
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2020-2023 

 

Az előző bázisintézményi tapasztalatok nyomán a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola 

tantestülete telje egyetértésben döntött úgy, hogy indul a 2019-2020. tanévben kiírt 

pályázaton a cím újbóli elnyeréséért. 

A pályázatban ismertettük terveinket, célkitűzéseinket, a tudásmegosztás során megosztani 

kívánt jó gyakorlatainkat. 

Örömmel vettük az Oktatási Hivatal BP POK főosztáyvezető asszonyának 2020.április 1-jén kelt 

értesítését, miszerint az OH köznevelési elnökhelyettese a POK és a Bíráló Bizottság véleménye 

alapján a rendkívül magas színvonalú pályaművek közül intézményünket ismét érdemesnek 

ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére. A pályázat készítője és kijelölt 

koordinátor Ostrowskiné Papp Éva volt. 

Intézményünk egyik legfőbb ismérve a gyermekközpontúság, az eredményes, ám ugyanakkor 

örömteli ismeretszerzés és a komplex személyiségfejlesztés mind a nevelés, mind az oktatás 

terén. Iskolánkban az élménypedagógiai elemek, drámastratégiák napi gyakorlatba való 

beépítése, a kooperatív technikák és a változatos munkaformák alkalmazása jelenti a 

mindennapi munka alapját. Ezeknek az innovatív módszereknek a napi pedagógiai 

gyakorlatunkban történő alkalmazását kívántuk bemutatni eseményeinken, folytatva eddigi 

bázisintézményi tevékenységünket. Célunk volt összegezni, összegyűjteni, megmutatni a 

nálunk bevált módszereket, stratégiákat, ugyanakkor minél több új ötletet megismerni, 

összegyűjteni, így is szélesítve pedagógiai módszertárunkat.  

 

Programjainkat úgy állítottuk össze, hogy az ott bemutatott előadások, bemutatók, 

óraszeletek gondolatébresztő kiindulópontként szolgáljanak a közös tapasztalatcserékhez, 

ötletbörzékhez. Kiemelt célunk volt a nálunk folyó pedagógiai munka, az általunk preferált 

módszerek (jó gyakorlatok) bemutatása minél változatosabb területeken.  

 

A tanév során az alábbi programokat valósítottuk meg: 

 

 

 



A munkatervben vállalt 

bázisintézményi 

feladat/jó 

gyakorlat/szakmai 

program megnevezése 

Megvalósult 

(igen – nem) 

Megvalósulás 

időpontja 

Résztvevő 

pedagógusok 

száma 

Részt-vevők 

elégedettsége 

(átlag) 

Jógyakorlatot 

bemutató 

pedagógus 

neve: 

 

1. 
Őszi Pedagógiai Napok: 
A fenntarthatóság és a 
digitális oktatás 
pedagógiája 
 
„Nálunk bevált” – a 
digitális oktatás 
pedagógiája a gyakorlati 
tapasztalatok tükrében 
 

- online szakmai 
anyag 
összeállítása 

 

igen 2020. 

október 12-

16. 

5 fő nem releváns 

Ostrowskiné 
Papp Éva 
koordinátor 

2. 
Tavaszi Pedagógiai 
Módszertani Napok 
 
„Mi az amit nem lehet? 
Megfogni kezedet.” – 
Drámastratégiák 
alkalmazása a napi 
pedagógiai gyakorlatban, 
tanórán és tanórán kívüli 
foglalkozásokon 
 
 

igen 2021. 04. 22. 

 

33 fő 4,92 

dr Mayer Virág 
tanító, 
drámapedagóg
us 

3. Drámastratégiák 
alkalmazása a napi 
pedagógiai gyakorlatban, 
tanórán és tanórán kívüli 
foglalkozásokon 

igen 2021. 05. 05. 

 

17 fő 5 
dr Mayer Virág 
tanító, 
drámapedagóg
us 

4. 
Digitális eszközökkel, 
tablettel támogatott 
tanulás alsó tagozatban 
 

igen 2021. 05. 13. 

 

20 fő 4,98 

Ostrowskiné 
Papp Éva 
koordinátor 

5. 

Művészeti nevelés 
rendhagyó eszközökkel 

igen 2021. 06. 02. 17 fő 5 

Tóthné Fazekas 
Katalin 
tanító 

 



Örömmel találkoztuk volna  már újra a kollégákkal, a járványügyi helyzet azonban ezt nem 

tette lehetővé, így eseményeinket online formában tartottuk meg. Így is sikerült jó hangulatú, 

tartalmas eseményeken részt vettünk, hiszen az együtt gondolkodás, a kerekasztal 

beszélgetések, a közös ötletelések minden körülmények között éltető elemei a 

pedagógusoknak, a pedagógiai munkánknak. 

Ahogyan a korábbi években megszokhattuk, a rendkívüli helyzet ellenére is gördülékeny, 

produktív, informatív volt a kommunikáció a POK szakembereivel.  

Bízunk benne, hogy programjaink inspirációt jelentettek más kollégák számára is, ötleteket 

adtak, motiváltak. Örömmel tapasztaltuk, hogy  a magas elégedettségi mutatók alapján ezt a 

célunkat elértük. 

A jövő tanévben is a gyakorlati tapasztalatokra fókuszálva szeretnénk programjainkat 

megszervezni. Célunk, hogy bázisintézményi tevékenységünk során az elméleti háttér mellett 

kipróbált, adaptálható, továbbvihető ötleteket adjunk az érdeklődő kollégáknak, valamint mi 

magunk is új felfedezésekkel gazdagodjunk.  

 

 

 


