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HÍRLEVÉL   
2017. NOVEMBER-DECEMBER 

 

♦ Aktuális feladatok, határidők ♦ 
 

November 6. – Az őszi szünet utáni első tanítási nap. 

Történelem OKTV első forduló. 

November 7. – Földrajz OKTV első forduló. 

November 8. – Informatika OKTV első forduló (II. kategória) 

November 9. – Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák kezdő napja. 

Művészettörténet OKTV első forduló. 

November 13. – Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák befejező napja. 

Az angol nyelv OKTV első forduló (I. és II. kategória) 

November 14. – Matematika OKTV első forduló (I. és II. kategória) 

November 15. – Az Oktatási Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba és a 9. 

évfolyamra jelentkezők számára központi felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét. 

Magyar nyelv OKTV első forduló 

A felvételi jelentkezés határnapja a 2018 februárjában induló felsőoktatási képzésekre. 

November 16. – Fizika OKTV első forduló (I. és II. kategória) 

 

Oktatási  Hivatal  
K a p o s v á r i  

P e d a g ó g i a i  O k t a t á s i  K ö z p o n t  

             7400 Kaposvár, Szántó utca 19. 

             Postacím: 7400 Kaposvár, Szántó utca 19.  

             Telefon: +367068458443 

             Telefax: 

             Honlap: www.oktatas.hu  

             E-mail: POKKaposvár@oh.gov.hu  
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November 17. – A szakképesítésért felelős miniszter által kiírt szakmai tanulmányi versenyre 

vonatkozó felhívás megjelenésének határnapja. 

November 20. – A középszintű szóbeli érettségi vizsgák kezdő napja.  

Kémia OKTV első forduló (I. és II kategória) 

November 21. – Francia nyelv OKTV első forduló (I. és II. kategória) 

November 22. – Informatika OKTV első forduló (I. kategória) 

November 23. – Biológia OKTV első forduló (I. és II. kategória) 

November 24. – A középszintű szóbeli érettségi vizsgák befejező napja. 

Az érintett nevelési-oktatási intézmények eddig a napig megküldik az országos célnyelvi 

méréshez és az idegen nyelvi méréshez szükséges adatokat az Oktatási Hivatalnak. 

November 25. -  A 2018. évi minősítésre jelentkezett pedagógusok számára a 326/2013. ( 

VIII. 30.) Korm. rendelet 11/A. § (1) bekezdése alapján eddig a napig, 23 óra 59 percig van 

lehetőség az e-portfólió/pályázat feltöltésére és véglegesítésére. 

November 27. – Német nyelv OKTV első forduló (I. és II. kategória) 

November 28. Olasz nyelv OKTV első forduló (I. és II. kategória) 

November 29. – Spanyol nyelv OKTV első forduló (I. és II. kategória) 

November 30. – Magyar irodalom OKTV első forduló 

 

December 1. – A DIFER vizsgálat határnapja az általános iskolák első évfolyamán. 

December 4. – Orosz nyelv OKTV első forduló. 

December 5. – Dráma OKTV első forduló. 

December 6. – Latin nyelv OKTV első forduló. 

December 7.  – Matematika OKTV első forduló (III: kategória) 

December 8. – A tanulók jelentkezésének határnapja a központi írásbeli felvételi vizsgára 

közvetlenül valamelyik vizsgát szervező középiskolába, az Arany János tehetséggondozó 

Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt intézménybe. 

December 11. – Történelem OKTV második forduló (első rész) 

December 12. – Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása. 

December 13. – A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az 

időpontig jelentik az Oktatási Hivatalnak feladatlap igényüket.   

December 22. – A téli szünet előtti utolsó tanítási nap. 

December 31. – A 2018 szeptemberben induló képzéseket tartalmazó elektronikus 

Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenésének határnapja.  

 



 

 

 

♦ Tanulmányi versenyek információi ♦ 

Aktuális határidők 
 

November 08. – „A hétfejű tündér” komplex alsó tagozatos csapatverseny iskolai 

fordulós feladatsorának kiküldése a jelentkezett iskoláknak. A versenyzők december 13-ig 

visszaküldik a megoldott feladatsort postai úton a Kaposvári POK-ba. 

November 09. – Megyei matematikaverseny (Négy megye Fejér Lipót regionális 

matematikaverseny) megyei fordulója. Helyszín: minden versenyző saját iskolája 

Minden évfolyamon a 25%-ot elérő dolgozatokat november 17-ig kérjük elküldeni a 

következő címre:  

Somogy megyében: Tóthné Berzsán Gabriella, Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium, 7400 

Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17., e-mail: gberzsan@gmail.com  

Tolna megyében: Dr. Katz Sándor megyei szervező, Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, 

7150 Bonyhád, Kossuth u. 4., e-mail: dr.katz.sandor@gmail.com  

November 10. – Savaria országos történelem tanulmányi verseny (9-10. évf.) nevezési 

határideje - Kaposvári POK, Maarne.Molnar.Csilla@oh.gov.hu 

November 10.  – Országos történelem tanulmányi verseny (7-8. évf.) nevezési határideje - 

Kaposvári POK 

November 17.  – Regionális matematikaverseny (5-6., 7-8. évfolyamos diákok számára) 

nevezési határideje - Kaposvári POK. Iskolai forduló: 2017. december 8. 

November 22. –  XXI. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai 

fordulója – a ponthatárt elért dolgozatok beküldési határideje a Kaposvári POK-ba: 2017. 

december 6. – a beérkezés határideje! Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy csak a 85 pont 

és afeletti eredményt elért dolgozatokat kérjük beküldeni, felüljavítás után hívjuk be a 

továbbjutókat a megyei döntőbe, évfolyamonként kb. 20 tanulót! 

Kérjük, a feladatlap és a tollbamondás lapjait együtt csatolják össze, s írják rá a tanuló nevét, 

iskolája nevét, címét, valamint az összesített pontszámot is! A javítatlan, pontszám nélküli 

dolgozatokat nem tudjuk elfogadni! 
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November 24. – Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi dunántúli verseny nevezési 

határideje - Kaposvári POK. Iskolai forduló: 2017. december 11-15. Az iskolai fordulóról 

továbbjutók adatainak megküldése a Kaposvári POK-hoz 2017. december 19-ig (3-3 

fő/kategória) 

November 28.  – Országos angol nyelvi verseny (7-8. évf.) iskolai fordulója. A megadott 

ponthatárt elért feladatlapok beküldése a nevezési lappal a Kaposvári POK-ba: 2017. 

december 12-ig 

December 01. – Országos német nyelvi verseny nevezési határideje – Kaposvári POK 

December 08. – Tolna megyei középiskolai angol műfordító verseny nevezési határideje – 

Kaposvári POK. Iskolai forduló: az iskolák megkapják a fordítandó szöveget (2017. 

december 13.) majd az elkészült fordításokat 2018. január 5-ig - elektronikus úton, PDF fájl 

formátumban elküldik a Kaposvári POK-ba. 

December 15. – Implom József középiskolai helyesírási verseny nevezési határideje (1-1 

fő/kat.) az iskolatípus pontos megadásával:  

Somogy megyei iskolák: a Munkácsy Mihály Gimnáziumba: titkar@mail.mmgsz.sulinet.hu 

Tolna megyei iskolák: Maarne.Molnar.Csilla@oh.gov .hu  

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a megyei döntőn csak az előre nevezett tanulók 

vehetnek részt! 

December 15.  – Irinyi János országos középiskolai kémiaverseny nevezési határideje 

(Word formátumos névsorral és a hátrányos helyzetű diákok számával kérjük) – Kaposvári 

POK 

December 20.  – József Attila szavalóverseny nevezési határideje – Kaposvári POK 

2018. január 04. – Ránki György regionális történelemverseny nevezési határideje – 

Kaposvári POK 

Január 05. – „Szép Magyar Beszéd” verseny (5-6.o., 7-8.o.) nevezési határideje – 

Kaposvári POK 

 

Kérjük, hogy a januártól esedékes megyei fordulókba, területi döntőkbe bejutott versenyzők 

a hírlevélhez csatolt nevezési lap eredeti példányát aláírva vigyék magukkal a versenyek 

megyei fordulójára, vagy a verseny előtt szkennelve küldjék a Kaposvári POK-ba! 



♦ Képzéseink ♦ 

 

2017 januárjától a pedagógus továbbképzésekre történő jelentkezés módja megváltozott. Az 

akkreditált képzések szervezése, meghirdetése, a jelentkezések fogadása informatikai 

képzésszervező felületen történik:  http://tovabbkepzes.sulinet.hu.  

A pedagógusok ezen a felületen szerezhetnek további információkat a tanfolyamokról, 

jelezhetik részvételi szándékukat és itt tölthetik fel a jelentkezéshez szükséges 

dokumentumokat. A felület használata elengedhetetlen a tanúsítványok kiadásához! 

A felület működéséhez segítséget nyújt a Felhasználói kézikönyv, amely a következő linken 

érhető el: http://tovabbkepzes.sulinet.hu/dload/Felhasznaloi_utmutato.pdf.   

A regisztrációt, a belépést, a képzésre jelentkezést rövid, szemléletes video is bemutatja. 

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, munkatársaink készséggel állnak 

rendelkezésére! 

 

Frányó Veronika intézményfejlesztési referens 

E-mail: Franyo.Veronika@oh.gov.hu  

Tel.: +36 70 6845844 

 

Györfi Veronika képzési referens 

E-mail: gyorfi.veronika@oh.gov.hu 

Tel.: +36 70 6845841 

 

ÓVÓPEDAGÓGUSOK, FIGYELEM! 

A képzésszervező felületen (http://tovabbkepzes.sulinet.hu) megjelentek az EFOP 3.1.1- 

14-2015-00001 azonosító számú Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű kiemelt 

Európai Uniós projekt keretében a 2018-ban megvalósuló óvodapedagógus-

továbbképzések az alábbi időterv szerint. Szeretettel várjuk a jelentkezőket! 

 

2018-ban szervezett EFOP 3.1.1-képzések Somogy és Tolna megyében 

A képzés megnevezése A képzés helyszíne Időpontja 

Művészeti nevelés hátrányos 

helyzetű gyermekeket nevelő 

óvodákban, a fejlesztés beépítése a 

pedagógiai programba 

(A.eng: 27282/144/2016) 

Kaposvári Festetics 

Karolina Központi 

Óvoda 

7400 Kaposvár 

Toponári út 49. 

2018.  

01.17 – 19. 

A tehetségazonosítás, Kaposvári Petőfi 7400Kaposvár 2018. 

http://tovabbkepzes.sulinet.hu/
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tehetséggondozás lehetőségei 

hátrányos helyzetű gyermekeket 

nevelő óvodában, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai programba  

(A.eng: 27282/143/2016) 

Sándor Központi 

Óvoda 

Petőfi utca 20 01.24 – 26. 

A játék, szabad játék szerepe az 

óvodai hátránycsökkentésben, a 

fejlesztés beépítése a pedagógiai 

programba 

(A.eng: 27282/141/2016) 

Nagyatádi Óvodák 7500 Nagyatád 

Rozsnyói utca 2/A 

2018. 

02.07 – 9. 

A játék, szabad játék szerepe az 

óvodai hátránycsökkentésben, a 

fejlesztés beépítése a pedagógiai 

programba (27282/141/2016) 

Dombóvári Szivárvány 

Óvoda és Bölcsőde 

7200 Dombóvár 

Zrínyi utca 10. 

2018. 

03.07 – 9. 

A mozgás kiemelt szerepe a 

gyermekek fejlődésében, az óvodai 

hátránycsökkentésben, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai programba 

(27282/142/2016) 

Paksi Benedek Elek 

Óvoda 

7030 Paks Ifjúság 

utca 1/b 

2018. 

03.07 – 9. 

Az egyéni bánásmód és a 

hátránycsökkentés speciális 

módszertana az óvodában, a 

fejlesztés beépítése a pedagógiai 

programba (27282/140/2016) 

Művelődési Ház 

Sárszentlőrinc 

7047 Sárszentlőrinc 

Petőfi u.41. 

2018. 

03.07 – 9. 

A játék, szabad játék szerepe az 

óvodai hátránycsökkentésben, a 

fejlesztés beépítése a pedagógiai 

programba (27282/141/2016) 

Kutasi Micimackó 

Napköziotthonos 

Óvoda és Konyha 

7541 Kutas Petőfi 

utca 95. 
2018. 

03.21 – 23. 

Az egyéni bánásmód és a 

hátránycsökkentés speciális 

módszertana az óvodában, a 

fejlesztés beépítése a pedagógiai 

programba (27282/140/2016) 

Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Galló 

József Általános Iskola 

és Magoncka Óvoda 

7227 Gyulaj Szent 

Imre tér 10. 
2018. 

03.21 – 23. 

Művészeti nevelés hátrányos 

helyzetű gyermekeket nevelő 

óvodákban, a fejlesztés beépítése a 

pedagógiai programba 

(27282/144/2016) 

Paksi Benedek Elek 

Óvoda Kishegyi úti 

Tagóvodája 

7030 Paks Kishegyi 

út 58. 
2018. 

03.21 – 23. 

Környezettudatosságra nevelés 

hátrányos helyzetű gyermekeket 

nevelő óvodákban, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai programba 

(27282/146/2016) 

Szekszárdi 

Gyermeklánc Óvoda 

7100 Szekszárd 

Perczel Mór utca 2. 
2018. 

03.21 – 23. 



Egészséges életmódra nevelés 

hátrányos helyzetű gyermekeket 

nevelő óvodákban, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai programba 

(27282/145/2016)  

Szekszárdi 2. Számú 

Óvoda, Egységes 

Óvoda-Bölcsőde, 

Bölcsőde és 

Napközbeni 

Gyermekfelügyelet 

Kadarka utcai 

telephelye 

7100 Szekszárd 

Kadarka utca 110. 
2018. 

03.28 – 30. 

Környezettudatosságra nevelés 

hátrányos helyzetű gyermekeket 

nevelő óvodákban, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai programba 

(27282/146/20169) 

Dombóvári Szivárvány 

Óvoda és Bölcsőde 

7200 Dombóvár 

Zrínyi utca 10. 
2018. 

04.04 – 6. 

A tehetségazonosítás, 

tehetséggondozás lehetőségei 

hátrányos helyzetű gyermekeket 

nevelő óvodában, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai programba 

(27282/143/2016) 

Művelődési Ház 

Sárszentlőrinc 

7047 Sárszentlőrinc 

Petőfi u.41. 
2018. 

04.04 – 6. 

A mozgás kiemelt szerepe a 

gyermekek fejlődésében, az óvodai 

hátránycsökkentésben, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai programba 

(27282/142/2016) 

Nagyatádi Óvodák 
7500 Nagyatád 

Rozsnyói utca 2/A 

2018. 

04.11- 13. 

Művészeti nevelés hátrányos 

helyzetű gyermekeket nevelő 

óvodákban, a fejlesztés beépítése a 

pedagógiai programba 

(27282/144/2016) 

Szekszárdi 

Gyermeklánc Óvoda 

7100 Szekszárd 

Perczel Mór utca 2. 

2018. 

04.11 – 13. 

Környezettudatosságra nevelés 

hátrányos helyzetű gyermekeket 

nevelő óvodákban, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai programba 

(27282/146/2016) 

Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Galló 

József Általános Iskola 

és Magoncka Óvoda 

7227 Gyulaj Szent 

Imre tér 10. 

2018. 

04.18 – 20. 

Különleges bánásmódot igénylő 

(SNI, BTM, kiemelten tehetséges) 

gyermekek együttnevelése az 

óvodában, a fejlesztés beépítése a 

pedagógiai programba 

(27282/139/2016) 

Szekszárdi 2. Számú 

Óvoda, Egységes 

Óvoda-Bölcsőde, 

Bölcsőde és 

Napközbeni 

Gyermekfelügyelet 

Mérey utcai épülete 

7100 Szekszárd 

Mérey utca 37-39. 

2018. 

04.18 – 20. 

 



 

Akkreditált képzések 

NOVEMBER – DECEMBER 

(Somogy és Tolna megye) 

Képzés megnevezése 
Óra-

száma 
Időpontja Helyszíne Képző 

Kihelyezett nevelőtestületi képzés 

A gyermeki agresszió 

erőszakmentes kezelése a 

pedagógus mindennapi 

gyakorlatában (43/116/2014) 

30 
2017. 

11.09., 16., 23. 

Ádándi Óvoda,  

8653 Ádánd,  

Árpád utca 15. 

Kozmáné 

Kovásznai Mária 

EFOP 3.1.1- 14-2015-00001 azonosító számú Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű 

kiemelt Európai Uniós projekt keretében szervezetett képzések 

A tehetségazonosítás, 

tehetséggondozás lehetőségei 

hátrányos helyzetű 

gyermekeket nevelő 

óvodában, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai 

programba 27282/143/2016 

30 
2017.11.22. 

2017.11.24. 

Kaposvári Festetics 

Karolina Központi 

Óvoda, 7400 Kaposvár, 

Toponári út 49. 

Bátkiné 

Mészáros 

Viktória  

Az egyéni bánásmód és a 

hátránycsökkentés speciális 

módszertana az óvodában, a 

fejlesztés beépítése a 

pedagógiai programba 

27282/140/2016 

30 
2017.11.29. 

2017.12.01. 

Kutasi Micimackó 

Napköziotthonos Óvoda 

és Konyha, 7541 Kutas, 

Petőfi utca 95. 

Hegedűs Jolán 

5 órás akkreditált képzések 

Országos mérés-értékelési 

rendszer eredményeinek 

helyi feldolgozása 

5 

2017. 

november 7. 

13.00 – 17.30 

óra 

Dombóvári Belvárosi 

Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

7200 Dombóvár, 

Hunyadi tér 23. 

 

Mészárosné 

Segesdi 

Zsuzsanna 

szakértő 

Országos mérés-értékelési 

rendszer eredményeinek 

helyi feldolgozása 

5 

2017. 

november 14. 

13.00 – 17.30 

óra 

Kaposvári Kodály Zoltán 

Központi Általános 

Iskola Toldi Lakótelepi 

Tagiskolája, 7400 

Kaposvár, Szondi u.  

 

Mészárosné 

Segesdi 

Zsuzsanna 

szakértő 

 

 



 

Szakmai napok novemberi programjai 

Szakmai 

nap/műhelymegnevezése 

Érintettek 

köre 
Időpontja Helyszíne 

Előadó/Program

vezető 

„Óvodai szakmai nap” az 

EFOP 3.1.1-14-2015-

00001 Kisgyermekkori 

nevelés támogatása kiemelt 

európai uniós projekt 

keretében – 

óvoda-

pedagógusok 

november 7. 

9.30–15 óra 

 

Kaposvári 

Festetics 

Karolina 

Központi Óvoda 

7400 Kaposvár, 

Toponári út 49. 

Programvezető: 

Gőbölös Izolda 

pedagógiai 

referens 

Kaposvári POK 

Minőségi projekt alapú 

oktatás (High Quality 

Project Based Learning)  

erősítésére.  

általános és 

középiskolai 

tanárok, 

osztály-

főnökök 

november 9.  

14.30–16 óra 

 

Kaposvári 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ 

7400 Kaposvár, 

Szántó u. 19. 

Őriné 

Simonovics 

Andrea Erika 

eTwinning 

nagykövet  

 

A KAPOSVÁRI POK NOVEMBERI BÁZISINTÉZMÉNYI PROGRAMJAI  

SOMOGY ÉS TOLNA MEGYÉBEN 

Időpont Program neve Célcsoportja Módszer 
Program-

vezető(k) 

Jelentkezési 

lehetőségek 

SOMOGY MEGYE 

KKZKÁI Kisfaludy Utcai Tagiskola, Kaposvár, Kisfaludy u. 26/a. 

november 

7. 

9.00–

13.00 

Élménypedagógiai 

játékok a tanítási 

órán: 

Bemutató órák 1. 

évfolyamon magyar 

nyelv és irodalom, 

ill. matematika 

tantárgyakból 

Óvópedagógus

ok, tanítók, 

fejlesztő 

pedagógusok 

Bemutató 

órák, 

óraelemzés, 

konzultáció 

Urbán Mónika Maximális létszám: 25 

fő 

Koordinátor: Ambrus 

Péterné igh. 

iskola@kisfaludy-

kvar.sulinet.hu 

Az előzetes jelentkezés 

alapján a létszám betelt! 

Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 

Kaposvár, Pázmány Péter u. 17. 

november 

15. 

8.30–

12.00 

„Az IKT eszközök 

alkalmazása a 

fizikatanításban” 

LEMORZSOLÓD

ÁSSAL 

VESZÉLYEZTETE

TT ISKOLÁKNAK 

IS! 

Természettudo

mányos 

tantárgyakat 

tanító 

általános és 

középiskolai 

tanárok 

Bemutató 

óra, szakmai 

konzultáció, 

óramegbeszé

lés 

Weimann 

Gáborné 

intézményi 

koordinátor, 

programvezető 

Jelentkezési határidő: 

november 13. - 12 óra 

Maximális létszám: 15 

fő 

Weimann Gáborné 

weimann@elmki.sulinet.

hu 

 

Bárczi Gusztáv Módszertani Központ, Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2. 

mailto:iskola@kisfaludy-kvar.sulinet.hu
mailto:iskola@kisfaludy-kvar.sulinet.hu
mailto:weimann@elmki.sulinet.hu
mailto:weimann@elmki.sulinet.hu


november 

8.  

9.30–

12.30 

Autizmus spektrum 

zavarral élő 

gyermekek, tanulók 

az iskolában 

 

Pedagógusok, 

gyógypedagóg

usok 

Szakmai 

konzultáció, 

bemutató óra 

Klenovitsné 

Zóka Tünde 

Hadi Karolina 

Cselikné 

Sógorka 

Martina 

Jelentkezési határidő: 

november 07. 

Maximális létszám:15 fő 

barcziiskola@barcziisko

la.hu 

 

Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagybajom, Fő u. 48. 

november 

14.  

9.00–

13.00 

 „A Mozgáskotta 

módszer 

alkalmazásának 

lehetőségei az 

óvodai élet 

egészében” 

Tartalma: 

A mozgáskotta 

módszer elméleti és 

gyakorlati 

bemutatása- élő 

bemutató foglalkozás, 

videó felvételek 

Helye, lehetőségei a 

mindennapi 

pedagógiai 

gyakorlatban 

Az eddigi 

tapasztalatok, 

játékgyűjtemény 

átadása 

Óvodapedagó

gusok, 

általános 

iskolai tanítók 

Hospitálás, 

bemutató 

foglalkozás, 

műhelymunk

a 

 

 

Intézmény 

bemutatása, 

téma 

felvezetése:  

Törő Krisztina 

 

Témavezető 

előadó: 

Laki Anita 

Jelentkezési határidő: 

november 10. 

A jelentkezésekről 

minden esetben 

visszajelzést küldünk. 

Tervezett létszám: 25-30 

fő 

 Jelentkezni a 

mesevar@nagybajom.hu 

címen lehet. 

 

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda,  Balatonszemes, Szabadság u. 54. 

november 

21. 

9.00–

12.00  

Kooperatív és 

drámajáték óvodai 

alkalmazhatósága 

óvodai 

korcsoportokban 

(Milyen újszerű 

tanulási 

módszereket, és 

hogyan 

alkalmazunk 

különféle korú 

gyermekek 

csoportjaiban 

párhuzamos 

tevékenységek 

biztosítása és 

szabad játék során?) 

Óvodapedagó

gusok 

Bemutató 

foglalkozás 

Nyárádi 

Zoltánné  

Salamonné 

Kiss Andrea 

Vargáné 

Paulusz Edit 

Jelentkezési határidő: 

november 14. 

Maximális létszám: 20 

fő 

Jelentkezés:  

nikekovi@t-online.hu 

 

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 17. 

november 

28. 

1-2. óra  

Angol nyelv 

bemutató óra, 

nyelvvizsga 

felkészítés, 

Általános és 

középiskolai 

angolnyelvtan

árok 

Bemutató 

óra, 

óramegbeszé

lés 

Maljusinné 

Kis Edit  

Jelentkezési határidő: 

november 23. 

További információ: 

mailto:barcziiskola@barcziiskola.hu
mailto:barcziiskola@barcziiskola.hu
mailto:mesevar@nagybajom.hu
mailto:nikekovi@t-online.hu


7.55–9.35 angolszász  

kultúra 

bemutatása 

http://bit.ly/pokworksho

p2017  

Jelentkezés:  

tancsicslabor@gmail.co

m 

 

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskola, Kaposvár, 

Kanizsai u. 67. 

november  

22.  

14.30–

16.00 

„Titok-nyitogató” 

szókincsfejlesztő 

füzet – bemutató 

foglalkozás és 

szakmai 

konzultáció 

LEMORZSOLÓD

ÁSSAL 

VESZÉLYEZTETE

TT ISKOLÁKNAK 

IS! 

Tanítók, 

magyar-

tanárok, 

fejlesztőpedag

ógusok, 

gyógypedagóg

usok 

Bemutató 

foglalkozás, 

szakmai 

konzultáció 

Törő Zoltánné Jelentkezési határidő: 

november 21. 

Maximális létszám: 20 

fő 

 

Jelentkezés: Andrássy 

Tiborné 

info@rafeisk.hu 

06 82/512-960 

SM Duráczky EGYMI Marcali Hétszínvirág Tagintézménye, 8700 Marcali, Petőfi S. u. 36. 

november 

13.  

14.00–

16.00 

Tanügy-igazgatási 

kérdések az 

együttnevelésben  

NAT, Óvodai 

Nevelési Program, 

tanterv, SNI 

irányelvek, nevelési 

terv, tanmenet, 

tematikus terv – 

értelmezése, 

egymásra épülése, 

használata a 

mindennapi 

munkában 

Óvoda, 

általános 

iskola – alsó 

tagozat 

Előadás, 

szakmai 

konzultáció, 

szakmai 

műhely-

munka 

Bertalan Edit, 

Balázs Lívia, 

Bertókné 

Vadál 

Erzsébet 

Jelentkezési határidő: 

november 10. 

Jelentkezési lapot: 

Balázs Lívia 

balazs.livia@liveedu.dur

aczky.hu 

címre kérjük küldeni 

Létszámkorlát nincs. 

Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola, Kaposvár, Kossuth Lajos u. 21. 

november 

22. 

A zene hatása a 

bölcsődétől a 

felnőtt korig 

A gyakorlás 

(9.30-10.30 – A 

kisgyermekkori 

zenei neveléstől a 

felnőtt 

zenehallgatási 

szokásokig. 

10.30-11 – 

Bemutató 

Óvónők, 

bölcsődei 

pedagógusok, 

zeneiskolai 

tanárok és 

énektanárok 

Előadás, 

bemutató 

előadás, 

szakmai 

konzultáció, 

hospitálás 

Csuka Tímea Jelentkezési határidő: 

november 21.  

Létszámkorlát nincs. 

Jelentkezés: 

 lisztzenekapos@liszt-

kaposvar.sulinet.hu 

http://bit.ly/pokworkshop2017
http://bit.ly/pokworkshop2017
mailto:tancsicslabor@gmail.com
mailto:tancsicslabor@gmail.com
mailto:info@rafeisk.hu
mailto:balazs.livia@liveedu.duraczky.hu
mailto:balazs.livia@liveedu.duraczky.hu
mailto:lisztzenekapos@liszt-kaposvar.sulinet.hu
mailto:lisztzenekapos@liszt-kaposvar.sulinet.hu


zenebölcsi 

foglalkozás. 

Szünet 

11.15-12.15 – A 

gyakorlásról – a 

motiváció szerepe a 

zenei tehetség 

fejlesztésében. 

Ebédszünet 

15-17.30 - 

Hospitálás 

hangszeres tanítási 

órákon, a cselló 

kvartett próbáján, 

és a zeneovi 

foglalkozáson.) 

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda, Kaposvár, Petőfi u. 20. 

november 

22. 

8.00–

12.00  

Szakmai műhely: 

„Mozgáskotta”, 

mint a Kaposvári 

Petőfi Sándor 

Központi Óvoda jó 

gyakorlata 

Óvodapedagó

gusok 

Előadás, 

bemutató 

foglalkozás, 

video 

feldolgozás, 

szakmai 

konzultáció 

Dr. Bertalanné 

Perényi 

Andrea 

Közreműködik

Biacsics 

Andrea (PPT-

előadás, 

video-felvétel) 

Pálné Szabó 

Marianna 

(bemutató 

foglalkozás) 

 

Jelentkezési határidő: 

november 20. 

Maximális létszám:20 fő 

Jelentkezés: 

petofi.ovoda@cbn.hu 

Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

november 

16. 

  

13.00–

18.00 óra 

(6 óra) 

Tréning 

pedagógusoknak:  

Egyéni fejlesztési 

terv készítése, az 

egyéni 

bánásmódot 

figyelembe vevő, 

differenciált 

tanulásszervezés 

szakértői 

vélemények 

értelmezése,  

Helyszínek: 

Somogy Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Kaposvár, Somssich 

P. utca 8. 

Integráló 

pedagógusok 

Gyakorlati 

tapasztalatsz

erzésre 

épülő 

tréning 

 

Táskai 

Erzsébet  

főigazgató 

helyettes, 

koordinátor 

Dr. Gergőné 

Babina 

Jusztina  

tagintézmény- 

igazgató 

Ormanecz 

Adrienn  

tagintézmény- 

igazgató 

Makarészné 

Lédig Ildikó 

tagintézmény- 

Jelentkezési határidő:  

november 10. -  a téma 

és a helyszín 

megjelölésével, az 

smpszfoigazgatosag@g

mail.com e-mail címre 

mailto:smpszfoigazgatosag@gmail.com
mailto:smpszfoigazgatosag@gmail.com


Marcali, Petőfi utca 

14. 

Nagyatád, Baross 

Gábor utca 4. 

Lengyeltóti, Tűzoltó 

u. 8. 

LEMORZSOLÓD

ÁSSAL 

VESZÉLYEZTETE

TT ISKOLÁKNAK 

IS! 

igazgató 

november 

16. 

  

13.00–

18.00 óra 

(6 óra) 

A Magyar 

Mozgáskotta 

Módszer 

felhasználása a 

fejlesztő 

munkában 

A módszer több 

területen is 

hatékonyan 

alkalmazható 

mozgásos fejlesztő 

módszer, segíti az 

elmaradásuknál 

fogva problémás 

gyermekek célzott 

fejlesztését. 

Helyszíne: Bárczi 

Gusztáv 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény 

Kaposvár, Bárczi 

Gusztáv utca 2. 

Óvodapedagó

gusok, tanítók, 

mozgásfejleszt

ő szakemberek 

Gyakorlati 

tapasztalatsz

erzésre 

épülő 

tréning 

 

Magyar Gábor 

szakpszicholó

gus, a módszer 

alkotója  

Jelentkezési határidő: 

november 10. - a téma 

megjelölésével, az 

smpszfoigazgatosag@g

mail.com e-mail címre 

TOLNA MEGYE 

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola, Bonyhád, 

Kossuth Lajos u. 4, 

november 

16. 

14.00–

16.30 

Motiváció és 

tehetségfejlesztés – 

laboratóriumi 

gyakorlatok a 

kémia és a biológia 

megszerettetésére 

A kooperatív 

csoportmunka 

alkalmazási 

lehetőségei játékos 

formában a 

Közép- és 

általános 

iskolai kémia/ 

biológia 

tanárok 

Bemutató 

órák, 

szakmai 

konzultáció 

Péter Csaba 

Nagy István 

szaktanárok 

Jelentkezési határidő: 

november 16. 

Jelentkezés: 

futterka53@gmail.com 

 

mailto:smpszfoigazgatosag@gmail.com
mailto:smpszfoigazgatosag@gmail.com
mailto:futterka53@gmail.com


laboratóriumi 

mérések 

alkalmával; az 

ehhez kapcsolódó 

feladatlapok és 

segédanyagok 

készítésének 

lehetőségei, a 

csoportalakítás 

módjai. 

 

LEMORZSOLÓD

ÁSSAL 

VESZÉLYEZTETE

TT ISKOLÁKNAK 

IS! 

november 

30. 

14.00–

16.30 

Newsbrowsing.hu 

- Tehetségfejlesztő 

angol nyelvi 

verseny a Z 

generáció számára 

A tanév során havonta 

megújuló B1 - C1 

szintű nyelvvizsga és 

érettségi típusú 

feladatokat tartalmazó 

blog bárki számára 

elérhető. 

A feltöltött cikkek az 

aktuális évet 

megelőző Country 

Living magazinjaiból 

kerülnek 

átdolgozásra, 

betekintést engedve a 

brit vidéki életbe, 

fenntartható 

gazdálkodásba, 

üzletvezetésbe, 

kultúrába és 

hagyományápolásba. 

A verseny gazdája a 

feladatok tanórai 

felhasználásának 

lehetőségeit, a 

csatlakozás módját 

mutatja be.    

középiskolai 

angol 

nyelvtanárok 

Bemutató 

óra, szakmai 

konzultáció 

Túri Krisztina 

szaktanár, 

versenygazda, 

blogger 

Jelentkezési határidő: 

november 30. 

Jelentkezés: 

futterka53@gmail.com 

 

Szekszárdi Garay János Gimnázium, Szekszárd, Szent István tér 7. 

november 

13–17. 

között 

minden 

nap 

Laborgyakorlat: 

érdekes kísérletek 

fizikából, 

kémiából, 

biológiából 

Általános 

iskolák alsós 

osztályai és 

tanítóik 

Bemutató 

óra, szakmai 

konzultáció 

Takácsné 

Bellai 

Melinda, 

Virányiné 

Molnár Tünde 

Jelentkezési határidő: 

november 10. 

Maximum: 10 

fő/alkalom, főként 

mailto:futterka53@gmail.com


tanítók 

Jelentkezés: 

ballamelinda@gmail.co

m; 

gjg@garayj.sulinet.hu 

november 

30. 

14.30–

16.30  

Kutakodók 

szakkör – Nyitott 

labor 

LEMORZSOLÓD

ÁSSAL 

VESZÉLYEZTETE

TT ISKOLÁKNAK 

IS! 

 

Általános 

iskolák 6. és 8. 

osztályosai 

Kísérleti 

bemutatók, 

műhelymunk

a, játékos 

vetélkedők 

Takácsné 

Bellai 

Melinda, 

Lövei Andrea 

Jelentkezési határidő: 

november 29. 

Maximum: 10 

fő/alkalom, főként 

általános iskola felső 

tagozatán tanító tanárok 

Jelentkezés:  

ballamelinda@gmail.co

m; 

 gjg@garayj.sulinet.hu 

Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI, Szekszárd, Zrínyi u. 72. 

november 

21.  

14.00–

15.00 

A közösségi 

kirekesztettség 

megszüntetésének 

lehetősége 

általános 

iskolánkban  

Témák: - elméleti 

áttekintés 

- szociometriai 

kérdőív felvétele 

kiértékelése 

- strukturált interjúk 

- feladatok 

meghatározása 

- lovagrend 

megalapítása 

LEMORZSOLÓD

ÁSSAL 

VESZÉLYEZTETE

TT ISKOLÁKNAK 

IS! 

 

Pedagógusok, 

szülők 

 László Judit Jelentkezési határidő:  

november 17. 12óra 

Maximális létszám: 25 

fő 

Jelentkezés: 

igazgato@altisk2-

szekszard.sulinet.hu; 

novakne.retkesanett@g

mail.com  

 

 

 

Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási, Szabadság u. 38-40. 

november 

23. 

14.00–

16.00 

„Mikulásváró” 

projekt 

bemutatása, 

ünnepváró ötletek 

Általános 

iskolai tanítók 

Szakmai 

konzultáció, 

műhelymunk

a 

Rőth Rita, 

Niederné Bíró 

Ildikó 

Jelentkezési határidő: 

november 17. 

Maximális létszám: 14 

fő 

mailto:ballamelinda@gmail.com
mailto:ballamelinda@gmail.com
mailto:gjg@garayj.sulinet.hu
mailto:ballamelinda@gmail.com
mailto:ballamelinda@gmail.com
mailto:gjg@garayj.sulinet.hu
mailto:igazgato@altisk2-szekszard.sulinet.hu
mailto:igazgato@altisk2-szekszard.sulinet.hu
mailto:novakne.retkesanett@gmail.com
mailto:novakne.retkesanett@gmail.com


megosztása 

Az ünnepkörhöz 

kapcsolódóan 

kreatív ötletek 

tárháza közös 

alkotással 

egybekötve. 

Bathó Edit Kapcsolattartó: Rőth 

Rita  

Jelentkezés: 

toniepsz@gmail.com 

 

Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár, Hunyadi János tér 23. 

november 

7.  

13.00–

17.30  

(5 x 45’ 

egy 

szünettel) 

Országos mérési-

értékelési rendszer 

eredményeinek 

helyi feldolgozása 

Általános- és 

középiskolába

n dolgozó 

pedagógusok 

Előadás, 

konzultáció 

Mészárosné 

Segesdi 

Zsuzsanna 

szakértő 

Embersitsné 

Bóta Éva 

intézményi 

kapcsolattartó 

Jelentkezési határidő: 

október 27. 

Jelentkezés: 

 Akli.Gergo@oh.gov.hu  

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

november 

23. 

8.00 

Drámapedagógiai 

bázisintézményi 

szakmai nap 

óvodapedagóg

usok 

Előadás, 

szakmai 

konzultáció, 

Lovas 

Mihályné 

drámapedagóg

us 

Berklné 

Farkas Edit 

intézményveze

tő helyettes 

Kovácsné 

Kollár Ágnes 

bázisintézmén

yi koordinátor 

Jelentkezési határidő: 

november 20. 

Maximum: 40 fő 

Jelentkezés: Kovácsné 

Kollár Ágnes: 

kollaragnes2@gmail.co

m 

 

 

 

 

♦ Pedagógus életpályával kapcsolatos 

információk ♦ 
 

A 2018. évi minősítésre jelentkezett pedagógusok számára a 326/2013. ( VIII. 30.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11/A. § (1) bekezdése alapján 2017. november 25., 

szombat 23 óra 59 percig van lehetőség az e-portfólió/pályázat feltöltésére és 

véglegesítésére. 

Az e-portfólió/pályázat feltöltését a www.oktatas.hu oldalra belépve, a Saját oldalon elérhető 

Pedagógus menüpontban, a 2018. évi saját portfólió feltöltése linkre kattintva, a 2018. évi 

saját portfólió, pályázat feltöltése aloldalon tudja elvégezni a fent jelzett határidőig. 
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Amennyiben még nem lépett be az oktatas.hu/saját oldalra, abban az esetben ezt minél előbb 

tegye meg, belépése probléma esetén minél hamarabb keresse fel a POKKaposvar@oh.gov.hu 

e-mail címen, illetve a 70/684-5844-es számon a Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ 

illetékes munkatársait. 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 326/2013. ( VIII. 

30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9/B. §-ban meghatározott elemeket a feltöltött 

portfóliónak tartalmaznia kell. 

A portfólió/pályázat feltöltésével kapcsolatban felhívjuk figyelmét a Rendelet alábbi két 

szakaszára: 

- a Rendelet 11/A. § (4) bekezdése szerint: 

„Ha a minősítési tervbe való felvételt követően a pedagógus munkaköre vagy - tanár 

munkakörben foglalkoztatott pedagógus esetében - az általa tanított tantárgy 

megváltozik, és ennek következtében a pedagógus véleménye szerint a minősítő vizsga, 

a minősítési eljárás a jelentkezéskor betöltött munkakör vagy megjelölt tantárgy 

vonatkozásában nem valósítható meg, a pedagógus a változástól számított öt napon 

belül, de - minősítési eljárás esetében - legkésőbb a portfólióvédés, pályázat védése 

időpontja előtti harmincötödik napig kezdeményezi az OH-nál portfóliójának vagy 

pályázatának a változás miatti módosítását.” 

- a Rendelet 12/C.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a minősítő vizsga vagy minősítési 

eljárás sikertelen, ha „a pedagógus a portfóliót vagy a pályázatot nem töltötte fel vagy 

– portfólió esetén a hiánypótlásra való felhívásnak határidőben nem tett eleget”. 

 

A pedagógusok szakmai tájékoztatását szolgálják, az e-portfólió és pályázat elkészítését 

segítik az alábbi dokumentumok, melyek az Oktatási Hivatal honlapján, a 

www.oktatas.hu/kiadvanyok/ oldalon érhetők el: 

- Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárás esetén: „Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba 

lépéshez" című alapdokumentum negyedik, javított változata 

- Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás esetén: „Útmutató a 

Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz” második, javított változat 

- Kutatótanár fokozatot célzó minősítési eljárás esetén: „Útmutató a Kutatótanár 

fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz” második, javított változat 
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Oktatási intézményeink figyelmébe ajánljuk: 

 

A 2016 szeptemberében elindult TehetségKapu portál a tehetségazonosító, tehetséggondozó 

tevékenységek és azok eredményeinek rögzítésére alkalmas web-alapú szoftver, amely 

információs bázist biztosít a tehetségazonosításhoz, a tehetséggondozó programokhoz és a 

tehetségek nyomon követéséhez. 

A rendszer rövid távú célja (a TehetségKapu pályázatban kifejlesztésre kerülő egységes, 

nemzeti, komplex tehetségazonosítási rendszerrel összhangban) a tehetségek megismerésének 

támogatása. A TehetségKapu informatikai rendszer alkalmas a hatékony tehetséggondozó 

módszerek megismertetésére, terjesztésére, és segíti a tehetségek számára legmegfelelőbb 

program, mentor megtalálását. 

A www.tehetsegkapu.hu oldalon lehetőség van a 2017/2018. tanévre eső tehetségazonosító, 

tehetséggondozó programok rendszerbe rögzítésére, publikálására. 

Amennyiben szeretné intézménye programját megjeleníteni a felületen, a regisztrációról, 

illetve a programok felvitelének módjáról az alábbi linken olvashat részletesen: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/tehetsegkapu 

Bármilyen felmerülő kérdés, kérés esetén Györfi Veronika képzési referens áll szíves 

rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken: 

                E-mail: gyorfi.veronika@oh.gov.hu 

                Telefon: +36-70-684-5841 
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