadás szervezése a Ceglédi Tankerületi Központ 

egy vagy több intézményében. A területen több 
korcsoport, ezzel együtt célcsoport jelenik meg. 
Fontos, hogy az integráció bevezetése és 
lényegének megismertetése minél korábbi 
életszakaszban megtörténjen, hiszen igazán 
hatékony eredményt csak korai beavatkozással 
érhetünk el. Célcsoportunk elsődlegesen a 6 – 16 év 
közötti korosztály, de mindenki, aki érintett és 
bekapcsolódó személy lehet programunkban, fontos.  

 Konzultációkkal, szakmai javaslatokkal és tapasztalatcsere lehetőségével 
szívesen segítünk más intézménynek is a program elindításában. Az elmúlt 
10 év tapasztalata számos dologban megerősítette munkánkat és a jó 
gyakorlat alakulását. Ehhez kapcsolódva kerülnek megszervezésre a 
műhelymunkák, amelyeknek helyszíne intézményünk, de igény esetén 
szívesen ellátogatunk partnereinkhez. Az évek során felhalmozott digitális 
tartalom biztos alapként szolgál a gyakorlatorientált szakmai 
konzultációkon. Tapasztalatainkat, a már megélt pozitív és negatív 
élményeket egyaránt felhasználva mutatjuk be gyakorlatunkat. A 
műhelymunka tematikája az éves munkatervben kerül rögzítésre, külön a 
gyógypedagógus és külön az integráló pedagógus szakembereknek.  

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYEI 
 

62 
 

KÁDAS GYÖRGY EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 
INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, 
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
OM azonosító: 038402 
Címe: 5310 Kisújszállás, Bajcs-Zs. u. 37. 
Tel: 59/520-614 E-mail: kadas.altiskola@gmail.com 
Honlap: kadaskisuj.hu 
Intézményvezető: Tatár Jánosné 
Bázisintézményként intézménytípus: gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 
Intézményi koordinátor: Tatár Jánosné 
Tel: 56/520-614; 30/663-7694 E-mail: kadas.altiskola@gmail.com 

A Kádas György Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégium székhelye Kisújszálláson, 
tagintézménye Karcagon található.  
Kisújszálláson gyógypedagógiai nevelési-
oktatási tevékenység 1928-óta /89. éve/, a 
tagintézményben, Karcagon 1973-óta /44. 

éve/ folyik. Országosan a második, megyénkben az elsőként létrejövő, 
kollégiummal együtt működő gyógypedagógiai intézmény vagyunk.  

Köznevelési alapfeladataink 
Óvodai nevelés: Az idén 30 éve lesz, hogy fogadjuk a tanulásban, értelmileg 
akadályozott és autizmussal élő kisgyermekeket. Az óvodai nevelés fő célja a 
nagymozgások kialakítása, korrigálása, a percepciófejlesztés, a beszéd formai és 
tartalmi oldalának fejlesztése, amely az életkori sajátosságokat, 
sérülésspecifikusságokat és a játékosság elvét szem előtt tartó nevelési 
környezetben valósul meg. Az óvodai nevelő munka során az „Add a kezed 
program” helyi viszonyokhoz történő adaptációját alkalmazzuk. A programot 
kiegészítettük az autizmussal élő gyermekek babzsákfejlesztő-programjával, és 

a TSMT terápiával. Általános iskolai nevelés-
oktatás: A székhelyintézményben tanulásban, 
értelmileg akadályozottak, autizmussal élő, a 
tagintézményben tanulásban akadályozott tanulók 
alapfokú és középfokú nevelése, oktatása, a fejlesztő 
iskolában súlyosan, halmozottan fogyatékos 
gyermekek fejlesztő nevelése, oktatása zajlik. 
Speciális autista csoportok: A székhely-
intézményünkben speciális autista csoportok is 

„Az elfogadás olyan, mint a 
termékeny talaj, ami 

lehetőséget ad az apró mag 
számára, hogy azzá váljon, 

amivé fejlődni képes.” 
  (Thomas Gordon) 
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működnek. Az autizmussal élő gyermekeknek, tanulóknak autizmus spektrum 
zavar szakos, és autizmus továbbképzésen részt vett gyógypedagógusok 
biztosítják a fejlesztést protetikus környezetben. A tanulók nevelése, oktatása 
egyéni fejlesztési terv alapján történik, amely minden esetben magában 
foglalja a szociális és érzelmekkel kapcsolatos információk feldolgozását, 
megértését, a hatékony kommunikáció tanítását, mely a beszédet és annak 
alternatíváit is jelenti.  
Készségfejlesztő iskola: Az értelmileg akadályozott és a szakképzésben részt 
venni nem tudó, tanulásban akadályozott tanulók az új kerettantervnek 
megfelelően moduláris oktatás keretében ismerkednek meg az agyagtárgy 
készítő, háztartástan, udvaros, irodatechnikai eszközök használata, kert –és 
parkgondozás, papírtermék készítés, textil és fonalmentő szakmai ismeretekkel. 
Szakiskolai nevelés-oktatás: A karcagi tagintézményünkben sajátos nevelési 
igényű, tanulásban akadályozott tanulók szakiskolai képzése folyik. Kerti 
munkás, parkgondozó, mézeskalács-készítő, kerékpárszerelő, népi kézműves – 
szőnyegszövő, népi kézműves – kosárfonó és fonottbútor-készítő szakmai képzés 

folyik. Utazó gyógypedagógiai, konduktori 
hálózat: Az együttnevelés segítését és a súlyosan és 
halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztését utazó 
gyógypedagógusi, konduktori hálózat által 
valósítjuk meg a Karcagi Tankerületi Központban.  
 Kollégiumi nevelés-oktatás: A székhely-
intézményben 40 fős, a tagintézményben 20 férőhelyes 

kollégium biztosítja a távol lakó sajátos nevelési igényű gyermekek kollégiumi 
nevelését, oktatását. Intézményünk innovatív, számos EU pályázatot 
készített, valósított meg, mely lehetővé tette a pedagógusok szakmai 
megújulását, a fejlesztőeszközeink bővítését, a hálózati tanulás 
biztosítását. 
 
MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATAINK, VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATAINK 

Együttnevelését segítő modell ajánlása 
1. Sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs 

fejlesztése utazó gyógypedagógusi, konduktori 
hálózat útján 

2. Együttnevelést segítő, érzékenyítő pedagógiai műhely 
működtetése  

3. A minősített együttnevelési jógyakorlatunk 
„Játékkuckó” foglalkozások szervezése 

4. Speciális eszközkölcsönző működtetése az EGYMI-ben 
5. Regionális „Ki-mit-tud?”, MÁS-NAP rendezvény évenkénti szervezése.  

Többszintű differenciálás modell ajánlása 
Nyílt tanítási hetek szervezése intézményi szinten  
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BÁZISINTÉZMÉNYKÉNT KOLLÉGIUMI 
FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNY 

 

 

 

  



AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYEI 
 

65 
 

SZOLNOK VÁROSI KOLLÉGIUM 
 

OM azonosító: 040605 
Címe: 5000 Szolnok, Baross Gábor utca 68. 
Tel: 56/512-620  
E-mail: titkarsag@kollegium-szolnok.sulinet.hu 
Honlap: www.kollegium-szolnok.sulinet.hu 
Intézményvezető: Brahmi Ilona 
Intézményi koordinátor: Brahmi Ilona 
Tel: 56/512-620 E-mail: titkarsag@kollegium-szolnok.sulinet.hu 

 
A Szolnok Városi Kollégium - 
korábban Városi Kollégium - 1996 
szeptemberétől fogadja a Szolnokon 
továbbtanulni kívánó középiskolás 
diákokat. A kollégiumi épületek a 

középiskolák közelében vannak, így a diákok elhelyezésénél ez is szempont, hogy 
lehetőség szerint ki-ki az iskolájához közeli kollégiumban kapjon helyet. 
 
A kollégium funkciójából adódó feladatoknak, mint a szociális, a pedagógiai, az 
életmód mintaadó, motivációs funkció, a hiánypótló - felzárkóztató funkció, a 
tehetséggondozó funkció és a pályaorientációs funkció, valamennyi 
tagintézményben dolgozó pedagógus igyekszik munkájában megfelelni.   

A kollégium alapelvei között szerepelnek: 
 az együttélés normáinak betartása, 
 harmonikus személyiség fejlesztése, 
 testi - lelki egészség fontosságának elfogadtatása, 
 a tudás rangjának elismertetése, 
 képességek szerinti fejlesztés, 
 a környezetért való felelősségérzet alakítása, 
 európaiság szemléletének kialakítása. 

A pedagógusok törekednek arra, hogy követendő példaként szolgáljanak a 
kollégisták előtt, megfelelő empátiával rendelkezzenek, nevelői eljárásaikban, 
kommunikációjukban a diákok iránti tiszteletet helyezzék előtérbe.  

A szabadidős tevékenységek között meghatározó szerepet kap a hagyományok 
ápolása, az irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális képességek fejlesztése, 
nemzeti kultúránkhoz való kötődés erősítése, művészeti- és sportegyesületek 
megismerése, az azokban való részvétel támogatása. 
 
  

„A legtöbb, amit gyermekeinknek 
adhatunk, gyökerek és szárnyak” 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
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INNOVÁCIÓK  
Pályázatok:  
- NTP Tehetséggondozó, Tehetség-
műhely, - Tehetséghidak pályázatok 
- 2010-től folyamatosan elnyerve. 
- Arany János programok: 2000-től 
Arany János Tehetséggondozó 
Program, 2007-től Arany János 
Kollégiumi Szakiskolai Program 
működik és folyamatos fejlesztés 
alatt áll. 
- Mentoráló intézmény 2014-től a 
TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013 - 30001 
pályázat alapján.  
- A Kiváló Akkreditált Tehetségpont 

címet 2011-ben és 2013-ban is elnyerte az intézmény. 2016-ban a Gyermekváros 
Utcai Tagintézmény megkapta az Öko-iskolai címet.  

 
MEGOSZTANI KÍVÁNT JÓ GYAKORLATOK 

Az önálló, több tagintézményes szervezet működési modellje 
 Tervezési struktúra, az összehangolt szervezeti és pedagógiai szakmai 

működés modelljének ajánlható elemei 
 A szervezeti működést és pedagógiai munkát elősegítő saját fejlesztésű 

eszközök 
 Intézményi SWOT-analízisek, intézményi önértékelés 

További jó gyakorlataink: 
 beiskolázás gyakorlata, 
 szabadidős tevékenységek szervezése, 
 tehetséggondozási gyakorlatok bemutatása (művészeti nevelés, sport, 

tantárgyi versenyeztetés), 
 felzárkóztató tevékenység a lemorzsolódások csökkentése érdekében, 
 pályaorientációs tevékenység 10. évfolyamos tanulók körében, 
 gólyatábor szervezésének kollégiumi gyakorlata. 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

  „Jó gyakorlatok” bemutatása – átadása (angol nyelvi tábor, egyéni 
fejlesztési terv készítése, tanulói teljesítményértékelés, partneri igény- és 
elégedettség vizsgálat, SWOT-analízisek, intézményi önértékelés saját 
modellje),   

 Szakmai napok, rendezvények és tapasztalatcserék szervezése, 
konferenciák tartása, hospitálási lehetőség biztosítása. 


