
A Budapesti POK képzéskínálata  
 
 
A Budapesti POK az Oktatási Hivatal intézmények körében végzett központi igénymérése alapján kínálja 

képzésekkel kapcsolatos szolgáltatásait intézményvezetők, pedagógusok számára. Az Oktatási Hivatal 

minden év decemberében központilag méri fel az intézmények következő évre vonatkozó pedagógiai, 

szakmai szolgáltatások iránti igényeit, melyek teljesítésére az alábbiakban részletezett szolgáltatásokat 

ajánljuk. Az igényméréstől eltérően, év közben érkező igények megvalósítását a Budapesti POK kapacitás 

függvényében tudja vállani.  

Képzésszervezés területén az alábbi képzéstípusok jellemzik a pedagógiai-szakmai szolgáltatásainkat:  

 akkreditált pedagógus-továbbképzések;  

 szakmai napok, műhelyek;  

 tréningek.  
 
Az akkreditált továbbképzések jellemzően 30 órás képzések, sikeres elvégzésük esetén tanúsítványt állítunk 
ki. A szakmai napok, műhelyek rövidebb időtartamú (3, 5, 10, 15 órás) elméleti és gyakorlati jellegű képzések, 
a tréningek moduláris felépítésű, kollaboratív tanulásra épülő képzések. Annál a programnál, ahol az 
időtartam eléri az öt órát, igazolást állítunk ki. A képzések jelentős része online módon is elérhető, ennek 
részleteiről a képzésszervező kollégákkal folytatott egyeztetések alkalmával tájékozódhatnak.  
 
 

Programkínálatunk területenként, és képzéstípusonként 
 
AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK  

Képzés neve Célközönség 

 A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata 
és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban (folyamatba 
ágyazott pedagógus-továbbképzés) (akkreditált pedagógus-
továbbképzés) 

óvodapedagógusok, tanítók, 
fejlesztőpedagógusok 

 A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus 
mindennapi gyakorlatában 

valamennyi pedagógus 

 A játék, szabad játék szerepe az óvodai 
hátránycsökkentésben, a fejlesztés beépítése a pedagógiai 
programba (akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

óvodapedagógusok 

 A mozgás kiemelt szerepe a gyermek fejlődésében, az óvodai 
hátránycsökkentésben, a fejlesztés beépítése a pedagógiai 
programba (akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

óvodapedagógusok 

 A tanórai értékelés fejlesztése - kihívások, megoldások 
(akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

tanárok 

 Az egyéni bánásmód és a hátránycsökkentés speciális 
módszertana az óvodában, a fejlesztés beépítése a 
pedagógiai programba (akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

óvodapedagógusok 

 Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése serdülőknél - 
Az ENABLE iskolai bántalmazásellenes program megvalósítása 
(akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

tanárok, pszichológusok 

 Erkölcs és etika az iskolában (akkreditált pedagógus-
továbbképzés) 

tanítók, tanárok, gyógypedagógusok 



 Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására (VET) 
(akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

középiskolai tanárok 

 Kapcsolatban a családdal - Együttműködés; A családok 
lehetséges bevonása a nevelési-oktatási folyamatokba 
(akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

óvodapedagógusok 

 Képességfejlesztés a kompetenciamérés-eredmények alapján 
(akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

tanárok 

 Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP) 
(akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

általános és középiskolai tanárok 

 Tanulóértékelés hagyományos és online feladatokkal 
(akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

tanárok 

 TeachUP 1: formatív értékelés és személyre szabott tanulás a 
gyakorlatban (akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

tanítók, tanárok 

 TeachUP 2: kollaboratív tanulás és kreatív gondolkodás 
fejlesztése a gyakorlatban (akkreditált pedagógus-
továbbképzés) 

tanítók, tanárok 

 Tehetségakadémia I. (akkreditált pedagógus-továbbképzés) valamennyi pedagógus 

 Tehetségakadémia II. (akkreditált pedagógus-továbbképzés) valamennyi pedagógus 

 
 
 
SZAKMAI NAPOK, MŰHELYEK (óvodában dolgozó pedagógusok, intézményvezetők számára) 

Képzés neve Célközönség 

 A külső világ tevékeny megismerésének titkai (szakmai nap) óvodapedagógusok 

 A magyar nyelvet nem megfelelő szinten beszélő óvodások 
nyelvi képességének egyéni fejlesztése, az eredményes 
képességfejlesztés támogatása (szakmai nap) 

óvodapedagógusok  

 A mozgás jelentősége az óvodai nevelésben (műhely) óvodapedagógusok 

 A tanulásszervezés korszerű módszerei az óvodában - 
projektmódszer (szakmai nap) 

óvodapedagógusok 

 Az IKT eszközök alkalmazása,  módszertani lehetőségei az 
óvodai folyamatok támogatásában. A világháló lehetőségei és 
veszélyei óvodás korban (szakmai nap) 

óvodapedagógusok 

 Az iskolaérettség óvodai szakmai kérdései (szakmai nap) óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok 

 Az iskolaérettség óvodai szakmai kérdései az Óvodai Nevelés 
Országos Alapprogramja alapján (műhely) 

óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok 

 Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése (szakmai 
nap, műhely) 

óvodapedagógusok, óvodavezetők, 
óvodavezető-helyettesek  

 Az önértékelés-tanfelügyelet gyakorlati lépései, az online 
feltöltő felületen való eligazodás összefoglalása óvodák 
számára (szakmai nap)  

óvodapedagógusok, óvódavezetők, 
óvodavezető-helyettesek 

 Beszédfejlesztő játékok (1. modul) (műhely) óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok, 
logopédusok, gyógypedagógusok 

 Beszédindítás és beszédfejlesztés (1. és 2. modul egyben) 
(szakmai nap, műhely) 

óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok, 
logopédusok, gyógypedagógusok 



 Beszédindítást segítő foglalkozások tervezése / 
Kapcsolattartás a családdal (2. modul) (műhely) 

óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok, 
logopédusok, gyógypedagógusok 

 Drámapedagógia az óvodában (szakmai nap) óvodapedagógusok 

 Egyéni fejlesztési terv készítése BTMN gyermekek 
számára (szakmai nap) 

óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok 

 Gyakornoki szabályzat óvodapedagógusok 

 IKT kompetenciák alapfokon (kezdő műhely) óvodapedagógusok 

 IKT kompetenciák fejlesztése (haladó műhely  óvodapedagógusok 

 Környezeti nevelés, avagy éljünk a jövőért – Zöld Óvoda 
(szakmai nap) 

óvodapedagógusok 

 Matematika a mindennapokban (szakmai nap) óvodapedagógusok 

 MÉH (Mondom, értem, hallom) – óvodai anyanyelvi játékok 
(szakmai nap) 

óvodapedagógusok 
gyógypedagógusok 
fejlesztőpedagógusok logopédusok 

 Mentálhigiénés műhely pedagógusoknak (szakmai nap, 
műhely) 

óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok, 
logopédusok, gyógypedagógusok 

 Mesepedagógia az óvodában - a mese szerepe az óvodai 
nevelésben (szakmai nap) 

óvodapedagógusok 

 Nemzetközi együttműködés az óvodában (szakmai nap) óvodapedagógusok 

 Óvodai környezetkultúra alakítása, a tárgyi világ újra 
álmodása az óvodai térben (szakmai nap) 

óvodapedagógusos pedagógiai asszisztens 
dajkai szakképesítés  

 Pedagógiai szakszolgálatok és nevelési-oktatási intézmények 
együttműködésének lehetőségei (tréning) 

óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok, 
gyógypedagógusok 

 SNI, BTM gyermekek integrált nevelése az óvodában (szakmai 
nap) 

óvodapedagógusok 

 Szabadjáték (szakmai nap) óvodapedagógusok 

 Tehetséggondozás, kreativitásfejlesztés (szakmai műhely, 
nap) 

óvodapedagógusok 

 Tervezés az óvodában óvodapedagógusok 

 
 
 
SZAKMAI NAPOK, MŰHELYEK (iskola) 

A képzés neve célközönség 

 A beszédtechnika alkalmazása a logopédiai munkában 
(műhely) 

szakszolgálat 

 A magyar nyelvet nem megfelelő szinten beszélő óvodások 
nyelvi képességének egyéni fejlesztése, az eredményes 
tanulmányok támogatása (műhely) 

tanítók 

 A nyelvfejlődési elmaradás terápiája (műhely) szakszolgálat 

 A serdülőkor problémáinak pedagógiai vonatkozásai (műhely) tanárok, kollégiumi nevelők 

 A tanulók jogsértő magatartása (műhely) tanárok 

 Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi 
feldolgozása, hasznosítása (szakmai nap) 

tanítók, tanárok 



 Beszédindítást segítő foglalkozások megtervezése, 
kapcsolattartás a családdal (műhely) 

szakszolgálat 

 Diákok az online térben. A CYBERBULLYING megjelenési 
formái. – Az iskolai bántalmazás megelőzése (műhely) 

tanítók, tanárok 

 Differenciált tanulásszervezés az ének-zene órákon (ESL) 
(műhely) 

lemorzsolódással veszélyeztetett 
intézmények 
ének-zene szaktanárok, 
szaktanácsadók, bármely iskolatípusból  

 Differenciált tanulásszervezés matematika tantárgyból (ESL) 
(szakmai nap) 

lemorzsolódással veszélyeztetett 
intézmények, 
a matematika érettségire felkészítő 
középiskolák matematika tanárai 
számára 

 Drámapedagógia (szakmai nap) tanítók, tanárok, kollégiumi nevelők 

 Esetmegbeszélés: kollégiumi közösségeket érintő kérdés 
feldolgozása szupervíziós jelleggel (szakmai nap) 

kollégiumi nevelők 

 GeoGebra (haladó műhely) matematika szakos tanárok 

 GeoGebra (ismétlő, mélyítő műhely) matematika szakos tanárok 

 GeoGebra (kezdő műhely) matematika szakos tanárok 

 Konfliktuskezelés (szakmai nap) minden pedagógus 

 Környezetpszichológia (szakmai nap) kollégiumi nevelők 

 Mentálhigiénés műhely pedagógusoknak (műhely) minden pedagógus 

 Portfólióval támogatott tanulás (ESL) (műhely) lemorzsolódással veszélyeztetett 
intézmények 
általános iskola felső tagozatán, illetve 
középiskolában tanító tanárok 

 Reziliencia, érdekérvényesítés a pedagógusi, logopédusi és 
utazó gyógypedagógusi munkában (műhely) 

minden pedagógus 

 SNI gyermekek, tanulók integrációját segítő szaktanácsadás a 
pedagógusok számára (szakmai nap) 

tanítók, tanárok, kollégiumi nevelők 

 Speciális beszédhibák, beszédzavarok logopédiai terápiája 
(műhely) 

szakszolgálat 

 Szervezetfejlesztés (szakmai nap) minden intézménytípus 

 Szövegértés hatékonyan (műhely) tanítók 

 Támogatás a diákönkormányzatok munkáját segítő 
pedagógusok részére (műhely) 

minden pedagógus 

 Támogatás a pályaorientációs, pályaválasztást és 
továbbtanulást segítő feladatokhoz (műhely) 

általános iskolai pedagógusok 

 Támogatás az integráció feladatainak az intézmény 
alapdokumentumaiban történő megjelenítéséhez (műhely) 

általános iskolai pedagógusok 

 Támogatás az intézményekben dolgozó ifjúságvédelmi 
felelősök/ifjúságvédelmi feladatot ellátó pedagógusok 
számára (műhely) 

tanítók, tanárok 

 Támogatás nyújtása az osztályfőnöki feladatokhoz (műhely) tanítók, tanárok 

 Tanulás tanítása (műhely) tanítók, tanárok 



 Tanulási nehézségek és részképesség zavarok felismerése és 
kezelése (szakmai nap) 

tanítók 

 Tanulói hátrányok csökkentése új, pozitív szemléletű tanítási 
módszerek, értékelési módok, technikák alkalmazásával (ESL) 
(műhely) 

lemorzsolódással veszélyeztetett 
intézmények, a szakiskolai és 
szakgimnáziumi pedagógusok számára 

 Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, kreativitás (szakmai 
nap) 

tanítók, tanárok, kollégiumi nevelők 

 Továbbtanulással kapcsolatos kérdések alapfokon, 
középfokon (műhely) 

általános és középiskolai pedagógusok 

 
 
 
TRÉNINGEK 
 

Képzés neve Óraszáma Célközönség 

 Intézményvezetők felkészítése az intézményi 
önértékeléshez és a tanfelügyeleti 
ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátására 

10 óra intézményvezetők, 
intézményvezető helyettesek 

 Korszerű Vezetők Kelléktára  15 óra intézményvezetők, 
intézményvezető helyettesek 

 Mesterpedagógus fokozatot megcélzó 
minősítési eljárásra felkészítő képzés 

3 óra valamennyi pedagógus 
(mesterpedagógus célfokozat) 

 Mesterpedagógus fokozatot megújító 
minősítési eljárásra felkészítő képzés 

3 óra valamennyi pedagógus 
(mesterpedagógus célfokozat) 

 Pedagógus-előmeneteli rendszer  
2 modul: minősítés, önértékelés-
tanfelügyelet 

tömbösített: 2x5 óra  
teljes: 2x10 óra  

minden intézménytípus 

 Pedagógusok felkészítése a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó 
feladatok ellátására 

10 óra valamennyi pedagógus (PI és PII 
célfokozat) 

 Pedagógusok felkészítése az intézményi 
önértékeléshez és a tanfelügyeleti 
ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátására 

5 óra valamennyi pedagógus 

 Változásmenedzsment 15 óra intézményvezetők, 
intézményvezető helyettesek 

 


