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1. Bázisintézményi célok  

Bázisintézményként készek vagyunk megosztani a már működő jó gyakorlatainkat, helyet és 

lehetőséget biztosítunk műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, 

valamint elősegítjük a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való 

méltányos hozzáférést az érdeklődő intézmények számára. 

2. A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek 

Intézményünk rendelkezik a bázisintézményi feladatok ellátásához szükséges személyi és 

tárgyi feltételekkel. A jó gyakorlat bemutatását több évtizede az intézményben dolgozó 

pedagógusok vállalják, akik kiváló módszertani, szakmai tudással rendelkeznek, akik részt- 

vevői, megalkotói voltak ezeknek a projekteknek.  

Az infrastruktúra megfelelő,  a  tárgyi eszközök rendelkezésre állnak a feladatok ellátásához: 

projektorok, notebookok, fénymásolók, nyomtatók, tornaterem, aula, dzsúdó szoba, 

sportpálya, futópálya, tantermek, taneszközök, sporteszközök. 

3. Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek  

Intézményünkben több évtizede működik eredményesen a bázisintézményi vállalásba 

felajánlott két módszertani modellünk.  

 

3.1.A mindennapos testnevelés eszközei, módszerei modell  

Pályázatunkban a mindennapos testnevelés mozgásformái, sportági sokszínűsége módszertani 

modellünk megismertetését vállaltuk, kiemelve a tehetségsegítés és tehetséggondozás iskolai 

és iskolán kívüli lehetőségeinek bemutatását. 

A modell keretében lehetőség van a különböző sportágak: szivacskézilabda, atlétika, floor-

ball, játékos képességfejlesztés, labdás ügyességi játékok, terem tájfutás hospitálási 

lehetőségekre, workshopot tartunk, lehetővé tesszük a Bene napon, sportágválasztó 

rendezvényünkön való részvételt, ezzel is segítve a szakmai megújulást, a jó gyakorlatok 

tudásmegosztását. 

3.2. Innováció a hagyományteremtésben modell 

 

A pedagógia eredményességének növelése érdekében több évvel ezelőtt alakítottuk ki 

pedagógiai modellünket. Nevelési elképzelésünk a személyiségfejlesztés, képességfejlesztés  

azon területeire irányul, amely lehetővé teszi, hogy igényes, önmagát és másokat egyaránt 

becsülő, felelősséget vállaló, döntésképes közösségi felnőtté formálódhassanak. Az egész évet 

átívelő projektjeink témahetén az osztálykeretek felbomlanak. A társas együttlét eltérő 

formáinak gyakorlására, a kooperatív munkaformák alkalmazására komoly lehetőséget 

biztosítanak az eltérő korú gyerekekből alkotott csoportok, amely sokat segít a gyerekek 

gondolkodásának formálásában: az egyéni teljesítmény elismerése és a „mi-tudat” kialakítása 

egyaránt fontos.  

 

3.3.Szakmai támogatás, segítségnyújtás intézmények számára 

 

A két módszertani modellünk bemutatása mellett vállaltuk a POK programjához kapcsolódva 

a  lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények pedagógusai számára kínált műhelymunkát, 

valamint a POK képzésekhez kapcsolódva jó gyakorlataink bemutatását. 

 
 



 

4. A vállalt bázisintézményi feladatok időrendben  

Időpont Feladat 

a téma 

megjelölésével 

Felelős Intézmé-

nyi 

munkatár

sak 

Munkaforma Szükséges 

eszközök, 

anyagok 

Helyszín, 

max. 

létszám 

Célcsoport Tájékoztatás, 

kommunikálás 

Keletkező 

dokumentumok 

2017. 

okt. 25. 

 

Az országos 

kompetenciamé

rés eredményei 

nyomán 

intézményi 

szintű 

intézkedési terv 

készítése- 

szövegértés 

Hartmann

né Sajti 

Gabriella 

Vargáné 

Gyurko-

vics 

Mónika 

előadás, 

műhelymun

ka 

 

2017.10.25.

14.30-16.00 

projektor, 

notebook 

52.sz 

terem 

20 fő 

magyar 

nyelv-és 

irodalom 

szakos 

pedagógusok 

Program meg-

küldése a 

POK-nak. 

a POK e-

mailben 

továbbítja a 

célcsoport felé 

Intézmény: a 

program 

közzététel az 

intézményi 

honlapon  

 

POK honlap-

ról letölthető:  

- jelenléti ív,  

-elégedettség-

mérő lapok 

- értékelő 

 

prezentációk 

fotók 

intézkedési 

terv 

Őszi 

Pedagó-

giai 

Napok  

2017. 

nov.13-

17. 

A 

szivacskézilab- 

da módszertani 

megújulása a 

testnevelés 

tanításban 

Gálfalvi 

Áron 

Józsáné 

Sípos 

Ildikó 

előadás,be-

mutató óra, 

konzultáció 

(2017. nov. 

16.  

9.00-11.00) 

 

projektor, 

notebook, 

sportesz-

közök 

torna-

terem  

40 fő 

testnevelést 

tanító tanítók, 

szaktanárok 

POK: prog-

ramfüzet 

összeállítása és 

közzététele a 

POK honlapon  

Intézmény: a 

program 

közzététel az 

intézményi 

honlapon 

 

POK honlap-

ról letölthető:  

- jelenléti ív,  

- elégedettség- 

mérő lapok 

- értékelő 

 

óravázlat, 

prezentáció, 

fotók 

 


