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Igényelhető szolgáltatások 

 

2.1 Szaktanácsadás, tantárgygondozás 

 Tantárgygondozói szaktanácsadás 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület 

 Komplex intézményfejlesztés 

 Intézményfejlesztési szaktanácsadás 

 A változáskezelés és a  konfliktuskezelés jógyakorlatai az intézményvezetésben (szakmai konzultáció) Bázisintézményi jógyakorlat  

 Az országos mérések intézményi eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása (szakmai nap)  

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület szaktanácsadás 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrációja (szakmai nap) 

A fejlesztőpedagógusi tevékenység jógyakorlatai, dokumentációk készítése (bemutatófoglalkozás és konzultáció) Bázisintézményi 

jógyakorlat 

Az integráció feladatainak megjelenítése az intézmény alapdokumentumaiban (szakmai műhely) 

Az integráltan nevelt tanulók beilleszkedésének támogatása, jógyakorlatok az inkluzív nevelésben (szakmai műhely) 

Bázisintézményi jógyakorlat 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrációját segítő konzultáció pedagógusok számára (szakmai műhely) Bázisintézményi 

jógyakorlat 

Komplex instrukciós program (KIP) jógyakorlatai a differenciált nevelés-oktatásban (szakmai műhely) Bázisintézményi jógyakorlat 

 BTMN tanulók nevelésének támogatása (szakmai műhely) 

A befogadó légkör (szakmai műhely) Bázisintézményi jógyakorlat 

Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, kreativitás (szakmai nap) 

4.3 Konfliktuskezelési szakterület 

 A serdülőkor problémáinak pedagógiai vonatkozásai (szakmai műhely) 

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

 A tanulók jogsértő magatartása és következményei (szakmai nap) 

 Konfliktuskezelés (szakmai nap) 

A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus mindennapi gyakorlatában (akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

4.4 Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése szakterület 

 Hátránykompenzáció (szakmai műhely) 

 Gyermek- és ifjúságvédelem az iskolában (szakmai műhely) 

5.1 Pedagógiai értékelés 

 Értékelési kultúraváltás a lemorzsolódás megelőzésére - minikurzus 

 Az országos kompetenciamérés helyi eredményeinek elemzése (szakmai műhely) 

Az országos kompetenciamérés helyi eredményeinek elemzése - Szakmai anyag összeállítása 

Kompetencia, tudás és képességmérésre alkalmas mérőeszközök rendelkezésre bocsátása intézmények számára 



  

 

 Országos és nemzetközi mérések egymáshoz való viszonyulása intézményi eredményekkel való összefüggése 

Tanulók megismerésének egy lehetséges útja: képességmérés általános iskolában és középiskolában (szakmai konzultáció)  

Bázisintézményi jógyakorlat 

Elemi számolási készség online mérőeszköz 

Feladatlapmegfelelőség-vizsgálat minikurzus 

Hagyományos és online mérőeszközök gyűjteményének kínálata iskolák számára 

5.2 Pedagógiai tájékoztatás 

Tabletek az alsó tagozatos tanórán: okoskönyvtár, és ami mögötte van (bemutatóóra és konzultáció) Bázisintézményi jógyakorlat 

PPT-vel vezetett kommunikatív (angol) nyelvoktatás IKT-val támogatva (bemutatófoglalkozás és konzultáció) Bázisintézményi 

jógyakorlat 

5.3 Tanügy-igazgatási szolgáltatás 

Intézményi alapdokumentumok (Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend stb.) felülvizsgálatának 

támogatása 

 Tanügyigazgatási konzultációk köznevelési intézményvezetők számára (Jogszabályok gyakorlati alkalmazásának támogatása) 

 Tanügyigazgatási műhelyek köznevelési intézményvezetők számára (Jogszabályok gyakorlati alkalmazásának támogatása) 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.1 Mérés-értékelés 

 Tanulóértékelés hagyományos és online feladatokkal (akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

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

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

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

akkreditált pedagógus-továbbképzés)  

„Piros toll nélküli értékelés” - korszerű értékelési módszerek (szakmai műhely) 

5.4.2 Tanulás tanítása 

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

Scientix: inspirációk STEM (természettudomány, technológia, mérnöki tudományok, matematika) tanórákhoz (akkreditált 

pedagógus-továbbképzés) 

 Szövegértés hatékonyan (szakmai műhely) 

 Tanulás tanítása (szakmai műhely) 

 Korszerű módszertan - ének-zene (1-2. évfolyam) (szakmai műhely) 

 Kötelező olvasmányok feldolgozása az online térben illetve online eszközökkel általános iskolában (szakmai műhely) 

 A vizuális kultúra lehetőségei módszertani megújulással (szakmai műhely) 

 Hagyományostól a digitalizáció felé az ének-zene órákon (szakmai műhely) 

 A történelemtanítás kihívásai az új követelmények tükrében (szakmaiműhely) 

Tevékenykedtető, motiváló módszerek, tanulói tevékenységek bemutatása a tanulási folyamatban. A MOODLE e-learning 

keretrendszer gyakorlati alkalmazása. (bemutatófoglalkozás és konzultáció) Bázisintézményi jógyakorlat 

 

 



  

 

5.4.3 Esélyteremtés 

A magyar nyelvet nem megfelelő szinten beszélő óvodás/általános iskolás tanulók nyelvi képességének egyéni fejlesztése, az 

eredményes tanulmányok támogatása (szakmai műhely) 

5.4.4 Tehetséggondozás 

Miből lesz a cserebogár? Kreatív tehetséggondozás a művészetek, a sport és az idegen nyelv tanításában (előadás és konzultáció) 

Bázisintézményi jógyakorlat 

5.4.5 Pályaorientáció 

 Továbbtanulással kapcsolatos kérdések alapfokon, középfokon (szakmai nap) 

 Pályaorientációs gyakorlat a gimnáziumban (szakmai műhely) Bázisintézményi jógyakorlat 

A sikeres továbbtanulást segítő programok, módszerek (előadás és konzultáció) Bázisintézményi jógyakorlat 

5.4.6 IKT, számítástechnika, informatika 

Digitális kultúra tanítása alsó tagozaton (akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

5.4.7 Egészségnevelés, mentálhigiéné 

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

  Mentálhigiénés műhely pedagógusoknak (szakmai műhely) 

5.4.8 Konfliktuskezelés 

Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése serdülőknél - Az ENABLE iskolai bántalmazás ellenes program megvalósítása 

(akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

  Online az online bántalmazás ellen (akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

 5.4.9 Intézményfejlesztés 

 Korszerű vezetők kelléktára (tréning)  

 Hatékony kommunikáció és coach technikák a vezetésben (tréning) 

5.4.10 Drámapedagógia 

 Drámapedagógia az iskolában (szakmai nap) 

Drámastratégiák alkalmazása a napi pedagógiai gyakorlatban, tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon (bemutatófoglalkozás és 

konzultáció) Bázisintézményi jógyakorlat 

5.4.11 Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

 A beszédtechnika alkalmazása a logopédiai munkában (szakmai műhely) 

 A nyelvfejlődési elmaradás terápiája (szakmai műhely) 

 Beszédindítást segítő foglalkozások megtervezése, kapcsolattartás a családdal (szakmai műhely) 

 Speciális beszédhibák, beszédzavarok logopédiai terápiája (szakmai műhely) 

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

5.4.12 Egyéb 

 Erkölcs és etika az iskolában (akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

Nat 2020 és érettségi 2024: a követelmények változásaira felkészítő képzés matematikatanárok számára (akkreditált pedagógus-

továbbképzés) 

  GeoGebra műhely (szakmai műhely) 



  

 

 A középiskolai magyar nyelv és irodalom tanítás kihívásai - fókuszban az érettségi követelményei (szakmai műhely) 

5.5 Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezésének támogatása 

Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezésének támogatása 

 

5.6 Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat 

 Támogatás a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére (szakmai műhely) 

 Támogatás nyújtása az osztályfőnöki feladatokhoz (szakmai műhely) 

 Konfliktusok és bullying kezelése kortárs kapcsolatokban (szakmai műhely) 

 A tanulói konfliktuskezelés az iskolában korszerű módszerekkel (szakmai műhely) 

5.7 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése 

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

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

műhely) 

 Differenciált tanulásszervezés matematika tantárgyból (ESL) (szakmai nap) 



  

 

Tartalomjegyzék 

2.1 Szaktanácsadás, tantárgygondozás 

Tantárgygondozói szaktanácsadás 
 

A tantárgygondozás szakterületei 

- Alapfokú művészetoktatás; 

- Biológia, egészségtan, természetismeret; 

- Erkölcstan, Etika, Filozófia; 

- Földrajz, Természetismeret; 

- Gyógypedagógia; 

- Idegen nyelv (angol, német); 

- Informatika, digitális kultúra; 

- Iskolai könyvtár; 

- Kémia, Természetismeret; 

- Kollégium; 

- Magyar nyelv és irodalom; 

- Matematika; 

- Művészetek; 

- Szakképzés; 

- Tanító; 

- Technika, Életvitel és gyakorlat; 

- Testnevelés és sport; 

- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek; 

Hon- és népismeret. 

 

A szolgáltatás típusai 

- Egyéni látogatás, konzultáció; 
- Előadás tartása, konzultáció vezetése szakmai munkaközösségek, nevelőtestületek számára. 

Időtartam  

A pedagógussal, az intézményvezetővel történő megbeszélés szerint - jelenléti vagy online formában. 

Célcsoport 

A szakterületek pedagógusai számára. 

A szolgáltatás tartalma 

1. Az egyéni szaktanácsadói látogatás az egyéni pedagógusi szakmai kompetenciák kiteljesedését, a 
pedagógus életpályán történő előrehaladást támogatja. Legfontosabb elemei: 
dokumentumelemzés; tanóra/foglalkozáslátogatás; konzultáció, amelynek keretében megvalósul a 
szakmai fejlődés egyénre szabott tervezése, a szakmai célok megvalósításának támogatása. Az 
egyéni szaktanácsadói látogatás kiemelt alapelvei: személyre szabottság, egyenrangú kapcsolat. 
 

2. Tantárgygondozó szaktanácsadóink szakmai munkaközösségek, és nevelőtestületek részére 
előadások tartásával és konzultációk vezetésével segítik a nevelési és tantárgypedagógiai 



  

 

Tartalomjegyzék 

módszerek, eszközök, eljárások megismertetését. Az előadások, konzultációk témáját 
meghatározhatják az igényt benyújtó szakmai közösségek, és kérhetnek témajavaslatot a 
szaktanácsadótól, amelynek bemutatására, kifejtésére megbeszélés szerint jelenléti vagy online 
formában, egyeztetett időpontban és időtartamban kerül sor. 
 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület 

Komplex intézményfejlesztés 

 
A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

10 óra (2 nap)  

Célcsoport  

Intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés célja gyakorlati tevékenységeken keresztül lehetőséget biztosítani a résztvevők számára, hogy 
megismerjék az EFOP 3.1.5-16-2016 projekt keretében kifejlesztett és kipróbált intézményfejlesztési 
modellt, az Iskolai Lemorzsolódás Megelőzését Támogató Pedagógiai Rendszert, a pedagógiai intézkedések 
alkalmazásának gyakorlatát, a működő gyakorlatok továbbfejlesztését, valamint felkészítést kapjanak a 
lehetőségeik felismerésére. A résztvevők elsajátítják a komplex intézményfejlesztési folyamat lépéseinek 
módszerét, megismerkednek az intézményfejlesztésben megfogalmazott stratégiai célokhoz igazodó 
operatív tevékenységek tervezésének támogatási módjaival. 

 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.9 - Intézményfejlesztés     

  



  

 

Tartalomjegyzék 

Intézményfejlesztési szaktanácsadás 

 

A szolgáltatás típusa 

Szaktanácsadói konzultáció, program vezetése 

Időtartam  

Az intézményvezetővel történő megbeszélés szerint - jelenléti vagy online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, bevont pedagógusok 

 

A szolgáltatás tartalma 

Az intézményfejlesztési szaktanácsadó a teljes nevelőközösséget, a szervezetet támogatja a tanulás útján 

intézményben, szervezetben, tanulóközösségben gondolkodva. 

Az intézményfejlesztési szaktanácsadó az intézményvezetővel folytatott, a problématerületet meghatározó 

előzetes megbeszélés, a rendelkezésre álló adatok és információk alapján felkészül a látogatásra, amelynek 

tervezett programjáról tájékoztatja az intézményvezetőt.  

A program lehetséges formái: konultáció, előadás tartása, szakmai műhely vezetése. 

A konzultáció során az intézményvezető által meghatározott szakmai körben megtörténik a problémák 

azonosítása, kontextusba helyezése, döntési alternatívák kidolgozása, intézményfejlesztési terv vázlatának 

elkészítése. 

Az előadások, szakmai műhelyek témái lehetnek: fejlesztési stratégiák és projektek tervezése, előkészítése, 

megvalósítása, értékelése és fenntartása; intézményi önértékelés; a belső tudásmegosztás lehetőségei; 

intézkedési tervek felülvizsgálata. 

Az előadások, szakmai műhelyek további témáit meghatározhatja az igényt benyújtó intézményvezető.  

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.1.1 - Az intézményvezetés támogatása a pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet 

kialakításában, fenntartásában 

4.1.2 - Az intézményi szervezeti tanulás (a nevelőtestület önképzésének) támogatása szakmai műhelyek 

tartásával 

4.1.3 - Az intézményvezetés támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében 

és végrehajtásában  

4.1.4 - A nevelőtestület támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és 

végrehajtásában 

4.1.5 - Az önértékelési folyamat támogatása (vezetői / intézményi / pedagógus) 

4.1.6 - Az intézményi intézkedési terv elkészítését, felülvizsgálatát segítő szaktanácsadás 



  

 

Tartalomjegyzék 

4.1.7 - Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv elkészítését segítő 

szaktanácsadás 

4.1.8 - Az intézményi önértékelés eredményeire épülő intézkedési terv elkészítését, felülvizsgálatát segítő 

szaktanácsadás 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület 

A változáskezelés és a konfliktuskezelés jógyakorlatai az intézményvezetésben  
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi program, szakmai konzultáció 

Időtartam  

2x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Intézményvezetők 

A jógyakorlatot bemutató intézmény 

Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 

 

A szolgáltatás tartalma 

Az intézményvezetőket komoly kihívás elé állítja a változások rugalmas kezelése, a konfliktusos helyzetek 
megnyugtató megoldása. A bázisintézményvezető személyes tapasztalatain keresztül mutatja be a 
témában alkalmazható módszereket, fontos lépéseket, a konfliktusok megoldásának elemeit, esetleges 
buktatóit. A konzultáció résztvevői bevált módszereket, gyakorlatokat ismerhetnek meg, és a felmerülő 
problémás helyzetek hatékony és eredményes megoldására együtt keresik a válaszokat. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.1.1 - Az intézményvezetés támogatása a pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet 
kialakításában és fenntartásában 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület 

Az országos mérések intézményi eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap 

Időtartam  

5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Általános és középiskolai pedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A szakmai nap célja, hogy a nevelőtestület tagjai átfogó képet kapjanak a kompetenciamérés 

eredményeinek feldolgozásában rejlő lehetőségekről. A résztvevők segítséget kapnak a jelentésben 

szereplő adatok helyes értelmezéséhez, a fejlesztendő területek beazonosításához. Közösen próbálnak 

fejlesztő feladatokat készíteni a különböző tantárgyakhoz, így megbizonyosodva, hogy a fejlesztés minden 

tantárgy esetén megvalósítható. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.1.2 - Az intézményi szervezeti tanulás (a nevelőtestület önképzésének) támogatása szakmai műhelyek 
szervezésével és tartásával 

5.4.1 - Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése - mérés-értékelés 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület szaktanácsadás 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrációja 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap 

Időtartam  

5x45 perc / 8x45 perc (két napos program) - online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Tanítók, tanárok, kollégiumi nevelők 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A szakmai nap elméleti ismereteket és gyakorlati példákat nyújt a befogadó pedagógusok számára a sajátos 

nevelési igényű gyermekek és tanulók együttnevelése témakörében. A program során bemutatásra 

kerülnek a Köznevelési törvény vonatkozó részei, a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó irányelvek, 

a sajátos nevelési igényű tanulók jellemzői. A szakmai nap keretében a képzők interaktív módszerekkel, 

érzékenyítő gyakorlatokkal, frontálisan, csoportban és páros munkában alkotják meg a résztvevőkkel 

közösen a megfelelő differenciálással, egyéni fejlesztéssel kapcsolatos lehetséges helyi, és osztálytermi 

gyakorlatokat. 

A program főbb tematikai egységei: 

- Fogyatékossági területek jellemzőinek bemutatása; 

- A Köznevelési törvény, és az SNI irányelvek vonatkozó pontjai; 

- Szakértői vélemények megismerése előre adott szempontok szerint; 

- Érzékenyítő játék - SNI típusok szimulációja; 

- Egyéni fejlesztés a tanórán; 

- Pedagógus kompetenciák. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.2.1.1 - Nevelőtestület, munkaközösség tájékoztatása 

4.2.1.3 - Támogatás az integrált tanuló/gyermek nevelésében oktatásában részt vevő pedagógusok számára 

5.4.11 - Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület szaktanácsadás 

A fejlesztőpedagógusi tevékenység jógyakorlata, dokumentációk készítése 
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi program, bemutató foglakozás és konzultáció 

Időtartam  

2x45 perc  

Célcsoport  

Általános iskolai pedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató intézmény 

Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 

 

A szolgáltatás tartalma 

A foglalkozás célja, hogy az iskola fejlesztőpedagógusi gyakorlatának megismerésével támogassa a 

résztvevőket a képességfejlesztés korszerű módszereinek alkalmazásában. A foglalkozáson matematikai 

képességek fejlesztését mutatja be az intézmény fejlesztőpedagógusa. A fejlesztőpedagógus munkájához 

tartozó dokumentumok vezetéséhez és használatához is kapnak jótanácsokat a résztvevők. A konzultáció 

lehetőséget nyújt a tapasztalatcserére is. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.2.1.2 - Támogatás fejlesztőpedagógusi tevékenységekhez 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület szaktanácsadás 

Az integráció feladatainak megjelenítése az intézmény alapdokumentumaiban  
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

3x45 perc  

Célcsoport 

Általános és középiskolai pedagógusok  

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az intézménybe járó BTMN és integrálható SNI tanulók 

ellátásának törvényi szabályozását, és annak gyakorlatát. 

A program főbb tematikai egységei: 

- A törvényi szabályozás dokumentumai; 

- Fogalmak: SNI (sajátos nevelési igény), BTMN (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség), 

integráció, inklúzió; 

- A BTMN és az SNI tanulók ellátásának intézményi hálózata, a fejlesztésben részt vevő szakemberek 

kompetenciái, a partneri együttműködés szerepe;  

- A BTMN és SNI tanulókkal kapcsolatos intézkedések megjelenítése az intézmény 

alapdokumentumaiban. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.2.1.3 - Támogatás az integrált tanuló / gyermek nevelésében-oktatásában részt vevő pedagógusok 
számára 

5.4.3 - Esélyteremtés 

5.4.11 - Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület szaktanácsadás 

Az integráltan nevelt tanulók beilleszkedésének támogatása, jógyakorlatok az inkluzív nevelésben 
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi program, szakmai műhely 

Időtartam  

2x45 perc  

Célcsoport  

Általános iskolai pedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató intézmény 

Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 

 

A szolgáltatás tartalma 

A szakmai műhelyen olyan módszerekből, gyakorlatokból adnak ízelítőt az iskola pedagógusai, amelyek 

támogatják az integráltan nevelt tanulók beilleszkedését, bepillantást nyújtanak a munka folyamatába és 

eredményeibe. Hatékony és eredményes módszereik többéves tapasztalaton alapszanak. A programon 

lehetőség nyílik a részvevők tapasztalatcseréjére is. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.2.1.3 - Támogatás az integrált tanuló/gyermek nevelésében oktatásában résztvevő pedagógusok számára 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület szaktanácsadás 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrációját segítő konzultáció pedagógusok számára 
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi program, szakmai műhely 

Időtartam  

3x45 perc  

Célcsoport  

Óvodapedagógusok, általános iskolai pedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató intézmény 

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola 

 

A szolgáltatás tartalma 

A műhelyfoglalkozás célja a sajátos nevelési igényű tanulók integrációja során szerzett szakmai-módszertani 

tapasztalatok megosztása, az intézményi innovációk bemutatása. A program a befogadó pedagógusok, az 

együttnevelést segítő pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködésének támogatását is feladatának 

tekinti. A szakmai műhelyfoglalkozáson az integráltan nevelt tanulók beilleszkedését segítő hatékony és 

eredményes módszereiket mutatják be és adják át az iskola pedagógusai. A témához kapcsolódó 

jógyakorlatok bemutatásán keresztül körüljárják az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyerekek 

integrációjának módszertani lehetőségeit. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.2.1.3 - Támogatás az integrált tanuló/gyermek nevelésében oktatásában részt vevő pedagógusok 

számára  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület szaktanácsadás 

Komplex instrukciós program (KIP) jógyakorlatai a differenciált nevelés-oktatásban 
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi program, szakmai műhely 

Időtartam  

2x45 perc  

Célcsoport  

Általános iskolai és középiskolai pedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató intézmény 

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Technikum 

 

A szolgáltatás tartalma 

A szolgáltatást igénylő pedagógusok megismerkedhetnek az iskolában sikeresen működő KIP módszerrel, 

amely lehetővé teszi a tanár számára, hogy a tanítási óra alatt a heterogén tanulói csoportokban 

megvalósítsa a differenciált oktatást. Igény szerint óralátogatásokat biztosítanak kisebb-nagyobb csoportok 

számára, vállalják a DFHT/KIP-es óravázlatok lektorálását, tréning tartását (maximum 4-5 órás) az igénylő 

intézményben, valamint vezetői támogatást konzultáció keretében (online). 

Online műhelymunka formájában a tanulók számára inspirálóan ható, kihívást jelentő csoportfeladatok 

bemutatását is vállalják, amelyek ötvözik az egyes tantárgyak tudásanyagát. A feladatok összeállítása során 

a cél az, hogy a tanuló találjon számára érdekes feladatot és szívesen vegyen részt annak megvalósításában. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.2.1.6 - Támogatás a differenciált nevelés-oktatás megvalósításában  

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület szaktanácsadás 

BTMN tanulók nevelésének támogatása 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Alsós tanítók 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés gyakorlati tevékenységeken keresztül ismerteti meg a BTMN fogalmát, az e körbe tartozó tanulók 

nehézségeit, a velük kapcsolatos feladatokat, valamint ötleteket ad, módszereket, gyakorlati 

tapasztalatokat oszt meg a tanulók fejlesztési lehetőségeiről tanórákon, és tanórán kívül. 

Témák: 

- BTMN a szakértői véleményben; 
- Mérőanyagok a felismerés segítésére; 
- Tanórai fejlesztés; 
- Tanórán kívüli fejlesztés; 
- Egyéni bánásmód. 

 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.2.2.1 - Nevelőtestület, munkaközösség tájékoztatása 

4.2.2.4 - Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez 

5.4.11 - Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület szaktanácsadás 

A befogadó légkör 
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi program, szakmai műhely 

Időtartam  

4x45 perc - jelenléti formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok, általános iskolai pedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató intézmény 

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 

 

A szolgáltatás tartalma 

A szakmai műhely célja, hogy a bázisintézmény pedagógusai az e témában összegyűlt szakmai 

tapasztalataikat átadják az érdeklődők számára. A szervezők, előadók kiemelt fontosságúnak tartják a 

szemléletváltást, ennek elérése érdekében interaktív játékokon keresztül, saját élményű gyakorlatokkal 

segítik az együttnevelő pedagógusokat, hogy beleélhessék magukat a sajátos nevelési igényű gyermekek 

helyzetébe.  

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.2.2.3 - Támogatás az integrált tanuló/gyermek nevelésében-oktatásában részt vevő pedagógusok 
számára 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület szaktanácsadás  

Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, kreativitás 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap 

Időtartam  

5x45 perc / 8x45 perc (két napos program) - online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Tanítók, tanárok, kollégiumi nevelők 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés célja a pedagógusok támogatása a hatékony iskolai tehetséggondozás megvalósításában. A 

program során feldolgozásra kerülnek a tehetségazonosítás, tehetségtámogatás, tehetség-tanácsadói 

tevékenységekhez szükséges szakmai, módszertani ismeretek, a fejlesztő, támogató környezet és 

feltételrendszer kialakításának lehetőségei, a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás, továbbá az 

esélynövelést szolgáló tehetséggondozás formái. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.2.3.1 - Tájékoztató a tehetségek felismerésének folyamatáról, eszközeiről 

4.2.3.3 - Támogatás a tehetséggondozás intézményi stratégiájának és formáinak kialakításához (szakkörök, 
osztály-átléptetés, szülőkkel való együttműködés stb.) 

4.2.3.4 - Tájékoztató tartása a gazdagító programokról, a tehetséggondozás formái a tanórán és a tanórán 
kívül/óvodai tevékenységekben 

5.4.4 - Tehetséggondozás 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.3 Konfliktuskezelési szakterület 

A serdülőkor problémáinak pedagógiai vonatkozásai 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

2x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Tanárok, kollégiumi nevelők 

 

A szolgáltatás tartalma 

A program célja a serdülőkor pedagógiai vonatkozásainak bemutatása, különös tekintettel annak nevelési-

oktatási összefüggéseinek gyakorlati oldalára, figyelemmel az életkori sajátosságokra, az elfogadó és 

támogató közeg jelentőségére, középpontban ezeknek az ismeretnek a gyakorlati hasznosíthatóságának 

lehetőségeivel.   

A programon résztvevő kollégák az ismeretek birtokában képessé válhatnak a diákok magatartását 

komplexen, fejlődéslélektani kontextusában értelmezni, és ezt a pedagógiai hatékonyságuk növelése 

szolgálatába állítani, preventív cselekvési tervet alkotni és intervenciós megoldásokat alkalmazni. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.3.1 - Konzultáció a konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében tervezhető intézkedésekről 

4.3.3 - A pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.3 Konfliktuskezelési szakterület 

Diákok az online térben. A cyberbullying megjelenési formái. - Az iskolai bántalmazás megelőzése 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely, előadás 

Időtartam  

5x45 perc / 2x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Általános és középiskolai pedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A téma feldolgozása a résztvevők bevonásával, műhelyfoglalkozás keretében történik. A képzés a következő 

kérdések megválaszolására ad gyakorlati útmutatót: mi az összefüggés a bullying és a cyberbullying között, 

mit tehet a pedagógus a bullying és a cyberbullying megelőzésére, hogyan tudunk olyan csoportnormát 

kialakítani, amely a bántalmazás bármely formáját elutasítja, mi a pedagógus teendője, ha megtörtént a 

zaklatás, valamint az esetkezelés menetének ismertetése.  

A cyberbullying megelőzésének első lépése a médiatudatosság fejlesztése. A biztonságos 

internethasználatra és a hatékony védelmi beavatkozásokra kell felkészíteni a diákokat. Az ismeretátadás 

oktató videók, játékos feladatok felhasználásával történik, amelyek különböző tanórai keretekbe 

illeszthetők (digitális kultúra, osztályfőnöki, magyar, nyelvi óra). Ezek a feladatok a szociális készségek 

tanítását, az empátiát, határozottságot, problémamegoldást erősítik a tanulókban, segítik a hatékony 

önvédelmi stratégia kialakítását. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.3.1 - Konzultáció a konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében tervezhető intézkedésekről 

4.3.3 - A pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.3 Konfliktuskezelési szakterület 

A tanulók jogsértő magatartása és következményei 
 

Munkaforma  

Szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Általános és középiskolai pedagógusok 

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A műhelymunka a tanulók jogsértő magatartásának iskolában alkalmazható intézkedéseivel foglalkozik. 

Lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell jogszerűen előkészíteni, megszervezni és levezetni a fegyelmi 

eljárást, milyen dokumentumokat ajánlatos használni, ismerteti a fegyelmi eljárások jogszabályi alapjait. A 

képzés során az eljárás előzményei, a tanulói jogok, az iskolai konfliktusok elemzése történik, az iskolai 

színtér szereplőinek tükrében. Értelmezzük a fegyelmi és fegyelmező intézkedések fogalmait és eljárásait, 

az egyeztető eljárásokat, áttekintjük az iskolai szabályzatokat és a panaszkezelési folyamatokat. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.3.1 - Konzultáció a konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében tervezhető 
intézkedésekről 

4.3.3 - A pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére 

 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.3 Konfliktuskezelési szakterület 

Konfliktuskezelés 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap 

Időtartam  

1-5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Általános és középiskolai pedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

  

A szolgáltatás tartalma 

A foglalkozás célja a pedagógusok megismertetése a konfliktusokon keresztüli közösségépítés elméleti 

hátterével és gyakorlati lehetőségével, a minőségi kapcsolatok, a konfliktus, valamint a 

resztoratív/kapcsolat helyreállító szemlélet jelentőségének fókuszba helyezésével. A résztvevők átfogó 

tájékoztatás kapnak a konfliktuskezeléssel kapcsolatos tréningek folyamatáról, területeiről, módszereiről, 

valamint saját élményű, gyakorlatorientált támogatáson keresztüli felkészülésre nyílik lehetőségük a 

konfliktuskezeléssel kapcsolatos „kritikus” helyzetek kezeléséhez. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.3.1 - Konzultáció a konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében tervezhető intézkedésekről 

4.3.2 - Műhelyfoglalkozás az intézményen belüli és az intézményi partnerekkel történő eredményes 
kommunikáció elősegítésére 

4.3.3 - A pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére 

5.4.8 - Konfliktuskezelés 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.3. Konfliktuskezelési szakterület 

A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus mindennapi gyakorlatában  
 

A szolgáltatás típusa 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Időtartam  

30 óra 

Célcsoport  

Általános és középiskolai pedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés célja, hogy a pedagógusok ismerjék meg a frusztráció - agresszió - erőszak - stressz mibenlétét, 

kialakulását, összefüggéseiket; ismerjék meg a saját és a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztési 

lehetőségeit; fejlődjön a résztvevők kommunikatív és interaktív kompetenciája: ismerjék meg a hatékony 

együttműködéshez szükséges szemléletet, attitűdöt, feltételeket; szerezzenek tapasztalatot ezek 

alkalmazási lehetőségeiről; sajátítsák el és alkalmazzák azokat a módszereket és kommunikációs 

technikákat, amelyeknek segítségével erőszakmentesen tudják megoldani iskolai konfliktusaikat; ismerjék 

meg és alkalmazzák az asszertív viszonyulási mód elemeit, különös tekintettel a konfliktushelyzetekre. 

 

Témák:  

- Frusztráció, agresszió, erőszak, stressz; 

- Érzelmek, érzések birodalma; 

- Konfliktus és kommunikáció; 

- A pedagógus lehetőségei az erőszak kialakulásának megelőzésében, perspektívák felvázolása. 

 

 
A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.3.3 - A pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére 

5.4.8 – Konfliktuskezelés 

 

4.4 Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület 

Hátránykompenzáció   
 



  

 

Tartalomjegyzék 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

5X45 perc  

Célcsoport  

Alsós tanítók  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

A szolgáltatás tartalma 

Ma az egyik legnagyobb kihívást az jelenti a pedagógusok számára, hogyan szervezzék meg az oktatást a 
tudásban heterogén tanulói csoportokban, hogyan igazítsák azt hozzá a gyermekek egyre változó 
igényeihez és hogyan faragják le az egyéni teljesítményeket jelentősen befolyásoló, a szociális hátrányból 
adódó lemaradásokat. A pedagógusoknak fel kell ismerniük, hogy a személyre szabott oktatás, az egyéni 
teljesítmény kibontakoztatásának hatékony módja a differenciálás, amelyhez az szükséges, hogy a tanítás 
és a tanulás középpontjában a tanulók álljanak.  
A sikeres ismeret elsajátításnak nincs egyetlen és kizárólagos módja. A gyermekek eltérő ismeret elsajátítási 
technikákat igényelnek, amely igények kielégítése egyéni sikerük záloga. Az integrációs gyakorlatot folytató 
iskolában a fejlesztés tervszerű, következetes megvalósításához a vezérfonalat az egyéni fejlesztési terv 
adja, míg a megvalósulást az egyéni fejlődési napló prezentálja. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
hátránykompenzációt célzó egyéni fejlesztési dokumentumaira kevés iránymutatás, követendő minta áll 
rendelkezésre, amely a következő célokat kívánja szolgálni: 
- Tervszerű, hatékony tanuló megismerésre, mérési eredményekre alapozott, egyéni szükségletekhez 

igazodó kompetenciafejlesztés; 
- A szülők eredményesebb bevonása a gyermek tanulási folyamatába; 
- Javuljon a diákok tanulásban való sikeressége; 
- A tanuláshoz kapcsolódóan pozitívabb attitűdjük alakuljon ki; 
- Csökkenjen az évismétlések száma; 
- Növekedjenek a továbbtanulási esélyek; 
- A hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének hatékony megvalósítása; 
- Csökkenjenek a tanulók esélyhátrányai. 

 
A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.4.1 - Az esélyteremtő intézményfejlesztési folyamat azonosításának támogatása 

4.4.5 - Az intézmény hátránykompenzáló gyakorlatának támogatása 

5.4.3 - Esélyteremtés 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

4.4 Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület 

Gyermek- és ifjúságvédelem az iskolában  
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc  

Célcsoport  

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó pedagógusok, pedagógiai munkát segítő munkatársak  

 
Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés során a résztvevők megismerik a gyermek- és ifjúságvédelem jogszabályi kereteit, alapfogalmait, 

a megelőzés és a beavatkozás lehetőségeit, a partnerintézmények rendszerét, valamint a napi 

munkájukban hasznosítható jó gyakorlatokat. Cél, hogy az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot 

ellátó pedagógusok, valamint a pedagógiai munkát segítő munkatársak szakmai kompetenciái a területhez 

kapcsolódóan fejlődjenek. 

Érintett résztémák:  

- A gyermek- és ifjúságvédelem, a veszélyeztetettség; 

- Az iskola gyermekvédelmi feladatai; 

- A prevenció (megelőzés); 

- A veszélyeztetett helyzet felismerése és megszüntetése, a jelzőrendszer. 

 

A műhely része: esetmegbeszélések, gyakorlati feladatmegoldás. Az intézményekben előforduló tipizálható 

esetek kiscsoportokban történő feldolgozása az egyes résztémákhoz kapcsolódóan: igazolatlan hiányzás, 

kirívó fegyelmi esetek, drogproblémák, gyermekbántalmazás, iskolai erőszak, családon belüli erőszak, 

védelembevétel.  

 
A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.4.1 - Az esélyteremtő intézményfejlesztési folyamat azonosításának támogatása 

4.4.5 - Az intézmény hátránykompenzáló gyakorlatának támogatása 

5.6.3 - Támogatás az intézményekben dolgozó ifjúságvédelmi felelősök/ ifjúságvédelmi feladatot ellátó 
pedagógusok számára 

5.4.3 - Esélyteremtés 



  

 

Tartalomjegyzék 

5.1 Pedagógiai értékelés 

Tanulók megismerésének egy lehetséges útja: képességmérés általános iskolában és 

középiskolában 
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi program, szakmai konzultáció 

Időtartam  

3x45 perc  

Célcsoport  

Általános iskolai és középiskolai pedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató intézmény 

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola 

 

A szolgáltatás tartalma 

Az intézmény együttnevelési tapasztalatai szerint egyre több középiskolában, gimnáziumban tanulnak 

sajátos nevelési igényű tanulók. Az általános iskolai tanulmányaikról, képességeikről csekély számú 

feljegyzés, pedagógiai vélemény áll a gyógypedagógus rendelkezésre, ezért az iskola munkaközössége több 

éve dolgozik egy erre a korosztályra kialakított diagnosztikus mérésen. Olyan részképesség feltárásra 

irányuló diagnosztikus mérést mutatnak be az intézmény pedagógusai, amely nem igényel más, speciális 

gyógypedagógusi/terápiás végzettséget. A diagnosztikus mérés képesség területenként vizsgálja a tanulási 

nehézséggel küzdő tanulókat. A méréssel feltárt eredmények segítik a tanulók eredményes fejlesztését, 

hozzájárulnak tanulási képességeik megerősítéséhez, valamint az egyéni fejlesztési tervek készítésének 

kiindulópontjait is meghatározzák. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.1.5 - Diagnosztikus állapotvizsgálatot és erre alapozott fejlesztési lehetőségeket segítő szaktanácsadás 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.1 Pedagógiai értékelés 

Elemi számolási készség online mérőeszköz 
 

A szolgáltatás típusa 

Mérőeszköz átadás 

Célcsoport 

Általános iskolai alsó tagozatos munkaközösségek, pedagógusok, vezetői kör 

 

A szolgáltatás tartalma 

Az elemi számolási készség az alsó tagozaton a matematika alapkészségek fejlettségének visszajelzésére 

használható online mérés. Az 1-2. évfolyam számára készült változat az elemi számolási készségen belül az 

összeadás, kivonás és pótlás képességének fejlettségét vizsgálja. 

A mérésre sor kerülhet kimeneti mérésként az 1. és a 2. évfolyam végén vagy bemeneti mérésként a 2. és 

a 3. évfolyam elején. A 3-4. évfolyam változata az elemi számolási készségen belül az alsóbb évfolyamokon 

vizsgált összeadás, kivonás és pótlás mellett a szorzás és a bennfoglalás képességének fejlettségét is 

vizsgálja. 

Kimeneti mérésként a 3. és a 4. évfolyam végén, bemeneti mérésként a 4. és az 5. évfolyam elején kerülhet 

sor a felhasználásra. 

Az egyes képességek mérése 75-75 művelet végrehajtásával történik. Minden képesség műveleteinek 

végrehajtására 5 perc áll a tanulók rendelkezésére. A hagyományostól eltérő, online munkaforma 

gyakorlására a tanulóknak regisztráció nélkül is lehetősége van a Tehetségkapun. 

Az elemi számolási készség online mérése a hagyományos, papíralapú méréstől eltérően azonnali 

visszajelzést ad a tanítónak és az intézménynek a vizsgált készség fejlettségét, a hibátlan megoldást, és a 

megoldás sebességét illetően, amint az utolsó tanuló befejezte a feladatok megoldását.  

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.1.6 - A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése során alkalmazott diagnosztikus, 

szummatív és fejlesztő értékelési formák alkalmazásának támogatása 

 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.1 Pedagógiai értékelés 

Feladatlapmegfelelőség-vizsgálat minikurzus 
 

A szolgáltatás típusa 

Pedagógus-továbbképzés (jelenléti vagy online) 

Időtartam  

10 óra (ebből 6 kontaktóra) 

Célcsoport 

Általános és középiskolai pedagógusok  

 

A szolgáltatás tartalma 

A pedagógiai értékelés, ezen belül a mérésmódszertan rendszerszerű megközelítésével, a résztvevők 

elméleti megközelítést és gyakorlati jártasságot szereznek a tanulói tudás minél pontosabb mérésére 

alkalmas, saját fejlesztésű (online és papíralapú) mérőeszközeik elkészítésében, gyakorlati segítséget 

kapnak a mérőeszközök megfelelőségének elbírálását illetően. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.1.6 - A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése során alkalmazott diagnosztikus, 

szummatív és fejlesztő értékelési formák alkalmazásának támogatása  

5.1.7 - Szakmai munkaközösségek tudásszint- és képességmérő eszközeinek felülvizsgálatához támogatás 

nyújtása 

 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.1 Pedagógiai értékelés 

Hagyományos és online mérőeszközök gyűjteményének kínálata iskolák számára 
 

A szolgáltatás típusa 

Mérőeszköz átadás 

Célcsoport 

Általános és középiskolai pedagógusok , intézményvezetők 

 

A szolgáltatás tartalma 

Hat témakörben ajánlunk mérőeszköz csomagokat iskolák számára: 

1. Attitűd; 

2. Burn out; 

3. Intézményi klíma; 

4. Motiváció; 

5. Neveltség; 

6. Önismeret. 

A mérőeszközök módszertani típusai: 

- Megfigyelésen alapuló; 

- Attitűdskála; 

- Kérdőív. 

 

A mérőeszközök segítségével kirajzolódhatnak az intézmény jól működő elemei. Az eredmények 

megbeszélésével iránymutatást kaphat a vezető, a vezetőség, a kollektíva (minden lehetséges érintett) a 

fejleszthető, fejlesztendő területekre, a potenciális beavatkozási pontokra vonatkozóan.   

Az eszközök adatfelvételét, eredményeinek feldolgozását digitalizálás segíti. A kiértékelési segédletekben 

elemzési alternatívák jelennek meg.  

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.1.8 - Segítségnyújtás az intézményfejlesztést segítő mérőeszközök alkalmazásához (pl. kérdőívek: 
motiváció, attitűd, önismerete, pályaorientáció, neveltségi stb.) 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.1 Pedagógiai értékelés 

Értékelési kultúraváltás a lemorzsolódás megelőzésére - minikurzus 
 

A szolgáltatás típusa 

Pedagógus-továbbképzés blended formában (jelenléti és távoktatás) 

Időtartam  

10 óra (ebből 6 kontaktóra) 

Célcsoport 

Általános és középiskolai pedagógusok  

 

A szolgáltatás tartalma 
 
A képzésen a részvevők megismerik a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos jogszabályi 

alapokat, fogalmakat, a korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer felépítését, funkcióját, az 

adatszolgáltatás menetét. Gyakorlati tapasztalatot szereznek az adatok szakszerű elemzése és az azok 

alapján megfogalmazható fejlesztési javaslatok megfogalmazása területén. 

Jártasak lesznek a korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer adatainak szakszerű értelmezésében, 

elemzésében, valamint a beavatkozási területek azonosításában. Szakmai támogatást, gyakorlati 

javaslatokat kapnak a pedagógiai sikerességet támogató megoldások, továbbá a diagnosztizáló, fejlesztő 

eszközök rendszerbe foglalt, hatékony alkalmazásához. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.1.1 - Az országos mérések intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése 

5.1.4 - Mérési eredményekre épülő intézményi/fenntartói intézkedési tervhez kapcsolódó szakmai 
szolgáltatás a vezetői kör részére 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tartalomjegyzék 

5.1 Pedagógiai értékelés 

Az országos kompetenciamérés helyi eredményeinek elemzése 
 

A szolgáltatás típusa 

Intézményi tájékoztató, szakmai műhely 

Időtartam  

1,5 – 2 óra 

Célcsoport 

Iskolai munkaközösségek, nevelőtestületek, vezetői kör 

 

A szolgáltatás tartalma 

Az országos kompetencia mérés eredményeinek tárgyszerű és szakmailag megalapozott elemzése 

hatékony segítséget nyújthat az intézmények fejlesztő tevékenységéhez. Támogatja a mérések 

fogalomkészletének helyes értelmezését, használatát.  

Az intézményi tájékoztató / szakmai műhely során a szaktanácsadó: 

- Prezentálja - az iskola felkérése alapján - az intézményi OKM eredmények szakmai elemzését; 

- Segítséget, támpontokat nyújt az intézményi OKM eredmények további feldolgozásához. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.1.1 - Az országos mérések intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése 

5.1.2 - Az országos kompetenciamérés helyi eredményeinek elemzéséhez a FIT elemző szoftver alkalmazási 
lehetőségeinek a bemutatása, a fejlesztési irányok meghatározásának támogatása 

5.1.9 - Helyszíni tanácsadás az intézmény pedagógiai mérés-értékelési rendszerének kialakításához, 
felülvizsgálatához 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.1 Pedagógiai értékelés 

Az országos kompetenciamérés helyi eredményeinek elemzése – Szakmai anyag összeállítása 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai anyag összeállítása 

Célcsoport 

Iskolai munkaközösségek, nevelőtestületek, vezetői kör 

 

A szolgáltatás tartalma 

Az országos kompetencia mérés eredményeinek tárgyszerű és szakmailag megalapozott elemzése 

hatékony segítséget nyújthat az intézmények fejlesztő tevékenységéhez. Támogatja a mérések 

fogalomkészletének helyes értelmezését, használatát.  

Az OKM eredmények feldolgozását támogató szakmai anyagot állítunk össze az intézmények számára, 

amely tartalmazza:  

- Az eredmények összegyűjtését, kiemelését; 

- Az intézmény számára releváns adatok elemzését; 

- Prezentáció készítését az elemzésről.  

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.1.1 - Az országos mérések intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése 

5.1.2 - Az országos kompetenciamérés helyi eredményeinek elemzéséhez a FIT elemző szoftver alkalmazási 
lehetőségeinek a bemutatása, a fejlesztési irányok meghatározásának támogatása 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.1 Pedagógiai értékelés 

Kompetencia, tudás és képességmérésre alkalmas mérőeszközök rendelkezésre bocsátása 

intézmények számára 
 

A szolgáltatás típusa 

Mérőeszköz átadás 

Célcsoport 

Iskolai munkaközösségek, nevelőtestületek, vezetői kör 

 

A szolgáltatás tartalma 

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központban az intézmények részére az alábbi be – ill. kimeneti 

mérőeszközök állnak rendelkezésre: 

1. évfolyamon – matematika, szövegértés (45-45 perc); 
2. évfolyamon – matematika, szövegértés (45-45 perc); 
3. évfolyamon – matematika, szövegértés (45-45 perc); 
4. évfolyamon – matematika, szövegértés / tudás-és képességmérés (4*30-45 perc); 
5. évfolyamon – matematika, szövegértés (45-45 perc); 
7. évfolyamon – matematika, szövegértés (45-45 perc). 

 

A felsorolt mérőeszközökkel gyűjtött adatok diagnosztikus mélységű feldolgozása révén nagyban 

hozzájárulhatnak az intézményi fejlesztőtevékenység hatékonyságának árnyaltabb értelmezéséhez, 

valamint az osztályra, tanulók csoportjaira, személyre szabott fejlesztési utak megtalálásához. Az 

eredmények visszajelzésekor igény szerint összehasonlító adatokat is biztosítunk. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.1.1 - Az országos mérések intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése 

5.1.2 - Az országos kompetenciamérés helyi eredményeinek elemzéséhez a FIT elemző szoftver alkalmazási 
lehetőségeinek a bemutatása, a fejlesztési irányok meghatározásának támogatása 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.1 Pedagógiai értékelés 

Országos és nemzetközi mérések egymáshoz való viszonyulása, intézményi eredményekkel való 

összefüggése 
 

A szolgáltatás típusa 

Intézményi tájékoztató 

Időtartam  

1,5 – 2 óra 

Célcsoport 

Iskolai nevelőtestületek, vezetői kör 

 

A szolgáltatás tartalma 

A PISA, TIMSS és a PIRLS nemzetközi mérések bemutatása a következő kérdések mentén:  

- Mit mérnek? 

- Milyen feladattípusokat használnak? 

- Milyen tendenciák láthatók a nemzetközi mérések magyar eredményeiben? 

- Mi a nemzetközi mérések relevanciája az iskola számára? 

 

 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.1.3 - Az országos és nemzetközi méréseket, egymáshoz való viszonyukat, az intézményi eredményekkel 

való összefüggések megértését segítő szaktanácsadás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tartalomjegyzék 

5.2  Pedagógiai tájékoztatás 

Tabletek az alsó tagozatos tanórán: okoskönyvtár, és ami mögötte van 
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi program, bemutatóóra és konzultáció 

Időtartam  

2x45 perc  

Célcsoport  

Általános iskolai pedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató intézmény 

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 

 

A szolgáltatás tartalma 

Az iskola az elmúlt tanévben a könyvtárral „összefűzve” kialakított egy okoskönyvtárat. Hogyan tudja a 

pedagógus a tanórán használni ezeket az eszközöket? A koncepciót rövid előadás keretében a gyakorlati 

alkalmazását pedig bemutató órán ismerhetik meg az érdeklődők, amelyet igény szerint konzultáció követ. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.2.3 - Az interaktív tanulásszervezéssel kapcsolatos módszertani tréning (interaktív tábla, mobil eszközök, 
online tantermek)  

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.2 Pedagógiai tájékoztatás 

PPT-vel vezetett kommunikatív (angol) nyelvoktatás IKT-val támogatva 
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi program, előadás és konzultáció 

Időtartam  

1x60 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Általános iskolai és középiskolai angol szakos pedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató intézmény 

Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 

 

A szolgáltatás tartalma 

A gimnázium tanára a nyelvtanulási képességmérés területén végzett kutatómunkáját ismerteti meg az 

érdeklődő kollegákkal. Az előadást követően workshopot tart a középiskolai felvételi eljárás során 

alkalmazható mérés jógyakorlatából. Bármilyen nyelvet tanító tanárnak érdekes lehet az általános nyelvi 

logikát mérő teszt megismerése. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.2.3 - Az interaktív tanulásszervezéssel kapcsolatos módszertani tréning (interaktív tábla, mobil eszközök, 
online tantermek) 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.3 Tanügy-igazgatási szolgáltatás 

Intézményi alapdokumentumok (Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend 

stb.) felülvizsgálatának támogatása 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely, egyéni konzultáció  

Időtartam  

120 perc -  személyes és online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Intézményvezetők, vezető-helyettesek, tagintézmény-vezetők 

 

A szolgáltatás tartalma 

A megbeszélés és dokumentumelemzés során ellenőrzési lista alkalmazásával a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően naprakész, a tanévet átfogó szabályozó alapdokumentumok közös áttekintésére kerül sor: a 

dokumentumban foglaltak megismerése után szakmai javaslatok megfogalmazására, az 

alapdokumentumok szerkezeti felülvizsgálatára helyeződik a hangsúly. A műhelymunka, megbeszélés célja, 

hogy a javaslatok áttekintése, értelmezése után, az intézményi dokumentumok a jogszabályi előírásoknak 

megfeleljenek. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.3.1 - Intézményi alapdokumentumok (Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend 
stb.) felülvizsgálatának támogatása 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.3 Tanügy-igazgatási szolgáltatás 

Tanügyigazgatási konzultációk köznevelési intézményvezetők számára (jogszabályok gyakorlati 

alkalmazásának támogatása) 
 

A szolgáltatás típusa 

Tájékoztató, előadás 

Időtartam  

120 perc – online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Intézményvezetők, vezető-helyettesek, tagintézmény-vezetők 

 

A szolgáltatás tartalma 

A program az alábbi tanügyigazgatási kérdésekben nyújt segítséget: 

- A POK hatás- és illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények törvényes működésével 

kapcsolatos tanügyigazgatási ügyek (pl. tanulmányok alatti vizsgák szabályos megszervezése, 

dokumentálása a hatályos jogszabályok alapján; köznevelési intézmények dokumentumainak –SzMSz, 

Házirend, Pedagógiai program – tartalmi elemeivel kapcsolatos kérdések; egyéni munkarenddel és a 

tankötelezettség halasztásával összefüggő kérdések; óvodai és tanulói jogviszony keletkezése, 

szünetelése, megszűnése és ezek dokumentálása); 

- Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók ellátásának jogszabályi háttere; 

- Tanulói jogviszony dokumentumai, aktuális kérdései; 

- Az iskolai tanulói jogsértő magatartások vonzatai, az iskolai tanulói fegyelmi eljárás lebonyolításának 

szabályai, a fegyelmi eljárás dokumentumai. 

A konzultációk célja az intézmények jogszerű működésének támogatása. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.3.1 - Intézményvezetők számára szakmai tanácskozások, tájékoztatók tartása, tapasztalatcserék 
szervezése. 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.3 Tanügy-igazgatási szolgáltatás 

Tanügyigazgatási műhelyek köznevelési intézményvezetők számára (Jogszabályok gyakorlati 

alkalmazásának támogatása) 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely, csoportos konzultáció  

Időtartam  

120 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Intézményvezetők, vezető-helyettesek, tagintézmény-vezetők 

 

A szolgáltatás tartalma 

A tematikus intézményvezetői műhelyek célja az intézmények jogszerű működésének támogatása, aktuális, 

az adott témával kapcsolatos egyedi tanügyigazgatási kérdések megbeszélése, valamint az 

intézményvezetők részére személyes konzultációk biztosítása. 

Tervezett témák:  

- A jogviszony keletkezése, szünetelése, megszűnése, megszüntetése és a külföldi állampolgárok 
jogviszonya; 

- Tanévzárással kapcsolatos tanügyi teendők; 
- Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanulók nevelése. 

 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.3.1 - Intézményvezetők számára szakmai tanácskozások, tájékoztatók tartása, tapasztalatcserék 
szervezése. 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.1 Mérés-értékelés 

Tanulóértékelés hagyományos és online feladatokkal 
 

A szolgáltatás típusa 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Időtartam  

30 óra 

Célcsoport  

Általános és középiskolai pedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

  

A szolgáltatás tartalma 

A tanulók tudását megbízhatóan mérő feladatokat nem könnyű készíteni. A tanulói tudás online értékelése 

újabb kihívások elé állítja a pedagógusokat, mert a már meglévő hagyományos feladatlapok online 

platformra adaptálása éppúgy nehézségeket jelenthet, mint a világhálón fellelhetők kritikai alkalmazása.  

A tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegységének, a feladatnak az elkészítése szakmai tudatosságot 

kíván, ezért ennek a képzésnek kifejezett célja, hogy a pedagógusok gyakorlatának és tapasztalatának 

bevonásával hozzájáruljon mérésmódszertani tudásuk egységesítéséhez és mérőeszközkészítő jártasságuk 

kialakításához. 

Képzés felépítése: 

- Mérésmódszertani elvek és fogalmak megismerése, alkalmazása gyakorlatban; 

- A feladatkészítés algoritmusa; 

- Feladattipológia; 

- Feladatírás; 

- Az itemezés-pontozás elmélete és gyakorlata; 

- Feladattípusok online platformra való átültetésének elmélete és gyakorlata; 

- A mérőeszköz-fejlesztés algoritmusa. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.1.6 - A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése során alkalmazott diagnosztikus, szummatív és 
fejlesztő értékelési formák alkalmazásának támogatása 

5.1.7 - Szakmai munkaközösségek tudásszint- és képességmérő eszközeinek felülvizsgálatához támogatás nyújtása 

5.4.1 - Mérés-értékelés 



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.1 Mérés-értékelés 

Képességfejlesztés a kompetenciamérés-eredmények alapján  
 

A szolgáltatás típusa 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Időtartam  

30 óra 

Célcsoport  

Általános és középiskolai pedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

A szolgáltatás tartalma 

A gyakorlatközpontú továbbképzésen a résztvevők felelevenítik a pedagógiai mérés-értékelés alapfogalmait, és 
rendszerezik az OKM inputjaira, valamint outputjaira vonatkozó tudnivalókat. A Telephelyi jelentés ábráinak és 
táblázatainak szakszerű elemzése során elsajátítják a tanulói képességekre és a képességszintekre vonatkozó adatok 
értelmezését. Jártasságra tesznek szert az így nyerhető adatok alapján fejlesztés céljából levonható következtetések 
megfogalmazásában. E tevékenységük során beazonosítják a képességszintek konkrét tartalmából a saját tantárgyuk 
tanításához elengedhetetlenül szükséges képességeket, hogy azok hiányosságainak felszámolása céljából maguk is 
fejlesztőfeladatokat, tevékenységeket tudjanak megtervezni, azokhoz adekvát tanulásszervezési módokat tudjanak 
hozzárendelni. Saját iskolájuk Telephelyi jelentése alapján egy osztály alulteljesítő tanulói számára az adatokra épülő 
fejlesztést tartalmi és tanulásszervezési szempontból is megtervezik. Az intézményi fejlesztési terv specifikumainak 
megismerése után az abba illeszkedő, saját tantárgyból megtervezett fejlesztési részletet el tudják készíteni. Ennek 
keretében elsajátítják az idősoros adatok szakszerű elemzését, valamint az OKM FIT elemző szoftver adatainak 
értelmezését. 

Képzés felépítése: 

- Pedagógiai értékelés; 
- Az OKM jelentései; 
- A tanulói képességösszetétel, a képességszintek tartalma; 
- Az OKM által diagnosztizált képességhiányok saját tantárgyon belüli fejlesztése; 
- Fejlesztőfeladatok és a fejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások; 
- Idősoros OKM-adatok elemzése; 
- Az OKM FIT elemző szoftver adatainak értelmezése; 
- Intézményi intézkedési terv. 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.1.1 - Az országos mérések intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése 
5.1.2 - Az országos kompetenciamérés helyi eredményeinek elemzéséhez a FIT elemző szoftver alkalmazási lehetőségeinek 
a bemutatása, a fejlesztési irányok meghatározásának támogatása 
5.1.3 - Az országos és nemzetközi méréseket, egymáshoz való viszonyukat, az intézményi eredményekkel való 
összefüggések megértését segítő szaktanácsadás 
5.1.4 - Mérési eredményekre épülő intézményi/fenntartói intézkedési tervhez kapcsolódó szakmai szolgáltatás a vezetői 
kör részére.  
5.4.1 - Mérés-értékelés 



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.1 Mérés-értékelés 

TeachUP 1: formatív értékelés és személyre szabott tanulás a gyakorlatban  
 

Munkaforma 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Időtartam 

30 óra - távoktatás 

Célcsoport 

Tanítók, általános és középiskolai pedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok 

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés gyakorló pedagógusok számára kínál rugalmas képzési formát. A továbbképzés anyaga a 

nemzetközi TeachUP projekt eredménye. A résztvevők elismert európai szakértők és innovatív 

pedagógusok tolmácsolásában ismerhetnek meg széleskörűen alkalmazható osztálytermi módszereket. 

A képzés MOOC (tömeges nyílt online kurzus) típusú, teljes egészében online zajlik. A tananyag számos 

szakértői és osztálytermi munkát bemutató videót tartalmaz. A képzés a résztvevők online 

tudásmegosztására is épít, amelyet feladatok és a kurzus moderátorai ösztönöznek. 

A TeachUp 1 kurzus tartalmi moduljai: 

- Formatív értékelés; 

- Formatív értékelés a gyakorlatban; 

- Személyre szabott tanulás; 

- Személyre szabott tanulás a gyakorlatban; 

- Formatív értékelés és személyre szabott tanulás a tanórán. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.1.6  A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése során alkalmazott diagnosztikus, 

szummatív és fejlesztő értékelési formák alkalmazásának támogatása 

5.1.7. Szakmai munkaközösségek tudásszint- és képességmérő eszközeinek felülvizsgálatához támogatás 

nyújtása 

5.4.1 - Mérés-értékelés 
  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.1 Mérés-értékelés 

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 

éves korban (folyamatba ágyazott akkreditált pedagógus-továbbképzés) 
 

A szolgáltatás típusa 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Időtartam  

30 óra 

Célcsoport  

Óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, fejlesztőpedagógus 

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés során a résztvevők megismerik és elsajátítják a DIFER programcsomag szakszerű használatát. Cél, 

hogy a képzés végére váljanak képessé a mérés során kapott adatok elemzésére, értékelésére, majd ennek 

alapján a gyermek fejlettségi szintjének megállapítására, fejlesztési terv elkészítésére. Megismerik a nyolc 

kritikus elemi készség (írásmozgás-koordináció, beszédhanghallás, relációszókincs, elemi számolás, 

tapasztalati következtetés és összefüggés-megértés, gondolkodás és szocializáció) jellemzőit és 

fejlődésüket. A gyakorlati feladatok során jártasságot szereznek a DIFER szoftver használatában, az adatok 

értelmezésében és elemzésében.  

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.1.6  A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése során alkalmazott diagnosztikus, 

szummatív és fejlesztő értékelési formák alkalmazásának támogatása 

5.1.7. Szakmai munkaközösségek tudásszint- és képességmérő eszközeinek felülvizsgálatához támogatás 

nyújtása 

5.4.1 - Mérés-értékelés 

 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.1 Mérés-értékelés 

„Piros toll nélkül” – korszerű értékelési módszerek 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Általános iskola felső tagozatán tanító és középiskolai tanárok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés célja a komplex pedagógiai mérés-értékelési tevékenység hatékony, fejlesztő módszereinek 

megismertetése gyakorlati tevékenységeken keresztül. Ötleteket kapjanak a résztvevők az értékelés 

változatosabbá tételére, olyan interneten elérhető alkalmazásokkal, amellyel meggyorsítható a „piros toll” 

kézbevétele nélkül a mérés-értékelés munkafolyamata, miközben a résztvevők szakmai kompetenciái 

fejlődnek. 

Témák:  

- Az értékelés; 

- Hogyan értékeljünk jól? 

- Ön- és társértékelés; 

- Online felületek bemutatása. 

 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.1.6  A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése során alkalmazott diagnosztikus, 

szummatív és fejlesztő értékelési formák alkalmazásának támogatása 

5.1.7. Szakmai munkaközösségek tudásszint- és képességmérő eszközeinek felülvizsgálatához támogatás 

nyújtása  

5.4.1 - Mérés-értékelés 
  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.2 Tanulás tanítása 

TeachUP 2: kollaboratív tanulás és kreatív gondolkodás fejlesztése a gyakorlatban 
 

Munkaforma 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Időtartam 

30 óra - távoktatás 

Célcsoport 

Tanítók, általános és középiskolai pedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok 

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés gyakorló pedagógusok számára kínál rugalmas képzési formát. A továbbképzés anyaga a 

nemzetközi TeachUP projekt eredménye. A résztvevők elismert európai szakértők és innovatív 

pedagógusok tolmácsolásában ismerhetnek meg széleskörűen alkalmazható osztálytermi módszereket. 

A képzés MOOC (tömeges nyílt online kurzus) típusú, teljes egészében online zajlik. A tananyag számos 

szakértői és osztálytermi munkát bemutató videót tartalmaz. A képzés a résztvevők online 

tudásmegosztására is épít, amelyet feladatok és a kurzus moderátorai ösztönöznek. 

A TeachUP 2. kurzus tartalmi moduljai: 

- Kollaboratív tanulás; 

- Kollaboratív tanulás a gyakorlatban; 

- Kreatív gondolkodás; 

- Kreatív gondolkodás a gyakorlatban; 

- Kollaboratív tanulás és kreatív gondolkodás a tanórán. 

 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.2 - Tanulás tanítása 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.2 Tanulás tanítása 

Scientix: inspirációk STEM (természettudomány, technológia, mérnöki tudományok, matematika) 

tanórákhoz 
 

Munkaforma 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Időtartam 

30 óra - távoktatás 

Célcsoport 

STEM tantárgyakat oktató tanítók, természettudományokat oktató általános és középiskolai tanárok  

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés rugalmas képzési formában folyik, amelynek fókuszában a STEM (természettudomány, 

technológia, mérnöki tudományok, matematika) innovatív oktatása áll. A továbbképzés célja, hogy a 

résztvevők képesek legyenek a tanulók számára motiváló, ugyanakkor magas tudományos színvonalú 

tanórákat tartani, és fel tudják kelteni a tanulók érdeklődését a STEM életpályák iránt. 

A továbbképzés ezen kívül a pedagógusok szakmai fejlődésére vonatkozó célokat is megfogalmaz: a 

pedagógusok saját tanulási célokat határozzanak meg a szakmai fejlődésük érdekében, rendszeresen 

tájékozódjanak külföldi és hazai jó gyakorlatokról és oktatási trendekről, legyenek részesei szakmai 

tudásmegosztó hálózatoknak, például az internet adta lehetőségeket kihasználva.  

 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.2 - Tanulás tanítása 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.2 Tanulás tanítása 

Szövegértés hatékonyan 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

1-5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Tanítók 

 

A szolgáltatás tartalma 

A műhelymunka bármely korosztályra adaptálható jó gyakorlatokat mutat be. A gyakorlatok a szövegben 

lévő ok-okozati összefüggésekre, ezek felismerésének gyakorlására fókuszálnak, valamint az egyéni 

szövegalkotás-fogalmazás kreatív írás elemeit mutatják be. Az anyanyelvi tudatosság a vezérfonal, ehhez 

kapcsolódnak az egyes gyakorlatok. 

Tematika:  

- Az olvasásról pár szóban - rövid elméleti áttekintés;  

- Szövegértést fejlesztő gyakorlatok, ötletek;  

- A szöveg jegyzetelésének módjai - grafikai szervezők;  

- Szóbeli és írásbeli szövegalkotás - rövid elméleti áttekintés;  

- Fogalmazást fejlesztő gyakorlatok, ötletek - a kreatív írás;  

- Egyéb, szövegértést és alkotást segítő ötletek.  

 

 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.2 - Tanulás tanítása 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.2 Tanulás tanítása 

Tanulás tanítása 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

1-5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Tanítók 

 

A szolgáltatás tartalma 

A műhelymunkát egy szóban szemléletformálásként lehetne leírni. A résztvevők rövid elméleti ismertető 

után a gyakorlatban tekintik át, hányféle tanulási stílus lehetséges, és azokhoz a gyakorlatban hogyan 

kapcsolódhatnak. A tanulási stratégiákból pedig már első hallásra is beazonosíthatók a tanítványok, azok 

erősségeire koncentrálva. A résztvevők megfigyelik azt is, kinek mi és miért lehet nehéz a tanulási 

folyamatban. Olyan szemléltetőeszközök is bemutatásra kerülnek, amik már jó gyakorlatban beváltak, ezt 

lehet bővíteni a helyszínen jelen lévő kollégák ötleteivel. Érintett résztémák: tanulási stílusok, az 

intelligenciaterületek szerinti differenciálás, a projektmódszer.  

 

 

 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.2 - Tanulás tanítása 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.2 Tanulás tanítása 

Korszerű módszertan - ének-zene (1-2. évfolyam)  
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

2x1,5 óra   

Célcsoport  

Tanítók, tanárok 

 

A szolgáltatás tartalma 

A műhelymunka célja, hogy a résztvevők segítséget kapjanak a komplexitást igénylő ének-zene tanári 

munkájuk sikeres végzéséhez, a legkisebbek tanításához. A program egyik lényeges eleme 

zenepedagógiánk gazdagítása a szakmódszertani ismeretek felfrissítésével és korszerű megoldások 

bemutatásával. Elengedhetetlenül szükséges az alapozás, a kezdő szakaszban tanítók szakszerűségének 

megerősítése, hiszen ők a kulcsai a folytatásnak, a felsőbb iskolai szakaszokban történő tanításnak, az 

általános zenei műveltség alapozásának. 

Tematika:  

- Az óvodai zenei nevelés áttekintése, átmenet az óvoda és az iskola közt; 

- A zenei paraméterek tanítási metodikája (írás-olvasás); 

- Ritmikai- és dallami készségfejlesztés, zenés mozgás a dalosjátékokon túl is; 

- Az interaktív zenehallgatás lehetséges módozatai; 

- Az alternatív zenepedagógiák megismerése és „felhasználása”; 

- Videós tanítási óra (ének-zene 2. osztály) megtekintése, reflexiók. 

 
A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.2 - Tanulás tanítása 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.2 Tanulás tanítása 

Kötelező olvasmányok feldolgozása az online térben, online eszközökkel általános iskolában  
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Magyar szakos pedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A műhelymunka célja, hogy a pedagógusok gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerjék a Nat 2020 

követelményeinek változásait a kötelező irodalomra vonatkozóan, a napi munkájukban hasznosítható 

módszertani támogatással. 

 

Témakörök: 

- Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, a Nat 2020 változásai, mintaóravázlat;  

- Kötelező olvasmányok feldolgozása online térben, online eszközökkel, projektmódszerrel, COOL-

módszerrel;  

- Új fókuszok keresése a kötelező irodalomtanításban – Tamási Áron: Ábel a rengetegben - 

mintaóravázlat. 

 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.2 - Tanulás tanítása   



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.2 Tanulás tanítása 

A vizuális kultúra tanításának lehetőségei módszertani megújulással  
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Vizuális kultúra (rajz) szakos pedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A műhelymunka célja, hogy a pedagógusok gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerjék a Nat 2020 

követelményeit a vizuális kultúra tanórai lehetőségeire vonatkozóan, mindezt a napi munkájukban 

hasznosítható módszertani támogatással. 

Témakörök: 

- A fény és a fény hiánya. 

A vizualitás alapja a fény. A fény és ennek hiányával való játék végtelen tárházából nyújt több, egyszerű 

gyakorlatot a foglalkozás. A feladatok lényege, hogy nagyon sok feladatsorba beilleszthetőek, motiváló 

hatásúak, és lehetőséget nyújtanak önfeledt játékra. 

- Sík- és térábrázolás a Paint 3D rajzolóprogrammal. 

Vizuális kultúra órákon az IKT eszközökkel támogatott digitális oktatás megvalósításához alkalmazható 

a Paint 3D rajzolóprogram, amely különböző technikai megoldások, tanórai feladatötletek 

kivitelezéséhez nyújt segítséget.  

 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.2 - Tanulás tanítása 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.2 Tanulás tanítása 

Hagyományostól a digitalizáció felé az ének-zene órákon   
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

5X45 perc  

Célcsoport  

Ének-zene szakos tanárok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A műhelymunka lehetőséget biztosít a Nat 2020 követelményeinek, valamint a kétszintű ének-zene 

érettségi vizsga változásainak megismerésére. Módszertani támogatást nyújt a résztvevők számára a 

digitális eszközök, módszerek alkalmazásában az ének-zene tanításában. 

 

Tematika:  

- Hagyományostól a digitalizáció felé; 

- Tanítási etűdök - IKT-val támogatott ének-zene oktatás a jelenléti és az online térben; 

- Mentimeter használata a digitális térben;   

- Rhythm Teacher – szórakoztató ritmusgyakorlatok; 

- Ének-zene tanítása Redmenta feladatkészítő felület felhasználásával. 

 
 
A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.2 - Tanulás tanítása 

 

 
 
 
 
 
 

 



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.2 Tanulás tanítása 

A történelemtanítás kihívásai az új követelmények tükrében 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Történelem szakos tanárok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés célja gyakorlati tevékenységeken keresztül lehetőséget biztosítani a pedagógusok számára, hogy 

megismerjék a Nat 2020 követelményeit, valamint a történelem kétszintű érettségi vizsga változásait. 

További cél, hogy mintaóravázlattal, gyakorlatközpontú megvalósítással, módszertani támogatással - napi 

munkájukban hasznosíthatóan - a részt vevő pedagógusok kompetenciái fejlődjenek. 

Főbb témák:  

- Nat 2020 - történelem általános és középiskolában (változások, érettségi követelmények); 

- Az ókori Kelet: Mezopotámia (NKP és egyéb digitális tartalmak, platformok lehetőségei); 

- Budapest története (gyakorlatközpontú feldolgozás, digitális feladatgyűjtemény); 

- Az ókori India és Kína (gyakorlatközpontú feldolgozás, digitális feladatjavaslatok). 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.2 - Tanulás tanítása 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.2 Tanulás tanítása 

Tevékenykedtető, motiváló módszerek, tanulói tevékenységek bemutatása a tanulási folyamatban. 

A MOODLE e-learning keretrendszer gyakorlati alkalmazása. 
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi program, bemutató foglalkozás és konzultáció 

Időtartam  

1x60 perc  

Célcsoport  

Középiskolai pedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató intézmény 

Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium 

 

A szolgáltatás tartalma 

A MOODLE az egyik legismertebb szabadon hozzáférhető, használható tanuláskezelő keretrendszer, amely 

elérhető magyar nyelven. Bármely tanulási-tanítási egységhez kapcsolható, kiegészítve a kontakt oktatást 

egy virtuális tanulási környezettel. A tananyagokban való egyéni haladás nyomon követése mellett a felület 

lehetőséget biztosít a tanulói együttműködésre, és a csoportok közös tanári vagy tanulói értékelésére, a 

folyamatos kommunikációra fórum, csevegőfal segítségével. Ennek gyakorlati alkalmazási lehetőségeit és 

tapasztalatait ismerhetik meg az érdeklődők az iskola pedagógusaitól. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.2 - Tanulás tanítása  

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.3 Esélyteremtés 

A magyar nyelvet nem megfelelő szinten beszélő óvodás/általános iskolás tanulók nyelvi 

képességének egyéni fejlesztése, az eredményes tanulmányok támogatása 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

3x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok, tanárok, logopédusok  

 

A szolgáltatás tartalma 

A magyar nyelvet nem beszélő gyermekek/tanulók nyelvi fejlődésének számbavétele, interaktív 

áttekintése. Elméleti alapok megismertetése, a többnyelvűség hatása a beszédfejlődésre. A kétnyelvű 

közeg hatásai. Fejlesztési ötletek. Tanácsok a szülőknek. 

- Esetbemutatás és elemzés, eddigi tapasztalatok megosztása - Elméleti alapok: nyelvfejlődés, 

többnyelvűség, a beszéd fejlődése - Kétnyelvű közeg; 

- Tájékozódási lehetőségek a magyar nyelvet nem, illetve nem megfelelő szinten beszélő gyermekek 

nyelvi fejlettségének szintjéről;  

- Kommunikáció a magyar nyelvet egyáltalán nem beszélő gyermekekkel; 

- Szülők bevonása;  

- Gyakorlási ötletek, a fejlesztés módszerei, eszközei, lehetőségei;  

- Hasznos oldalak. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.3 - Esélyteremtés 

4.4.5 - Az intézmény hátránykompenzáló gyakorlatának támogatása 

 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.4 Tehetséggondozás 

Miből lesz a cserebogár? Kreatív tehetséggondozás a művészetek, a sport és az idegen nyelv 

tanításában 
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi program, előadás és konzultáció 

Időtartam  

2x45 perc  

Célcsoport  

Általános iskolai pedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató intézmény 

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 

 

A szolgáltatás tartalma 

Az iskolában sokoldalú tehetséggondozás folyik, nemcsak a sport, hanem a képzőművészet és az idegen 

nyelv területén is. A tanulók budapesti és országos versenyeken is kiváló eredményeket érnek el. Az iskola 

pedagógusai előadásukban megosztják a több évtizedes munkálkodásuk tapasztalatait, bemutatnak 

néhány ötletet módszertani kincsestárukból. A program lehetőséget nyújt a konzultációra, a 

tapasztalatcserére, a tudásmegosztásra is. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.4 - Tehetséggondozás 

4.2.3.4 - Tájékoztató tartása a gazdagító programokról, a tehetséggondozás formái a tanórán, és a tanórán 
kívül/óvodai tevékenységekben  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.5 Pályaorientáció 

Pályaorientációs gyakorlat a gimnáziumban 
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi program, szakmai műhely 

Időtartam  

2x45 perc  

Célcsoport  

Középiskolai pedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató intézmény 

Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 

 

A szolgáltatás tartalma 

A pályaorientáció folyamatos, éveken át tartó tevékenysége a pedagógusnak. Más feladatot jelent az 

általános iskolában és más feladatot a középiskolában. A gimnázium műhelymunka keretében mutatja be 

a témában szerzett gyakorlatát, tapasztalatát középiskolai osztályfőnököknek, minden érintett 

pedagógusnak. A foglalkozás lehetőséget nyújt a résztvevőknek a tapasztalatmegosztásra is. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.5 - Pályaorientáció 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.5 Pályaorientáció 

Továbbtanulással kapcsolatos kérdések alapfokon, középfokon 
 

Munkaforma  

Szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc  

Célcsoport  

Általános és középiskolai pedagógusok  

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés céljai:  

- Az iskolák feladatainak áttekintése a tanulók továbbtanulásával, felvételi eljárásával kapcsolatban;  

- Az iskolák kapcsolattartásának segítése a felvételi eljárás sikeres lebonyolítása érdekében; 

- A felvételi vizsgára felkészítés támogatása; 

- A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos speciális feladatok áttekintése; 

- A felvételi eljárás speciális eseteinek megbeszélése; 

- Eljárás és a követelmények változásának áttekintése;  

- A szakképzési rendszer átalakulásának nyomon követése, az érettségi vizsga utáni szakképzési 

lehetőségek megismertetése. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.5 - Pályaorientáció 

5.6.5 - Támogatás a pályaorientációs, pályaválasztást, továbbtanulást segítő feladatokhoz 

 

 

 

 

 



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.5 Pályaorientáció 

A sikeres továbbtanulást segítő programok, módszerek 
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi program, előadás és konzultáció 

Időtartam  

60 perc  

Célcsoport  

Általános iskolai pedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató intézmény 

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola 

 

A szolgáltatás tartalma 

Az iskola pedagógusai úgy vélik, a végzős tanulók beiskolázása, a továbbtanulás körüli teendők egyre több 

megoldandó feladat elé állítják a pedagógusokat. Az iskola pedagógusai bemutatják az erre a területre 

kidolgozott programjukat, módszereiket, megosztják tapasztalataikat a beiskolázás körüli feladatok 

koordinálása, megvalósítása, valamint a központi felvételi vizsgára történő felkészítés terén. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.5 - Pályaorientáció 

4.2.1.6 - Támogatás a differenciált nevelés-oktatás megvalósításában 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.6 IKT, számítástechnika, informatika 

Digitális kultúra tanítása alsó tagozaton 
 

Munkaforma 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Időtartam 

30 óra 

Célcsoport 

Tanítók 

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés célja a résztvevő pedagógusok felkészítése a 2020-ban megújult, felmenő rendszerben 

bevezetésre kerülő Nemzeti alaptanterv és a hozzátartozó kerettanterv elvárásai szerinti oktató-nevelő 

munkára. A cél olyan pedagógiai, módszertani ismeretek elsajátítása, amelyekkel a résztvevő az általános 

iskola alsó tagozatán képessé válik a digitális kultúra tantárgy tanítására, az infokommunikációs eszközök 

alkalmazására, a digitális kompetenciák tanulók tudásrendszerébe való integrálására. 

Részcél, hogy a résztvevő: 

- Ismerje meg az információszerzés és feldolgozás új eszközeit, módszereit a tanórán, illetve saját 

felkészülésében és az online kapcsolattartásban; 

- Ismerje meg az alsó tagozatos tanulók életkori sajátosságaihoz illő digitális környezet 

eszközrendszerét, annak módszereit használó didaktikai és tanulásszervezési eljárásokat, fejlesztő 

alkalmazásokat; 

- Váljon képessé a digitális kultúra tantárgy ismeretanyagát strukturáltan, egymásra épülve 

megtervezni; 

- Kerüljön kapcsolatba olyan digitális tananyagokkal, portálokkal, tudásbázisokkal és fejlesztő 

alkalmazásokkal, amelyek a 6-10 éves korosztály sajátosságait figyelembe véve segítik az önálló és 

csoportos tanulást, az egyéni tanulói érdeklődést, a tehetségfejlesztést és a felzárkóztatást egyaránt. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.6 - IKT, számítástechnika, informatika 
  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.7 Egészségnevelés, mentálhigiéné 

Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP)  
 

Munkaforma 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Időtartam 

30 óra 

Célcsoport 

Óvodapedagógusok, tanítók, bármely szakos tanárok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok 

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés célja a mentálhigiénés szemléletmód megalapozása. A képzés során a résztvevők 

megismerik a mentálhigiéné alapértékeit, szemléleti keretét, és elsajátítják annak hatékony alkalmazását 

mindennapi munkájuk során. Képessé válnak a pedagógiai problémák mentálhigiénés kezelésére, 

megoldására, az önreflexióra, amely lehetővé teszi számukra, hogy hivatásszerepükben nyitottabbá 

váljanak a szakmai együttműködések különböző formáira. A képzés elvégzése segítséget nyújt saját 

„segítői” feladataik és illetékességi határaik felismeréséhez és azok tudatos kezeléséhez. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.7 - Egészségnevelés, mentálhigiéné 
  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.7 Egészségnevelés, mentálhigiéné 

Mentálhigiénés műhely pedagógusoknak   
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc  

Célcsoport  

Általános és középiskolai pedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés célja a korábbi ismeretek felidézése az általános pszichológia, a személyiségfejlődés, a 

szociálpszichológia, a nevelésszociológia aspektusában; ezzel párhuzamosan a résztvevők új ismeretekre 

tesznek szert az egészségfejlesztés és mentálhigiéné terén.  

A továbbképzés a tapasztalatcsere és a tudásmegosztás során felismert összefüggések révén a személyes 

(egyéni) fejlődés, a személyes kompetenciák (pl. elhivatottság, fejlődőképesség, önállóság, önfejlesztés), 

társas kompetenciák (pl. empátia, tolerancia, adekvát kommunikáció, kapcsolatteremtési készség, segítő 

jellegű attitűd), valamint módszerkompetenciák (pl. problémaelemzés, helyzetfelismerés, rendszerben való 

gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés) fejlesztésére nyújt lehetőséget. 

 
A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.3.3 - A pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére 

5.4.7 - Egészségnevelés, mentálhigiéné  

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.8 Konfliktuskezelés 

Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése serdülőknél - Az ENABLE iskolai bántalmazás ellenes 

program megvalósítása  
 

Munkaforma 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Időtartam 

30 óra 

Célcsoport 

Általános és középiskolai tanárok, pszichológusok 

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés célja a 12-18 éves korosztállyal foglalkozó pedagógusok és iskolai segítő szakemberek 

felkészítése az ENABLE foglalkozások megtartására, a programhoz tartozó kérdőívek felvételére, a 

programmal kapcsolatos iskolai és szülői tájékoztatók megtartására, az iskolai bullying eljárásrend 

alkalmazására az iskolai és az internetes bántalmazás hatékony megelőzése és esetkezelése érdekében. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.8 - Konfliktuskezelés 

4.4.3 - A pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.8 Konfliktuskezelés 

Online az online bántalmazás ellen 
 

Munkaforma  

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Időtartam  

30 óra  - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Tanítók, általános és középiskolai tanárok, gyógypedagógusok, kollégiumi nevelők, pszichológusok 

Tanúsítvány 

A résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés célja, hogy az iskoláskorú diákokkal foglalkozó szakemberek sajátítsák el az online bántalmazás 

elleni fellépés lehetséges technikáit, tudjanak segítséget nyújtani diákoknak és szülőknek. A képzés 

elvégzését követően a résztvevők mind elméleti ismeretek szintjén, mind a gyakorlatban képessé válnak 

bántalmazás prevenciós foglalkozások megtervezésére és megvalósítására, olyan prevenciós foglalkozások 

(online vagy offline) megtervezésére, amelyek a célcsoport életkorának, fejlettségi szintjének és 

internethasználati szokásainak megfelelőek. A képzés támogatja azokat a készségeket, amelyek segítenek 

csökkenteni az áldozattá válás rizikóját és képessé válnak kompetensen fellépni online bántalmazás 

előfordulása esetén. 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.8 – Konfliktuskezelés 

4.4.3 - A pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.9 Intézményfejlesztés 

Korszerű vezetők kelléktára 
 

Munkaforma  

Tréning 

Időtartam  

15 óra  

Célcsoport  

Intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek 

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés általános célja, hogy a feldolgozásra kerülő témák segítségével, reflexióra késztető gyakorlatok 

révén, releváns problémák, jellegzetes helyzetek és esetek minél több szempontú megközelítésével 

fejlessze a résztvevők problémafelismerő, -elemző és megoldókészségét, facilitálja a minél több szempontú 

és reflektívebb gondolkodásmódot, erősítse a stratégiai gondolkodást és a helikopterszemléletet. 

Elsősorban nem az ismeretátadási funkciók dominálnak a tréning során, hanem a meglévő tudás 

felelevenítésére, rendszerezésére, illetve a horizontális tanulási lehetőségek kiaknázására és új szempontok 

beépítésére helyezi a hangsúlyt.  

 
A tréning tematikai egységei:  
1. modul: A tanulás és tanítás;   
2. modul: A változások kezelése;   
3. modul: A vezető személyisége;   
4. modul: Mások vezetése;  
5. modul: Intézményvezetés. 
 
A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.9 – Intézményfejlesztés 

4.1.2 - Az intézményi szervezeti tanulás (a nevelőtestület önképzésének) támogatása szakmai műhelyek 

szervezésével és tartásával 

 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.9 Intézményfejlesztés 

Hatékony kommunikáció és coach-technikák a vezetésben 
 

Munkaforma  

Tréning 

Időtartam  

15 óra  

Célcsoport  

Intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek 

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A tréning segítséget nyújt a vezetőknek az intézményüket érintő kívülről, valamint belülről jövő változások 

kezelésében. Cél, hogy a képzett vezetők a változást ne csak végig tudják vinni, de el is tudják fogadtatni a 

munkatársaikkal. A coach szemléletű vezető jobban mozgósítja egy adott cél érdekében munkatársait, 

hatékony, jól együttműködő tantestületet, egy irányba, azonos cél érdekében dolgozó csapatot képes 

felépíteni, működtetni.  

Feldolgozásra kerülő témakörök: 

- A változásokra való problémaérzékenység fejlesztése; 

- Bevált kommunikációs megoldások, módszerek bemutatása; 

- Coaching-technikák megismerése, gyakorlása; 

- Csapatépítési módszerek megismerése, megértése; 

- Önismeret-fejlesztési módok megismerése. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.9 - Intézményfejlesztés 

4.1.2 - Az intézményi szervezeti tanulás (a nevelőtestület önképzésének) támogatása szakmai műhelyek 

szervezésével és tartásával 

 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.10 Drámapedagógia 

Drámapedagógia az iskolában 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap 

Időtartam  

5x45 perc / 8x45 perc (két napos program) 

Célcsoport  

Tanítók, tanárok, kollégiumi nevelők 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A drámapedagógiai képzés azt a szemléletet, módszertant mutatja meg, hogyan lehet játékok 

felhasználásával különböző készségeket, képességeket fejleszteni. Hogyan lehet/kell a játékokat tudatosan 

felhasználni egy adott cél elérése érdekében. A képzés megmutatja, hogy a játékokat rendszerbe állítva,  

hogyan jut el a játék az „A” típusú gyakorlatoktól a komplex drámáig. A résztvevők számára betekintést 

nyújt az osztályfőnöki órán felhasználható, valamint a szaktárgyi órán alkalmazható játéktípusokba is.  

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.10 - Drámapedagógia 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.10 Drámapedagógia 

Drámastratégiák alkalmazása a napi pedagógiai gyakorlatban, tanórán és tanórán kívüli 

foglalkozásokon 
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi program, bemutató foglalkozás és konzultáció 

Időtartam  

2x45 perc  

Célcsoport  

Általános iskolai pedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató intézmény 

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola 

 

A szolgáltatás tartalma 

Az iskola pedagógusai kiemelten fontosnak tartják a cselekvésbe ágyazott tudatosulás dramatikus játékokra 

épülő formáját, amely elősegíti a gyermekek szocializációját. Céljuk, hogy olyan pozitív attitűdök alakuljanak 

ki a tanulókban, amelyek a későbbiekben hozzásegíthetik őket az asszertív kommunikációhoz. A foglalkozás 

célja, hogy bemutassa az iskola pedagógusainak azt a törekvését, hogy a gyerekek a közös munka során 

olyan sikerélményt és elismerést szerezzenek, amely a későbbiekben motiválja őket az iskolai életben 

történő aktív részvételben. A foglalkozáson a mindennapokba is beépíthető drámastratégiákat, 

drámatechnikákat mutatnak meg, amelyek alkalmasak a komplex személyiség- és közösségfejlesztésre. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.10 - Drámapedagógia 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.11 Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

A beszédtechnika alkalmazása a logopédiai munkában 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam 

3x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Gyógypedagógusok, logopédusok 

 

A szolgáltatás tartalma 

A műhely bemutatja a hiteles kommunikáció feltételeit, a helyes hangképzés kritériumait. A résztvevők 

beszédterápiákba illeszthető gyakorlatokat ismerhetnek meg, valamint támogatást kapnak a logopédus 

munkájának előkészítéséhez/megerősítéséhez.  

Tematika: 

- Elméleti alapok; 

- Szakmai tapasztalatok megosztása; 

- Helyes légzéstechnika gyakorlása; 

- Hangindítás gyakorlása; 

- Ritmizálás gyakorlása;  

- Hangerőgyakorlatok; 

- Hanglejtésgyakorlatok; 

- Egyéb játékok, jó gyakorlatok megosztása. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.11 - Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.11 Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

A nyelvfejlődési elmaradás terápiája 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

3x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Óvodapedagógusok, konduktorok, gyógypedagógusok, logopédusok  

 

A szolgáltatás tartalma 

- A családi háttér; 

- A beszédelsajátítás feltételei; 

- A beszédkésés okai; 

- A nyelvfejlődési elmaradás;  

- A terápiás tervezés menete; 

- Szülők bevonása; 

- Játékok megosztása. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.11 - Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.11 Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

Beszédindítást segítő foglalkozások megtervezése, kapcsolattartás a családdal 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

3x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Óvodapedagógusok, konduktorok, gyógypedagógusok, logopédusok  

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés célja egységes szemlélet kialakítása a következő területeken: 1. A beszédelsajátítás 

feltételeinek elemzése, a beszédkésés fogalmának és jellemzőinek szakmai kritériumai. 2. 

Csoportfoglalkozások szervezésének elméleti háttere. 3. A nyelvfejlődési elmaradás fogalma, jellemzői. A 

résztvevők aktív bevonása, közös játék, jó gyakorlatok megosztása.  

A program témakörei:  

- A családi tényezők szerepe az anyanyelv elsajátításban;  

- A beszéd elsajátításának menete;  

- A beszédkésés lehetséges okai;  

- Csoportfoglalkozások szervezésének lépései; 

- Beszédindítás koncepciójának ismertetése; 

- A foglalkozások tervezésének menete; 

- Szülői attitűdök elemzése;  

- Team-munkában végezhető foglalkozások segítő szakemberek bevonásával. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.11 - Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.11 Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

Speciális beszédhibák, beszédzavarok logopédiai terápiája  
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

2x1,5 óra   

Célcsoport  

Logopédusok 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés főbb témái:  

A logopédus felelőssége, kompetenciája a diagnózis megszületéséig. 

Határterületi beszédproblémák elemzése: szelektív mutizmus, autizmus, hallássérülés, expresszív 

beszédzavar, tanulásban akadályozottság. 

Az óvodás-és iskoláskorban előforduló beszédzavarok ismertetése: 

- Hangadás zavara: diszfónia;  

- Beszéd folyamatossági zavara: tónusos dadogás, klónusos és vegyes dadogás; 

- Beszédmozgás zavar: nyelvlökéses nyelés;  

- Egyéb zavarok: mutizmus, autizmus, értelmi fogyatékosság mellett megjelenő beszédzavarok;  

- Artikuláció zavara: rezonancia zavarok (orrhangzós beszéd), hipernazalitás, hiponazalitás. 

A legújabb terápiás lehetőségek összegyűjtése, jó gyakorlatok megosztása a műhelymunka alkalmával. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.11 - Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.11 Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

Tanulási nehézségek és részképesség zavarok felismerése és kezelése 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap 

Időtartam  

5x45 perc / 8x45 perc (két napos program) - online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Tanítók 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

Differenciálás alsó tagozaton - a megsegítés szempontjai, lehetőségei tanórákon (tanulási nehézséggel 

küzdő tanulók esetében) címmel interaktív előadás és konzultáció, gyakorlat-orientáltan. A résztvevők a 

képzés során megismerkednek az aktuális törvényi szabályozással, a releváns terminusokkal, valamint az 

SNI, BTMN tanulók sérülés-specifikumaival, ellátásuk módszertani ötleteivel, személyi, tárgyi feltételek 

biztosításával. 

- Tanulási nehézség, részképességzavar, tanulási zavar definiálása, kapcsolatuk, okok, tünetek, kezelési 

lehetőségek, jelenlegi tendenciák;  

- Diagnózistól az ellátásig; 

- A BTMN tanulók idegrendszeri fejlődésének, megismerő funkcióinak sajátosságai; 

- Intelligenciaprofil értelmezése (adott szakértői vélemény alapján) egyedi, jellemző képességstruktúra 

jelentősége a tanulási-tanítási folyamatban; 

- A támogatás, a differenciált egyéni bánásmód érvényesülésének lehetőségei a gyakorlatban: a 

felkészülés és a tanórák során; 

- Tananyagfeldolgozás egy lehetséges módjának bemutatása (történelem tananyag, 5. évfolyam). 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.11 - Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.12 Egyéb 

Erkölcs és etika az iskolában  
 

A szolgáltatás típusa 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Időtartam  

60 óra  

Célcsoport  

Általános és középiskolai pedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok gyakorlatorientált módon alkalmazható ismereteket és saját 

élményű tapasztalatokat szerezzenek a tantárgyuk eredményes, élményszerű tanításához. 

Fejlődjön személyes kompetenciájuk (empátia, tolerancia, kommunikációs képesség, szolidaritás, 

problémaérzékenység és önreflexiós készség), erkölcsi érzékük, értékőrző és értékteremtő képességük. 

További cél, hogy: 

- Megismerjék az etika tantárgy helyét, szerepét, szellemiségét a nemzeti köznevelési törvényben, a Nat-

ban és a kerettantervekben; 

- Megtapasztalják a gyakorlatban is azt a szerepet és attitűdöt, mely az etika tantárgy tartalmainak 

átadásához nélkülözhetetlen; 

- Megismerjék az órák levezetéséhez szükséges interaktív módszereket, és képessé váljanak az etikai 

tartalmak, erkölcsi dilemmák és a különböző élethelyzetek morális vonatkozásainak élményalapú 

bemutatására, megtapasztaltatására, illetve viták moderálására. 

Az elsajátított ismeretek, megerősített kompetenciák révén pedagógiai gyakorlatukban váljanak képessé a 

Nat-ban, a kerettantervben és a helyi tantervben megfogalmazott céloknak és értékeknek megfelelően 

megtervezni és megvalósítani az erkölcsi nevelés intézményi és tantárgyi feladatait, miközben átlátják 

valamennyi témakör, fejlesztési terület egymást átható és egymásra épülő rendszerét.  

 
A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.12 – Egyéb 

 



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.12 Egyéb 

Nat 2020 és érettségi 2024: a követelmények változásaira felkészítő képzés matematikatanárok 

számára 
 

Munkaforma 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Időtartam  

30 óra – online formában is tartható 

Célcsoport 

Matematika szakos középiskolai tanárok 

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzési program célja, hogy a résztvevő pedagógusokat felkészítse a 2020-ban megújult, felmenő 

rendszerben bevezetésre kerülő Nat 2020 és a hozzátartozó kerettanterv módosulásaira. Bemutatásra 

kerülnek a 2023/2024-es tanévben életbe lépő érettségi követelmények. A továbbképzés lehetőséget ad 

arra, hogy a pedagógusok megismerjék a pénzügyi feladatokat, az exponenciális folyamatok modellezése 

és a statisztikai műveltség témakörökben a sikeres középszintű érettségi vizsgára való felkészítéshez 

szükséges fejlesztési módszereket, lehetőségeket, de kitér az emelt szintű feladatokra is. Megismerik azokat 

a felhasználói programokat (táblázatkezelő, dinamikus geometriai szoftver), amelyek tanórai alkalmazása 

növeli a diákok motivációját, segíti a megértést, meggyorsítja a szükséges számítások elvégzését. 

 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.12 - Egyéb 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.12 Egyéb 

GeoGebra műhely 
 

Munkaforma  

Szakmai műhely 

Időtartam  

3x45 perc  - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Matematika szakos általános iskolai tanárok 

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A GeoGebra a világ egyik legnépszerűbb, ingyenesen elérhető oktatási szoftvere, amellyel a matematika 

tanítását változatosabbá, érdekesebbé, látványosabbá tehetjük. Jól használható elsősorban geometria 

feladatok megoldásához és függvények ábrázolásához.  

A műhelyfoglalkozáson a GeoGebra alapvető funkcióit példák, feladatok segítségével ismerhetik meg a 

résztvevők (hogyan alkalmazható a program függvényábrázolás, geometriai szerkesztések, transzformációk 

tanításához). A cél az, hogy a foglalkozás végére minden résztvevő képes legyen egyszerű alkalmazásokat 

önállóan elkészíteni. A résztvevők további alkalmazásokat is megismerhetnek (pl. LaTeX formula használata, 

navigációs eszköztár, nyomvonal, animálás, térbeli ábrázolás, jelölőnégyzet).  

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.12 - Egyéb 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése 

5.4.12 Egyéb 

A középiskolai magyar nyelv és irodalom tanítás kihívásai - fókuszban az érettségi követelményei  
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

5X45 perc 

Célcsoport  

Magyar szakos középiskolai pedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A részt vevő pedagógusok gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerhetik a Nat 2020, valamint az 

Érettségi 2024 követelményeinek változásait.  A résztvevő pedagógusok a napi munkájukban hasznosítható 

módszertani támogatást kapnak, óravázlat mintákkal segítve kompetenciáik fejlődését.  

 
A műhely tematikája: 

- Az érettségi vizsga 2024: a követelmények változása (magyar nyelv és irodalom, középszint); 

- Feladatbank az új Nat 9-10. évfolyamra vonatkozó memoritereiből (interaktív feladatok); 

- Herczeg Ferenc szerepei (módszertani ajánlás Herczeg Ferenc: Az élet kapuja című művének 

feldolgozásához); 

- Szabó Magda életműve a középiskolában – a téma tanításának lehetőségei. 

o Szabó Magda: Az ajtó    

o Szabó Magda: Az a szép fényes nap  

 
 
A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.12 - Egyéb 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.5 Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezésének támogatása  

Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezésének támogatása 
 

A szolgáltatás típusa 

Szaktanácsadói, mérésmetodikai támogatás 

Célcsoport 

Intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, versenyszervező pedagógusok 

 

A szolgáltatás tartalma 

Az intézmények versenyszervező tevékenységének igény szerinti támogatása a verseny jellegéhez 
illeszkedő szakos szaktanácsadói közreműködés biztosításával. 

Az alábbi szaktanácsadói támogatások igényelhetők: 

Szóbeli, írásbeli és komplex versenyfeladatok, feladatlapok készítése; 

Versenyfeladatok lektorálása; 

Versenydolgozatok javítása; 

Zsűrizési feladatok ellátása; 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.5.2 Iskola által kiírt – legalább három iskola tanulóit érintő – szóbeli feladatokat tartalmazó tanulmányi 

versenyre feladatsor összeállítása, zsűrizési feladatok végzésére. 

5.5.3 Iskola által kiírt – legalább három iskola tanulóit érintő – írásbeli feladatokat tartalmazó tanulmányi 

versenyre feladatlap összeállítása/lektorálása/versenydolgozatok javítása zsűrizési feladatok végzésére. 

5.5.4 Iskola által kiírt – legalább három iskola tanulóit érintő – komplex feladatokat tartalmazó tanulmányi 

versenyre feladatsor összeállítása/lektorálása/ versenydolgozatok javítása zsűrizési feladatok végzésére. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tartalomjegyzék 

5.6 Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat 

Támogatás a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére 
 

Munkaforma  

Szakmai műhely 

Időtartam  

3x45 perc  

Célcsoport  

Általános iskolai tanárok  

 

A szolgáltatás tartalma 

A műhelyprogram célja a diákönkormányzatokat támogató pedagógusok munkájának segítése. A 

műhelyprogram tartalma az alábbi témákat érinti:  

- A diákönkormányzati munka szervezésének dokumentációja; 

- A diákok motiválása; 

- DÖK mint csapat. 

A szakmai programon a felsorolt témák feldolgozásával lehetőség nyílik a tájékozódásra a 

diákönkormányzatok jogköreiről, jogállását meghatározó jogszabályokról, céljairól, feladatairól, 

felépítéséről, működéséről. A program célja, hogy a résztvevők kollaboratív tanulás segítségével 

összegezzék a csapatépítés informális és formális lehetőségeit, valamint a közösségformálás eszközeinek 

módszereit. 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.6.2 - Támogatás a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére 

 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.6 Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat 

Támogatás nyújtása az osztályfőnöki feladatokhoz 
 

Munkaforma  

Szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc  - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Általános és középiskolai pedagógusok  

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A blended képzés az osztályfőnöki munka néhány fontos feladatköréhez nyújt segítséget.  

Bár az osztályfőnökség elsősorban a tanulóközösség formálását jelenti, a feladatnak - ha nem is 

legfontosabb, de meghatározó - része az adminisztráció. A pedagógia munka tervezéséhez, az 

ellenőrzéshez is elengedhetetlen folyamat számos jogszabályi ismeretet megkövetel. A jó osztályfőnök 

ezekkel az ismeretekkel intézményét és az vezetőség munkáját is segíti. A képzés ezen részét a résztvevők 

önálló anyag feldolgozásával teljesítik, a kontakt alkalmon a felmerülő kérdések megválaszolására 

helyeződik a hangsúly. A képzés során érintett résztémakör a konfliktuskezelés, és szó esik az EMK 

(erőszakmentes kommunikáció) jelentőségéről is. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.6.4 - Támogatás nyújtása az osztályfőnöki feladatokhoz 

 

 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.6 Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat 

Konfliktusok és bullying kezelése kortárs kapcsolatokban 
 

Munkaforma 

Szakmai műhely  

Időtartam  

90 perc 

Célcsoport 

Felsőtagozatos és középiskolás tanulók 

 

A szolgáltatás tartalma 

A program az iskolai bántalmazás megelőzésére és csökkentésére kidolgozott ún. anti bullying program. A 

csoportfoglalkozások formájában megvalósuló program felső tagozatos és középiskolás tanulók számára 

készült. A műhelyfoglalkozás célja a társas érzelmi intelligencia, az empátia fejlesztése, amely fokozza a 

törődést a bántalmazás áldozatai iránt, bevonja a kívülállókat és segíthet a bántalmazóknak megváltoztatni 

a viselkedésüket. A legfontosabb témakörök: mit jelent a bullying (iskolai bántalmazás)?; miért lesz valaki 

áldozat?; miért lesz bántalmazó?; tévhitek a bántalmazásról; reakciók a bántalmazásra; indirekt 

beavatkozás – támogatás; indirekt beavatkozás – pozitív társas viselkedés; direkt beavatkozás – közbelépés 

bullying helyzetekben; a bántalmazás jelzése – segítségkérés; antibullying osztályszabályok. 

A programot képzett szaktanácsadó vezeti az igénylő iskolában a helyszínen, az osztályfőnök jelenlétében. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.6.4 - Támogatás nyújtása az osztályfőnöki feladatokhoz 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.6 Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat 

A tanulói konfliktuskezelés az iskolában korszerű módszerekkel  
 

Munkaforma 

Szakmai műhely  

Időtartam  

90 perc 

Célcsoport 

Középiskolai tanulók 

 

A szolgáltatás tartalma 

A foglalkozás célja a diákok megismertetése, érzékenyítése a konfliktusokon keresztüli közösségépítés 

gyakorlati lehetőségével, a minőségi kapcsolatok, a konfliktus, valamint a helyreállító szemlélet 

jelentőségének fókuszba helyezése. Minták adása történik a konfliktuskezeléssel kapcsolatos „kritikus” 

helyzetek kezelésére.    

A foglalkozás során  a résztvevők egyéni támogatást kapnak  abban, hogy együtt megtalálják azokat a 

készségeket, amelyeket fejleszteniük kell és erőforrásaik felhasználásával támogatja őket olyan új 

stratégiák, megoldásmódok kialakításában, amelyekkel eredményesebben működhetnek a 

mindennapokban. A foglalkozás kommunikációs oldalról is fejleszti a konfliktuskezelést, hiszen 

konfliktushelyzetben kulcsfontosságú, hogy hogyan kommunikálunk. 

A programot képzett szaktanácsadó vezeti az igénylő iskolában a helyszínen, az osztályfőnök jelenlétében. 

 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.6.4 - Támogatás nyújtása az osztályfőnöki feladatokhoz 

 
 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.7 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- 

és pedagógiai támogató rendszer működtetése 

Differenciált tanulásszervezés az ének-zene órákon 
 

Munkaforma  

Szakmai nap 

Időtartam  

2x3 óra  

Célcsoport  

Általános iskolai ének-zene szakos tanárok, alsó tagozaton ének-zenét oktató tanítók 

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A műhelyprogram célja: a differenciált ének-zenei képzés tanórai lehetőségének bemutatása 

Tematika:   

- Általános bevezető előadás a differenciált tanulásszervezésről (elméleti képzés konzultációval);  
- Ének-zene alternatív zenepedagógiai módszerek megismerése (elméleti – gyakorlati képzés); 
- A differenciálás változatos lehetőségei az ének-zene órákon (gyakorlati példák bemutatása 

kipróbálása, videós órák elemzése, tréning);  
- Adaptálás: kiscsoportos és egyéni feladatvégzés (adott tematikában differenciált feladatsorok önálló 

készítése).  

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.7.2 - A lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás megelőzésére és kezelésére (helyzetfeltárás, intézkedések 
eredményessége) konzultációk és műhelyek szervezése és tartása 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.7 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- 

és pedagógiai támogató rendszer működtetése 

Tanulói hátrányok csökkentése új, pozitív szemléletű tanítási módszerek, értékelési módok, 

technikák alkalmazásával (ESL) 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

6 óra vagy 2x4 óra - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Technikumok, szakképző iskolák oktatói, középiskolában és az általános iskola felső tagozatán tanító 
pedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek közvetítése, amelyek segítségével a 

pedagógusok eredményesebben járulnak hozzá a tanulói hátrányok, és a lemorzsolódás csökkentéséhez. 

Tematikai egységek:  

- A lemorzsolódás okainak, következményeinek bemutatása, az iskolai kudarcok elleni küzdelem; a 

tanulók eredményesebb megismerésére irányuló technikák;  

- Az önbecsülés fenntartása, növelése;  

- Adaptív oktatás - elvárások a pedagógussal szemben; motiváció;  

- Egyéni szükségletek, differenciálás; értékelés. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.7.2 - A lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás megelőzésére és kezelésére (helyzetfeltárás, intézkedések 

eredményessége) konzultációk és műhelyek szervezése és tartása 

  



  

 

Tartalomjegyzék 

5.7 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- 

és pedagógiai támogató rendszer működtetése 

Differenciált tanulásszervezés matematika tantárgyból (ESL) 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap 

Időtartam  

6x45 perc 

Célcsoport  

Lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények, matematika érettségire felkészítő középiskolák 
matematikatanárai 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A matematika tanításában a differenciálási módszerek korlátlanok, csak azt kell tudnunk, hogy kinek, mikor, 

milyen formában teremtsük meg erre a lehetőséget. Ezek megválaszolásában próbálunk segítséget nyújtani 

bármilyen korosztályban tanító matematika szakos kollégáknak. Részletezzük, mi segíthet a tanulási 

nehézségek, tanulási zavarok, tehetségek felismerésében; konkrét ötleteket adunk differenciálási 

módszerekre a tantermi és digitális oktatásban, a számonkérések során; megmutatjuk, hogyan lehet 

játékosan matekozni témakörtől függetlenül. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.7.2 - A lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás megelőzésére és kezelésére (helyzetfeltárás, intézkedések 
eredményessége) konzultációk és műhelyek szervezése és tartása 

 

 

 

 

 

 

 

 


