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Igényelhető szolgáltatások 
 

2.1 Szaktanácsadás, tantárgygondozás 

 Tantárgygondozói szaktanácsadás óvodapedagógiai szakterület 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület 

 Komplex intézményfejlesztés 

 Intézményfejlesztési szaktanácsadás 

 Gyakornoki szabályzat / Helyi értékelési szabályzat (szakmai műhely, szakmai nap)  

Kapcsolatban a családdal - Együttműködés; A családok lehetséges bevonása a nevelési-oktatási folyamatokba 

(akkreditált pedagógus-továbbképzés) 

Az iskolaérettség óvodai szakmai kérdései az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján (szakmai műhely, 

szakmai nap) 

Család és óvoda együttműködése (szakmai műhely, szakmai nap) 

Az önértékelés - tanfelügyelet gyakorlati lépései, az online feltöltő felületen való eligazodás összefoglalása óvodák 

számára (szakmai műhely) 

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

 SNI, BTMN gyermekek integrált nevelése az óvodában - érzékenyítő program (szakmai műhely, szakmai nap) 

 SNI, BTMN gyermekek integrált nevelése az óvodában - Autizmus (szakmai műhely, szakmai nap) 

 SNI, BTMN gyermekek integrált nevelése az óvodában - ADHD (szakmai műhely, szakmai nap) 

 SNI, BTMN gyermekek integrált nevelése az óvodában - Autizmus és ADHD (szakmai műhely, szakmai nap) 

 Egyéni fejlesztési terv készítése BTMN gyermekek számára (szakmai műhely, szakmai nap) 

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

5.1 Pedagógiai értékelés 

Hagyományos és online mérőeszközök gyűjteményének kínálata óvodák számára 

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

5.2 A pedagógiai tájékoztatás 

Az IKT eszközök alkalmazása, módszertani lehetőségei az óvodai folyamatok támogatásában. A világháló lehetőségei 

és veszélyei óvodás korban (szakmai műhely, szakmai nap) 

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) 

5.4.3 Esélyteremtés 

A magyar nyelvet nem megfelelő szinten beszélő óvodások nyelvi képességének egyéni fejlesztése, az eredményes 

képességfejlesztés támogatása (szakmai műhely,  szakmai nap) 

Gyermek- és ifjúságvédelem a köznevelési intézményekben - az óvodai gyermekvédelem (szakmai műhely, szakmai 

nap) 



 

5.4.4 Tehetséggondozás 

 Tehetséggondozás, kreativitásfejlesztés (szakmai műhely, szakmai nap) 

5.4.6 IKT, számítástechnika, informatika 

 IKT kompetenciák alapfokon óvodapedagógusok részére / kezdő (szakmai műhely) 

 IKT kompetenciák fejlesztése haladó műhely óvodapedagógusok részére 

5.4.7 Egészségnevelés, mentálhigiéné 

 Mentálhigiéné pedagógusoknak (szakmai műhely, szakmai nap) 

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

5.4.8 Konfliktuskezelés 

 Kommunikáció – Erőszakmentes, együttműködő kommunikáció (szakmai műhely, szakmai nap) 

5.4.9 Intézményfejlesztés 

 Nemzetközi együttműködés az óvodában (szakmai műhely, szakmai nap) 

 Stratégiai/intézményi szintű tervezés az óvodában (szakmai műhely, szakmai nap) 

 Korszerű vezetők kelléktára (tréning) 

Hatékony kommunikáció és coach technikák a vezetésben (tréning) 

5.4.10 Drámapedagógia 

 Drámapedagógia az óvodában (szakmai műhely, szakmai nap) 

5.4.11 Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

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

 Beszédfejlesztő játékok (1. modul) (szakmai műhely, szakmai nap) 

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

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

5.4.12 Egyéb 

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

Zenés játék a mindennapokban (szakmai műhely, szakmai nap) 

A mozgás jelentősége az óvodai nevelésben (szakmai műhely) 

Szabadjáték (szakmai műhely, szakmai nap) 

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

 A külső világ tevékeny megismerésének titkai (szakmai műhely, szakmai nap)  

 Matematika a mindennapokban (szakmai műhely, szakmai nap) 

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



 Közlekedésre nevelés az óvodában (szakmai műhely, szakmai nap) 

Korszerű pedagógiai technikák, eljárások óvodai gyakorlatban - Kooperatív tanulástechnikák alkalmazása óvodában 

(Bázisintézményi jógyakorlat) 

Szövetség a szülőkkel (Bázisintézményi jógyakorlat) 

Fókuszban a fenntarthatóság (Bázisintézményi jógyakorlat)  

Az „Így tedd rá!” módszer elemeinek alkalmazása az énekes játékokban, gyermektáncban (Bázisintézményi 

jógyakorlat) 

5.5.1 Óvoda által szervezett - legalább három óvoda gyermekeit érintő - a tehetségek felismerését, bemutatkozását biztosító 

program szakmai támogatása 

Óvoda által szervezett a tehetségek felismerését, bemutatkozását biztosító program szakmai támogatása 



 
Tartalomjegyzék 

2.1 Szaktanácsadás, tantárgygondozás 

Tantárgygondozói szaktanácsadás óvodapedagógiai szakterület 
 

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 szakterület 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; 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 
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, gyermekközösségben 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: konzultáció, 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 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 

5.4.9 - Intézményfejlesztés 

  



 
Tartalomjegyzék 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület 

Gyakornoki szabályzat / Helyi értékelési szabályzat 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc – online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, tagóvodavezetők 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A foglalkozás során a résztvevők megismerik a gyakornoki és az értékelési szabályzat tartalmát, továbbá 
gyakorlati ötletek (minta dokumentumok) kerülnek bemutatásra. A továbbképzés célja, hogy a vezetők 
ismerjék és képesek legyenek alkalmazni a gyakornoki szabályzat és a helyi értékelési szabályzat tervezési 
feladatait és dokumentációját, átlássák a dokumentumok kapcsolatrendszerét. 

A továbbképzés tematikai egységei: elméleti háttér bemutatása; ötletbörze a témában; a szabályzatokhoz 
kapcsolódó tervezési feladatok, dokumentáció bemutatása, a dokumentumok kapcsolatrendszere; 
iratminták; tapasztalatok; kérdések.  

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

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

5.4.9 - Intézményfejlesztés  



 
Tartalomjegyzék 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület 

Kapcsolatban a családdal - Együttműködés; A családok lehetséges bevonása a nevelési-oktatási 

folyamatokba 
 

A szolgáltatás típusa 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Időtartam  

30 óra 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok, szociálpedagógusok, 
fejlesztőpedagógusok 

Tanúsítvány 

A résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A folyamatba ágyazott képzés a családpedagógia fogalmi megközelítésével, a család és az óvoda 

együttműködési lehetőségeinek, a pedagógia eszközeinek megismertetésével nyújt olyan ismereteket, 

amelyek alkalmazásával a résztvevők hatékonyan tudják támogatni a családokat a pedagógusokkal történő 

együttműködésben, a gyermekek nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló fejlődési folyamatainak 

megértésében és kísérésében. A pedagógusok az ismeretek gyakorlatban történő kipróbálásával szereznek 

saját élményű tapasztalatokat, amelyek által képesek lesznek az együttműködési lehetőségek 

megteremtésére, a strukturált beavatkozások alkalmazására, a hálózati tanulás, reflektálás lehetőségét 

felhasználva konkrét tevékenységrendszert tartalmazó módszertani eszköztár összeállítására. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

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

5.4.9 - Intézményfejlesztés 

  



 
Tartalomjegyzék 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület 

Az iskolaérettség óvodai szakmai kérdései az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

6x45 perc 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés gyakorló óvodapedagógusok számára nyújt lehetőséget tudásuk rendszerezésére az 
iskolakezdéshez szükséges képességek fejlettségszintjeiről, feltételeiről. A résztvevők bővíthetik 
ismereteiket az egyes területekre irányuló megfigyelési szempontokról, vizsgálati eljárásokról, továbbá 
segítséget kapnak a sikeres iskolai beváláshoz szükséges részképességek gyengeségére utaló jelek 
felismeréséhez és játékon keresztül történő fejlesztéséhez.  

A program tematikai egységei: törvényi háttér; testi, lelki, szociális érettség kritériumai; megfigyelések, 
vizsgálatok az iskolai életmódra való alkalmasság megállapítására; részképességek rendszere és a 
problémákra utaló jelek; prevenciós és korrekciós lehetőségek a játék eszközével. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

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

5.4.9 - Intézményfejlesztés 

  



 
Tartalomjegyzék 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület 

Család és óvoda együttműködése 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc – online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés gyakorló pedagógusokat támogat abban, hogy újabb tapasztalatokat szerezzenek a család-
óvoda együttműködési lehetőségeiről és a téma kapcsán segítse az intézményi folyamatok átgondolását.   

A továbbképzés tematikai egységei: az együttműködésre ható törvényi szabályozók; családtípusok, a család 
funkciói, a család mint támogató rendszer; az együttműködést befolyásoló tényezők; a pedagógus híd 
szerepe; az együttműködés lehetséges módjai. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

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

szervezésével és 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 

5.4.9 - Intézményfejlesztés 

5.4.12 - Egyéb 

 

 

  



 
Tartalomjegyzék 

4.1 Intézményfejlesztési szakterület 

Az önértékelés - tanfelügyelet gyakorlati lépései, az online feltöltő felületen való eligazodás 

összefoglalása óvodák számára 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai előadás 

Időtartam  

5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Intézményvezetők, óvodapedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A tájékoztató előadás kezdő és gyakorló óvodapedagógusok számára nyújt információt a köznevelési 
értékelési keretrendszer követelményeinek megismeréséhez, a rendszer online felületein történő  
tájékozódáshoz. 

A továbbképzés tematikai egységei: jogszabályi háttér; informatikai felület; a minősítés folyamata; a 
portfólió előkészítése, felépítése, követelményei, elkészítésének menete; az önértékelés és tanfelügyelet 
folyamata, tartalma, intézményi feladatok, dokumentumok. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

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

5.4.9 - Intézményfejlesztés 

 

  



 
Tartalomjegyzék 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület szaktanácsadás 

SNI, BTMN gyermekek integrált nevelése az óvodában - érzékenyítő program 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Óvodapedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés támogatást nyújt a résztvevők számára az SNI gyermekek szakszerű, az Óvodai nevelés országos 
alapprogram alapelveinek érvényesítésével történő befogadásához és fejlesztéséhez. 

A továbbképzés tematikai egységei: az óvodába integrálható SNI és BTMN-el küzdő gyerekek ellátásának 
törvényi szabályozása; az óvodai integráció módjai, lehetőségei; a téma elméleti háttere; SNI típusok; 
gyakorlatban alkalmazható eljárások; releváns szakirodalom, és a használandó dokumentumok 
bemutatása; szakértői véleményekben való tájékozódás; alkalmazható részképesség-fejlesztő technikák; 
gyakorlatok; játékok. 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.2.1.1 - Nevelőtestület, munkaközösség tájékoztatása  

4.2.1.2 - Támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez  

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

4.2.2.1 - Nevelőtestület, munkaközösség tájékoztatása  

4.2.2.2 - Támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez 

4.2.2.3 - 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 

SNI, BTMN gyermekek integrált nevelése az óvodában – autizmus 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc  

Célcsoport 

Óvodapedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés támogatást nyújt a résztvevők számára a BTMN és integrálható SNI/autizmussal élő gyermekek 
neveléséhez. Bemutatja a szükséges elméleti és gyakorlati eljárásokat, dokumentumokat, az ellátás 
módjait, a releváns szakirodalmat a helyi igényeknek megfelelően és az alapító okiratban, az óvodai nevelési 
programban meghatározott ellátási formák mentén.  

A továbbképzés tematikai egységei: az intézménybe integrálható SNI/Autizmussal élő és BTMN-nel küzdő 
gyermekek ellátásának törvényi szabályozása; az SNI, BTMN, integráció, inklúzió fogalmának tisztázása; a 
BTMN és SNI gyermekek ellátásának intézményi hálózata, a fejlesztésben résztvevő szakemberek 
kompetenciái, partneri együttműködés szerepe; az óvodai megfigyelési-szűrési technikák, szakszolgálati 
eljárás menete, dokumentumok; autizmus spektrum zavar (ASD) fogalma – hitek/tévhitek, gyermekek korai 
szűrésének jelentősége, sérülés specifikumok (triász/duász jelentőségei), vizsgálat menete-elemei, az 
ellátás módszertana, személyi, tárgyi feltételei; ASD gyermekek ellátását segítő dokumentumok; releváns 
szakirodalom, film és a fejlesztést segítő szakirodalom ajánlása; továbbá a téma gyakorlati elemeinek 
áttekintése, jó gyakorlat bemutatása. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.2.1.2 - Támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez 

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

4.2.2.2 - Támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez  

4.2.2.3 - 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 

SNI, BTMN gyermekek integrált nevelése az óvodában - ADHD  
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc  

Célcsoport 

Óvodapedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A műhelyfoglalkozás támogatást nyújt a résztvevők számára, hogy megismerjék az intézményükbe járó 
BTMN és integrálható SNI/ADHD-val küzdő gyermekek neveléséhez szükséges elméleti és gyakorlati 
eljárásokat, kiemelten a hiperaktív (figyelem és magatartási zavar) ADHD gyermekek ellátásával 
kapcsolatban, a helyi igényeknek és az alapító okiratban, továbbá az óvodai nevelési programban 
meghatározott ellátási formák mentén.  

A továbbképzés tematikai egységei: az intézménybe integrálható SNI/ADHD-val és BTMN-nel küzdő 
gyermekek ellátásának törvényi szabályozása; az SNI, BTMN integráció, inklúzió fogalmának tisztázása; a 
szakszolgálati eljárás menete, a vélemény tartalma; az óvodai megfigyelési-szűrési technikák, ellátást segítő 
dokumentumok; a BTMN és SNI gyermekek ellátásának intézményi hálózata, a fejlesztésben résztvevő 
szakemberek kompetenciái, partneri együttműködés szerepe; ADHD fogalma, fajtái, tünetei, fejlesztési 
formái, az ellátás módszertana, személyi tárgyi feltételei; az ASD és ADHD fejlesztésben használható közös 
elemek; az Erasmus és a Helping Hand projekt bemutatása; továbbá gyakorlati elemek és a fejlesztés 
specifikus eszközeinek bemutatása. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.2.1.2 - Támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez 

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

4.2.2.2 - Támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez  

4.2.2.3 - 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 

SNI, BTMN gyermekek integrált nevelése az óvodában – Autizmus és ADHD egy modulban 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

6x45 perc  

Célcsoport 

Óvodapedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A műhelyfoglalkozás támogatást nyújt a résztvevők számára, hogy megismerjék az intézményükbe járó 
BTMN és integrálható SNI/ADHD - val küzdő, valamint a BTMN és integrálható SNI/autizmussal élő 
gyermekek neveléséhez szükséges elméleti és gyakorlati eljárásokat, a helyi igényeknek és az alapító 
okiratban, továbbá a helyi óvodai nevelési programban meghatározott ellátási formák mentén. 
Bemutatásra kerülnek az ellátás dokumentumai, módjai és a releváns szakirodalom is. 

A továbbképzés tematikai egységei: az intézménybe  integrálható SNI/ADHD – val küzdő és SNI/Autizmussal 
élő és BTMN gyermekek ellátásának törvényi szabályozása; Integráció, inklúzió fogalmának tisztázása; a 
szakszolgálati eljárás menete, a vélemény tartalma; az óvodai megfigyelési-szűrési technikák, ellátást segítő 
dokumentumok; az ellátás intézményi hálózata, a fejlesztésben résztvevő szakemberek kompetenciái, 
partneri együttműködés szerepe; ADHD fogalma, fajtái, tünetei, fejlesztési formái, az ellátás módszertana, 
személyi tárgyi feltételei; az ASD (autizmus spektrumzavar) és ADHD fejlesztésben használható közös 
elemek; az Erasmus és a Helping Hand projekt bemutatása; továbbá gyakorlati elemek és a fejlesztés 
specifikus eszközeinek bemutatása. Az autizmus spektrum zavar (ASD) fogalma - hitek/tévhitek, gyermekek 
korai szűrésének jelentősége, sérülés specifikumok (triász/duász jelentősége), vizsgálat menete, elemei, 
ellátásuk módszertana, személyi, tárgyi feltételei; ASD gyermekek ellátását segítő dokumentumok, 
szakirodalom, jó gyakorlatok. 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.2.1.2 - Támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez 

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

4.2.2.2 - Támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez  

4.2.2.3 - 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 

Egyéni fejlesztési terv készítése BTMN gyermekek számára 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc - Online formában is  

Célcsoport 

Óvodapedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés, a gyakorló pedagógusokat támogatja a BTMN gyermekek egyéni fejlesztési tervének 
elkészítésében, játékok, tevékenységek mentén, továbbá szakértői vélemények értelmezését segíti a 
fejlesztési területek fókuszában. 

A program tematikai egységei: az egyéni fejlesztési tervek formai és tartalmi elemeinek áttekintése; a 
kiemelt figyelmet igénylő gyermek nevelésének törvényi háttere; az egyéni fejlesztési terv fogalma és a 
vonatkozó információk rendszerzése; az óvodai élet tevékenységformáihoz kapcsolódó fejlesztési területek 
bemutatása; esetfeldolgozás. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.2.1.4 -Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez 

4.2.2.4 - Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez 

4.4.6 - Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez 

5.4.11 - Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

 

  



 
Tartalomjegyzék 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület szaktanácsadás 

Pedagógiai szakszolgálatok és nevelési-oktatási intézmények együttműködésének lehetőségei 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai tréning 

Időtartam  

5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A szakmai tréning gyakorló pedagógusokat készíti fel a szakszolgálati ellátórendszerbe kerülő  BTMN és SNI 
gyermekek szakmai támogatására azáltal, hogy bemutatja a gyermek ellátásának folyamatát, továbbá a 
résztvevőket megismerteti a  szakszolgálatok működésével és kapcsolatát az óvodákkal. 

A program tematikai egységei: oktatási – nevelési intézmények bemutatása, törvényi szabályozások; 
szakszolgálatok fő tevékenységi köre; szakszolgálatok alapellátási szakfeladatai; óvodák és a pedagógiai 
szakszolgálati ellátás kapcsolatának színterei; hogyan lesz „papíros a gyermek”, a folyamat bemutatása a 
szükséges dokumentáció megismertetése; a pedagógiai vélemény tartalma; a diagnosztizált gyerekek 
ellátása, BTMN kategória értelmezése, újra értelmezése (szakember, ellátási formák); esetmegbeszélések.    

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.11 - Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 

4.2.1.5 - Szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás 

4.2.2.5 - Szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás 

  



 
Tartalomjegyzék 

5.1 Pedagógiai értékelés 

Hagyományos és online mérőeszközök gyűjteményének kínálata óvodák számára 
 

A szolgáltatás típusa 

Mérőeszköz átadás 

Célcsoport 

Óvodapedagógusok, intézményvezetők 

 

A szolgáltatás tartalma 

A mérőeszközök a célcsoportok alapján három főcsoportra oszlanak: 

- Az óvodáskorú gyermekek jellemzői; 

- Az óvodapedagógusok mentálhigiénéje, néhány szakmai jellemzője; 

- Az óvodai nevelőtestület, mint szervezet jellemzőit feltáró mérőeszközök.  

 

A mérőeszközök mindegyike tartalmaz kiértékelési útmutatót, amelyek segítségével összehasonlítható 

adatokhoz juthatnak az óvodapedagógusok és a vezetők. 

- Alkalmazhatók a nevelési év kiemelt szakmai projektjeiben a fókuszált területek vizsgálatában;  

- Segítséget jelenthetnek a különös bánásmód igényének felmerülése esetén, objektív alátámasztásként 

a szakszolgálati vizsgálatot segítendő;  

- Vagy „csak” egyszerűen az óvodapedagógus további szakmai érdeklődését elégíthetik ki.  

 

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 

Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, tagóvodavezetők, óvodapedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés intézményvezetőket és gyakorló óvodapedagógusokat készíti fel arra, hogy az óvodás 
gyermekek fejlődésének nyomon követése terén meglévő tudásukat mai korszerű ismeretekkel kiegészítve 
hatékonyan és eredményesen tudják a gyakorlatban alkalmazni.  

A program tematikai egységei: (I.) Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése: jogszabályi háttér; 
pedagógiai mérés, értékelés elméleti megközelítése; a gyermeki fejlődés figyelemmel kísérésének területei 
(szociális, érzelmi, értelmi, mozgás, beszédfejlettség mutatók). (II.) A fejlődést nyomon követő 
dokumentáció tartalma; kidolgozáshoz javasolt módszerek; számszerűsíthetőség lehetséges módjai; 
rögzített eredmények felhasználása. (III.) A gyermeki fejlődés nyomon követésének értékelése, elemzése az 
intézményi önértékelés és tanfelügyeleti eljárás folyamán. 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

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

5.1.10 - Segítségnyújtás az óvodás gyermekek fejlődésének nyomom követését szolgáló dokumentáció 
felülvizsgálatához 

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

 

 

 

 

 

 



 
Tartalomjegyzék 

5.2 Pedagógiai tájékoztatás 

Az IKT eszközök alkalmazása, módszertani lehetőségei az óvodai folyamatok támogatásában. A 

világháló lehetőségei és veszélyei óvodás korban 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc  

Célcsoport  

Óvodapedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés gyakorló pedagógusokat támogat abban, hogy utat találjanak a modern digitális eszközök 
ideális alkalmazására az óvodai nevelés rendszerében, továbbá bemutatásra kerül az óvodai digitális 
pedagógiai módszertan is. 

A továbbképzés tematikai egységei: IKT eszközök kreatív felhasználása, módszertani lehetőségei az óvodai 
folyamatok támogatásában; a világháló jelentősége; weboldalak, különböző applikációk megismerése; 
digitális technológiák felelősségteljes és biztonságos használata; veszélyek, káros jelenségek és ezek 
kezelése; óvodai digitális pedagógiai módszertan; óvodai tevékenységek bővítése a gyermekek által 
használt dinamikus, biztonságos digitális eszközökkel; hagyományos és digitális eszközök alkalmazásának 
ideális ötvözése. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.2.1 - Tájékoztató a legújabb oktatástechnológiai, informatikai eszközökről, a pedagógiai célú felhasználás 
lehetőségeiről 

5.4.6 - IKT, számítástechnika, informatika 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 pedagógus-továbbképzés) 
 

A szolgáltatás típusa 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Időtartam  

30 óra 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok, pszichológusok, szociálpedagógusok, 
fejlesztőpedagógusok 

Tanúsítvány 

A résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák a DIFER programcsomag szakszerű 
használatát. Továbbá a képzés végére váljanak képessé a mérés során kapott adatok elemzésére, 
értékelésére, majd ennek alapján a gyermek fejlettségi szintjének megállapítására, fejlesztési terv 
elkészítésére. Ismerjék meg a nyolc kritikus elemi készség (írásmozgás koordináció, beszéd-hanghallás, 
relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés és összefüggés megértés, gondolkodás és 
szocializáció) jellemzőit és fejlődésüket. A gyakorlati feladatok során szerezzenek jártasságot a DIFER 
szoftver használatában és az adatok értelmezésében, 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  

5.4.3 Esélyteremtés 

A magyar nyelvet nem megfelelő szinten beszélő óvodások nyelvi képességének egyéni fejlesztése, 

az eredményes képességfejlesztés támogatása  
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok  

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés a gyakorló pedagógusokat támogatja a magyar nyelvet nem megfelelő szinten beszélő 
óvodás gyermekek szükségleteinek feltérképezésében, felmérésében, a megfelelő egyéni fejlesztés 
lehetőségeinek kiválasztásával, tervezésével. 

A továbbképzés tematikai egységei: a nyelvfejlődés, többnyelvűség elméleti alapjai, a többnyelvű közeg 
hatásai, a szülők bevonása, az egyéni segítségadási ötletek megosztása. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.4.5 - Az intézmény hátránykompenzáló gyakorlatának támogatása 

5.4.3 - Esélyteremtés 

  



 
Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése  

5.4.3 Esélyteremtés 

Gyermek- és ifjúságvédelem a köznevelési intézményekben – az óvodai gyermekvédelem 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

Jelenléti képzés: 5x45 perc 

Online képzés: 6x45 perc 

Célcsoport  

Óvodában gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó óvodapedagógusok, minden óvodapedagógus  

 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés során tájékozódhatnak a résztvevők a gyermek- és ifjúságvédelem aktuális jogszabályi 
keretei, alapfogalmai, a megelőzés és a beavatkozás lehetőségei, a partnerintézmények rendszere - 
témakörökben, valamint megismerhetnek a napi munkájukban hasznosítható jó gyakorlatokat. 

A program tematikai egységei: gyermek-és ifjúségvédelem, veszélyeztetettség; az óvoda gyermekvédelmi 
feladatai; prevenció (megelőzés); a veszélyeztetett helyzet felismerése és megszüntetése, jelzőrendszer;  

Esetmegbeszélések: igazolatlan hiányzás; kirívó esetek; drog; gyermekbántalmazás; családon belüli 
erőszak; védelembevétel 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.3 - Esélyteremtés 

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

 

  



 
Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése  

5.4.4 Tehetséggondozás 

Tehetséggondozás, kreativitásfejlesztés az óvodában 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc  - online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Óvodapedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A program bővíti az óvodapedagógusok tehetséggondozással kapcsolatos ismereteit. Gyakorlati 
tapasztalatokat ad át a tehetséggondozás lehetőségeiről az óvodai mindennapok folyamatába ágyazva. 
Bemutatja azokat a tevékenységekbe illetve a szervező, tervező szakmai munkába beépíthető 
lehetőségeket, eszközöket, amelyekkel a pedagógusoknak alkalmuk nyílik a tehetségesnek vélt, illetve 
bizonyos területeken kiemelkedő vagy épp lemaradást mutató készségekkel, képességekkel rendelkező 
gyermekek beazonosítására és -többek között- a kreativitásuk fejlesztésére is. Bemutatásra kerül a 
„Kíváncsi láda” tehetségazonosító eszköz és sor kerül tulajdonságlisták ismertetésére is. Tulajdonságlista 
alapján összeállított projekt pilléreinek elkészítése vázlatosan, közös munkával. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

4.2.3.1 - Tájékoztató a tehetségek felismerésének folyamatáról, eszközeiről 

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 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése  

5.4.6 IKT, számítástechnika, informatika 

IKT kompetenciák alapfokon óvodapedagógusok részére / Kezdő 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

15 óra (két napos program) 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A műhely célja a résztvevők megismertetése az operációs rendszer fogalmával, a GUI használatával, az 
alapvető mappa és fájlműveletekkel, a prezentációkészítés alapjaival, az aszinkron kommunikáció 
lehetőségeivel.  

A program tematikai egységei:  
- billentyűzet; 
- Windows GUI;  
- mappa és fájl létrehozása, a hierarchikus könyvtárszerkezet jelentőségének értelmezése, másolás, 

átmozgatás, törlés egérrel és billentyűzettel, átnevezés, keresés; 
- prezentáció készítés alapjai alapfogalmak, diák, szövegdoboz, animáció, áttűnés, rajz, clipart, hang, 

videó; 
- számítógéppel segített szinkron-és aszinkron kommunikáció és együttműködés (g-mail, chat, levelező 

lista). 
 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.2.4 - Gyakran használt szoftverekhez kapcsolódó felhasználói ismeretek bővítése (Word, Excel, Paint, 
Powerpoint, Google alkalmazások) 

5.4.6 - IKT, számítástechnika, informatika 

 

  



 
Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése  

5.4.6 IKT, számítástechnika, informatika 

IKT kompetenciák fejlesztése haladó műhely óvodapedagógusok részére / Haladó 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

15 óra (két napos program) 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok számára, akik már Word szövegszerkesztő, PowerPoint prezentáció készítő program és 

Windows fájlkezelő felhasználó szintű ismeretével rendelkeznek. 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés az IKT kompetencia terén támogatja a gyakorló pedagógusokat, hogy meglévő tudásukat 
korszerű ismeretekkel kiegészítve, hatékonyan és eredményesen bővítsék, fejlesszék. 

A program tematikai egységei: Operációs rendszer GUI, mappa szerkezet, műveletek fájlokkal; Google 
alkalmazások használata (dokumentumok, diák, táblázatok); Fájlok keresése az interneten, letöltésük, 
szerkesztésük, feltöltésük ingyenes tárhelyre; Számítógéppel segített szinkron-és aszinkron kommunikáció 
és együttműködés (g-mail, chat, levelező lista, hangouts, classroom); Prezentáció készítése, megosztása. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.2.4 - Gyakran használt szoftverekhez kapcsolódó felhasználói ismeretek bővítése (Word, Excel, Paint, 
Powerpoint, Google alkalmazások) 

5.4.6 - IKT, számítástechnika, informatika 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése  

5.4.7 Egészségnevelés, mentálhigiéné 

Mentálhigiénés műhely pedagógusoknak 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc – online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés célja, hogy stressz-csökkentő, konfliktuskezelési technikák megismerésével az 
óvodapedagógus megelőzze a kiégést és az egészségtudatos magatartás alkalmazásával javuljon a 
mindennapi életvitel minősége.  

A továbbképzés tematikai egységei: a képzés során a résztvevők saját élményű, aktív tanulás révén 
azonosítják a pedagógusszerepeket, a stresszkeltő eseményeket és azok hatásait. Megismerkednek a 
mentálhigiéné, kiégés fogalmával, a megküzdés lehetséges módozataival, feltárják saját, belső erőforrásaik 
felhasználásának lehetőségeit, továbbá információt kapnak a konfliktuskezelés, a stresszel és a kiégéssel 
való megküzdés egyéb módszereiről is. 

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 

Óvodai környezetkultúra alakítása, a tárgyi világ újra álmodása az óvodai térben 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc – online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés pedagógiai nézőpontból tekinti át a gyermeki személyiségfejlődés és az óvodai tárgyi környezet 
kölcsönhatásait.  

A továbbképzés tematikai egységei: a környezetkultúra pedagógiai, esztétikai, kulturális tudatosságának 
elősegítése; a vizuális eszközökben rejlő pedagógiai hatáskeltés lehetőségeinek tudatos alkalmazása; a tér-
és környezetalakítási lehetőségek elemzése; színelmélet és a színek hatása a személyiségre; téralakítási 
akcióterv készítése. 

 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.7 - Egészségnevelés, mentálhigiéné 

  



 
Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése  

5.4.8 Konfliktuskezelés 

Kommunikáció - Erőszakmentes, együttműködő kommunikáció 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

6x45 perc 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés gyakorló pedagógusokat támogat abban, hogy megismerjék az EMK módszerét, amelynek 
alkalmazásával hatékonyabban, harmonikusabban képesek kezelni, megoldani a konfliktusokat, segít 
megérteni önmagukat és másokat.  

A továbbképzés tematikai egységei: a hatékony kommunikáció feltételei; a kommunikáció mint 
konfliktusforrás; pedagógus kompetencia „Kommunikáció és szakmai együttműködés, probléma 
megoldás”; kommunikáció az óvodában; verbális és nonverbális kommunikáció; az együttműködő 
kommunikáció lépései; alkalmazás a gyakorlatban. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

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

5.4.8 - Konfliktuskezelés 

  



 
Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése  

5.4.9 Intézményfejlesztés 

Nemzetközi együttműködés az oktatási intézményekben 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc – online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Intézményvezetők, óvodapedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés résztvevői megismerik a nemzetközi együttműködést befolyásoló tényezőket, 
lehetőségeket, a témában releváns pedagógus attitűdök fontosságát, a megfelelő humánerőforrás 
biztosításának lehetőségeit, a nemzetközi kapcsolatok kiépítésének színtereit és működtetésük formáit. 

A továbbképzés tematikai egységei: a nemzetközi együttműködési programok bemutatása  - LLP/Comenius, 
Erasmus +, eTwinning program; intézményi szerepvállalások a projektek során; az együttműködések témáit 
meghatározó tényezők; a megvalósított projektek hatása az intézmény szakmai munkájára; a 
humánerőforrás biztosításának szerepe a projektek sikeres megvalósításához; jó gyakorlatok megosztása.  

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.9 - Intézményfejlesztés 

 

  



 
Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése  

5.4.9 Intézményfejlesztés 

Stratégiai/intézményi szintű tervezés az óvodában 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc – online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, tagóvodavezetők 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés elsősorban az intézményvezetőket és az érdeklődő óvodapedagógusokat készíti fel arra, 
hogy ismerjék és képesek legyenek alkalmazni a stratégiai/intézményi szintű tervezés alapvetéseit, 
logikáját, szükségszerűségét. Továbbá ismerjék az intézményvezetéshez kapcsolódó tervezési feladatokat, 
a dokumentációt és értsék a dokumentumok kapcsolatrendszerét, mindezzel támogatva a tanuló szervezet 
kiépítését.   

A továbbképzés tematikai egységei: elméleti háttér bemutatása; ötletbörze a témában; a 
stratégiai/intézményi szintű tervezéshez kapcsolódó tervezési feladatok, dokumentáció bemutatása, a 
dokumentumok kapcsolatrendszere; iratminták; tapasztalatok; kérdések. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

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

5.4.9 - Intézményfejlesztés 

 

 

 

 

 

 

 



 
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, tagóvodavezetők 

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés általános célja, hogy reflexióra késztető gyakorlatok révén, releváns problémák, jellegzetes 
helyzetek és esetek minél több szempontú feldolgozásával 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 ismeretátadás dominál 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: A tanulás és tanítás; A változások kezelése; A vezető személyisége; Mások 
vezetése; Intézményvezetés  
 
 
A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

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

szervezésével és tartásával 

5.4.9 - Intézményfejlesztés 

  



 
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, tagóvodavezetők 

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

Ismertető 

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

kezelésében. Célunk, 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 testületet, 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 

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

szervezésével és tartásával 

5.4.9 - Intézményfejlesztés 

  



 
Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése  

5.4.10 Drámapedagógia 

Drámapedagógia az óvodában 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc – Kizárólag jelenléti formában 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés résztvevői új nézőpontot, szemléletet, attitűdöt, tudást és módszertant ismerhetnek meg a 
drámapedagógia, mint tudományterület óvodai alkalmazásáról, majd személyre, óvodai csoportra 
szabhatják, nevelési tervükbe integrálhatják a tanultakat. Az egyszerű, alkalmi drámajáték tudatos 
beépítésétől a komplex rendszerépítésig juthatnak el. A program gyakorlatorientált. 

A program elméleti tematikai egységei: a drámapedagógia helye, szerepe a nevelés folyamatában; a 
drámajáték fogalma, fajtái; fejlesztő hatása; a drámajáték-vezetés alapelvei; szituációs játékok, 
mesedramatizálás, tanítási dráma; az óvodai bábjáték; jeles napokhoz kötődő népszokások, mimetizáló, 
alakoskodó játékok. 

A program gyakorlati tematikai egységei: a drámajáték helye az óvodai alap-és komplex tevékenységekben; 
szituációs és mesedramatizáló tevékenységek végzése; az óvoda hagyomány- és jeles nap rendszerének 
áttekintése; a tanultak beépítése a saját nevelési, tematikus tervbe; drámapedagógiai szemlélet és 
attitűdök és a személyes pedagógus kompetencia viszonya; saját drámapedagógiai gyakorlat  
újragondolása. 

 

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 

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

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

6x45 perc  

Célcsoport 

Óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok  

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés a gyakorló pedagógusokat készíti fel arra, hogy meglévő tudásukat az anyanyelvi nevelés 
terén megjelenő korszerű ismeretekkel kiegészítve hatékonyan és eredményesen tudják a gyakorlatban 
alkalmazni. 

A program tematikai egységei: anamnézis tartalma; a kérdezés módszertana; pedagógus gyakorlati 
feladatai a mindennapokban; egyéni, kiscsoportos, csoportos nyelvi fejlődést támogató játékok.   

 

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 

Beszédfejlesztő játékok  
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam 

5x45 perc   online formában is  

Célcsoport 

Óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok  

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A műhelyfoglalkozáson a beszédfejlődés és a kommunikáció jellemzőinek számbavétele, interaktív 
áttekintése valósul meg. Feldolgozásra kerülnek a megváltozott családi szerepek, a beszédhibák 
megelőzése, a logopédus munkájának előkészítése/megerősítése. A résztvevők aktív bevonásra kerülnek a 
beszédfejlesztéssel kapcsolatos óvodai feladatokba. 

A program tematikai egységei: családi háttér; eddigi szakmai tapasztalatok megosztása; mondókázás, 
ritmizálás; artikuláció ügyesítése; hallási figyelem - beszéd fejlesztése; jó gyakorlatok megosztása; team 
munkában végezhető foglalkozások segítő szakemberekkel. 

 

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 tervezése. Kapcsolattartás a családdal  
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam 

5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok  

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés során feldolgozásra kerül a beszéd fejlődésének áttekintése, kommunikációs alapismeretek 
felelevenítése. A résztvevők bevonásával összegyűjtjük a beszéddel kapcsolatos óvodai feladatokat.  

A program tematikai egységei: családi háttér; beszédelsajátítás feltételei; beszédkésés okai; 
csoportfoglakozás szervezésének lépései; beszédindítás koncepciójának bemutatása; tervezés menete; 
szülői attitűdök; team munkában végezhető foglalkozások segítő szakemberekkel. 

 

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 

Beszédindítás és beszédfejlesztés (1. és 2. modul egyben) 
 

A szolgáltatás típusas 

Szakmai nap, szakmai  műhely 

Időtartam 

6x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport 

Óvodapedagógusok, óvodában dolgozó gyógypedagógusok, logopédusok  

Részvételi igazolás 

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés során a résztvevők szakmai támogatást kapnak a beszédelsajátítás, beszédkésés 

feltételeinek, okainak felismeréséhez, a beszédhibák lehetséges megelőzéséhez és a beszéddel kapcsolatos 

óvodai feladatok megvalósításához. 

A program tematikai egységei: családi háttér; beszédelsajátítás feltételei; beszédkésés okai; 

csoportfoglalkozás szervezésének lépései, beszédindítás koncepciójának bemutatása;  tervezés menete; 

mondókázás, ritmizálás; artikuláció ügyesítése; hallási figyelem–beszédészlelés fejlesztése; 

szókincsfejlesztés; verbális emlékezet fejlesztése; jó gyakorlatok megosztása; szülői attitűdök; segítő 

szakemberekkel végezhető team munkák bemutatása.  

 

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 

Zenés játék a mindennapokban 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc – Kizárólag jelenléti formában 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok 

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés az óvodai énekes, és komplex tevékenységek szervezéséhez nyújt új ismereteket. A program 
felépítése Budainé Balatoni Katalin néptánc- és óvodapedagógus gondolataira, az orffi zenepedagógia és a 
drámapedagógiai szemlélet interaktív elsajátítására épül, amelynek célja, hogy a képzésen tanult új zenei 
elemekkel a résztvevők gazdagítsák gyakorlatukat. 

A továbbképzés tematikai egységei: Kodály-Forrai örökség; Balatoni Katalin módszerelemei; a 
drámapedagógiai szemlélet megjelenése a játék és komplex óvodai (énekes dominanciájú) 
tevékenységekben; nemzetközi zenepedagógiai irányok: Dalcroze, Willems, Orff, az orffi zenepedagógia 
alkalmazása az óvodában; a tanultak beépítése saját nevelési, tematikus tervekbe, a fejlesztés és a zenei 
tehetségígéretekkel történő foglalkozás lehetőségei. 

 

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 mozgás jelentősége az óvodai nevelésben 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc – kizárólag jelenléti formában 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés a részvevők szemléletformálását, a pedagógiai gyakorlat megújítását célozza meg, saját 
mozgásos testélmények alkalmazásával.  

A továbbképzés tematikai egységei: mozgásfejlődés - csecsemőkortól kisiskoláskorig; a mozgás helye és 
szerepe az óvodai nevelésben; a mozgásfejlesztés formái (kötetlen, irányított, sporttevékenység); a 
mozgásfejlesztés anyagának tervezése, szempontok a tervezéshez; eszközök és használatuk; a 
mozgásnevelés korszerű értelmezése - innovatív elemek; a mozgásos játékok felosztása és jellemzőjük; az 
óvodai mozgás egészségmegőrző feladatai - prevenció az óvodában.   

 

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 

Szabadjáték 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc  

Célcsoport  

Óvodapedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés célja, hogy a szabadjáték korszerű szakmai, tartalmi elemeit és feltételeit a gyakorlatban 

hatékonyan alkalmazzák a résztvevők a gyermekek személyiségfejlesztése érdekében.  

A program tematikai egységei: a szabadjáték törvényi háttere; a szabadjáték elméleti áttekintése; a 

szabadjáték tulajdonságai, hatása a gyermekek fejlődésére; a pedagógus szerepe a szabadjáték 

feltételrendszerének megteremtésében; harci játékok a csoportban; az otthonról hozott játékok.   

 

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 tanulásszervezés korszerű módszerei az óvodában - projektmódszer 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc - online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés gyakorló óvodapedagógusokat készít fel a hatékony és újszerű nevelő- fejlesztő módszerek, 
eljárások elsajátítására, amely módszereket, eljárásokat az óvodai nevelésben, a mindennapi 
tanulásszervezés, továbbá a felzárkóztatás, tehetségfejlesztés területén tudnak alkalmazni. 

A továbbképzés tematikai egységei: az Óvodai nevelés országos alapprogramjának iránymutatása az óvodai 
tanulásszervezés módszertanára; a kisgyermek fejlődési állomásai; párhuzamok a projektszerű módszertani 
szemlélet és az alapprogram elvárásai között; a projektszerű tervező, - szervező munka ismertetése, 
elmélet és gyakorlat; egy projekt közös gyakorlati megvalósítása. 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

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

5.4.12 - Egyéb 

  



 
Tartalomjegyzék 

5.4 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése  

5.4.12 Egyéb 

Környezeti nevelés, avagy éljünk a jövőért – Zöld Óvoda 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc – online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés gyakorló pedagógusoknak nyújt szemléletben és módszertani kultúra terén kitekintést a 

„zöld szemlélet”, mint érték közvetítésével a környezeti nevelés folyamatában.  

A továbbképzés tematikai egységei: a „zöld óvoda” kritériumrendszere; az élménypedagógia módszerei; a 

tudatos szervezés, tervezés; óvodán kívüli helyszínek, mint lehetőségek és „zöld szemlélet”. 

 

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 külső világ tevékeny megismerésének titkai 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc – online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés módszertani támogatást nyújt a résztvevők számára a cselekvő, felfedező tapasztalatszerzés 

megvalósításához a környező világ megismerését szolgáló tevékenységek szervezésében. Továbbá, hogy 

rendszerezzék meglévő ismereteiket, új módszereket, lehetőségeket ismerjenek meg, amelyek 

összhangban vannak az Óvodai nevelés országos alapprogramjával. 

A továbbképzés tematikai egységei: cselekvő tapasztalatszerzés lehetőségeinek megismerése; tudatos 

szervezés, tervezés célja, szerepe, sokszínű lehetősége; módszertani támogatás tevékenységeken és 

játékokon keresztül.  

 

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 

Matematika a mindennapokban 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc  

Célcsoport  

Óvodapedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés óvodapedagógusok számára nyújt lehetőséget, hogy újra gondolhassák az óvodai 

matematikai nevelés tartalmával kapcsolatos ismereteiket, a tevékenységformákat a matematika tükrében, 

feladataikat a matematikai nevelés megvalósítása terén.  

A program tematikai egységei: a matematikai nevelés feladata, módszertana, eszközei, játékos tartalmak; 

matematika a saját intézményben - matematikai tartalmak felfedezése a résztvevők által hozott játékokban; 

matematikai tartalmak gyűjtése a külső világ tevékeny megismerése területén. 

 

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 

Mesepedagógia az óvodában - a mese szerepe az óvodai nevelésben 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc – online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A képzés gyakorló óvodapedagógusokat készít fel a mesepedagógia módszertanának az óvodai nevelő, 
fejlesztő munkába való beillesztésére, a mindennapokban történő gyakorlati felhasználására, különös 
tekintettel a valamely fejlődési területen elmaradást mutató gyermekek felzárkóztatására és a 
tehetségfejlesztésre (pl. szociális kompetenciafejlesztés).  

A továbbképzés tematikai egységei: a mese fogalmi megközelítése; az ÓNAP kritériumai; a mese fajtái és 
azok felhasználhatósága életkoronként; a gyermeki gondolkodás és a mesei elemek, állandó mesei 
fordulatok, szereplők párhuzama; módszertani útmutatások a tervező, szervező szakmai munkához; 
gyakorlati alkalmazási lehetőségek. 

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 

Közlekedésre nevelés az óvodában 
 

A szolgáltatás típusa 

Szakmai nap, szakmai műhely 

Időtartam  

5x45 perc  

Célcsoport  

Óvodapedagógusok  

Részvételi igazolás  

A résztvevők számára látogatási igazolást állítunk ki. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A továbbképzés a közlekedésre nevelés tudatosabban tervezésére, az óvodai életbe való optimális 
beépítésére ad szakmai, módszertani információkat, ötleteket, gyakorlati tapasztalatokat. 

A program tematikai egységei: a közlekedésre nevelés helye az óvodai nevelés folyamatában, 
alapdokumentumaiban, mindennapi élet szervezésében (alapprogram, pedagógiai program, csoportnapló, 
tervezés); a közlekedésre nevelés módszertana: célja, feladatai, területei, módszerei, eszközei; közlekedési 
képességek óvodáskorban; közlekedésre nevelés gyakorlati megjelenése a mindennapi élet 
tevékenységeiben, óvodapedagógusi gyakorlatban. 

 

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 

Kooperatív tanulástechnikák alkalmazása óvodában 
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi jógyakorlat, előadás és konzultáció 

Időtartam  

2 óra – online formában is megvalósítható 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató bázisintézmény 

Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda Telephely  

 

A szolgáltatás tartalma 

A bázisintézményben több éve alkalmazzák a kooperatív tanulástechnikákat a különböző tevékenységek 

szervezése során. A kooperatív tanulás lényege és jelentősége, hogy a gyermekek megtanulnak 4-6 fős 

csoportban, folyamatos kommunikáció mellett együttműködni, problémákat megoldani úgy, hogy közben 

építő egymásra utaltság alakul ki, amelyben mindenki felelősségteljesen vállal részt. A műhelymunka során 

a gyermekcsoportokban rögzített videófelvételek segítségével kerül bemutatásra a módszer gyakorlati 

alkalmazása. Szakmai beszélgetés keretében lehetőség nyílik a tapasztalatok, vélemények megosztására. 

 

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 

Szövetség a szülőkkel 
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi jógyakorlat, előadás és konzultáció 

Időtartam  

3 óra 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató bázisintézmény 

Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

 

A szolgáltatás tartalma 

A program bemutatja azt a kölcsönösséget és „szövetséget”, amelyet a szülőkkel, mint partnerekkel 

alkotunk a nevelési folyamatban. A jógyakorlat a nevelőközösség minden munkatársát megszólítja, hiszen 

a sikeres pedagógia kapcsolat alapja egy azonos értékrendet valló, módszereiben hasonlóságot mutató 

intézményi kollektívában rejlik. 

A műhely tartalmi egységei: 

- Változó kapcsolattartási lehetőségek a partneri együtt-nevelés érdekében; 

- Szülői értekezletek másként; 

- Hogyan építsünk motivált és aktív Szülői Szervezetet. 

 

A jógyakorlat bemutatása az igénylő intézmény kérése alapján akár több alkalmas is lehet. 

 

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 

Fókuszban a fenntarthatóság  
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi jógyakorlat, előadás és konzultáció 

Időtartam  

3 óra 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató bázisintézmény 

Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

 

A szolgáltatás tartalma 

A jógyakorlat a külső világ tevékeny megismerésének feladatai közül a környezettudatos 

magatartásformálást helyezi középpontba. A műhelymunka során innovatív helyi zöld programokat, 

valamint komplex művészeti és mesébe ágyazott projektek tervezését és megvalósításának folyamatát is 

megismerik a résztvevők. 

 

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 

Az „Így tedd rá!” módszer elemeinek alkalmazása az énekes játékokban, gyermektáncban 
 

A szolgáltatás típusa 

Bázisintézményi jógyakorlat: előadás-bemutatófoglalkozás, konzultáció 

Időtartam  

2 óra 

Célcsoport  

Óvodapedagógusok 

A jógyakorlatot bemutató bázisintézmény 

Váci Deákvári Óvoda 

 

A szolgáltatás tartalma  

A jógyakorlat fókuszában a zenei nevelés, azon belül is a néptánc alapmotívumainak alkalmazása áll. A népi 
játékok, a néptánc mindent átfogó, összetett fejlesztősorként hat a gyermekekre, a szakemberek szerint az 
egyik legjobb készségfejlesztő mozgás. 
A résztvevők megismerhetik, hogyan építették be, hogyan alkalmazzák a bázisóvodában az „Így tedd rá” 
módszer játékos, motiváló, hagyományőrző elemeit a dalos, mondókás játékok vezetésében.  
 

 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.4.12 - Egyéb 

 

 

  



 
Tartalomjegyzék 

5.5.1 Óvoda által szervezett – legalább három óvoda gyermekeit érintő – a tehetségek 

felismerését, bemutatkozását biztosító program szakmai támogatása 

Óvoda által szervezett, a tehetségek felismerését, bemutatkozását biztosító program szakmai 

támogatása 
 

A szolgáltatás típusa 

Egyéni szaktanácsadói látogatás 

Célcsoport 

Intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, óvodapedagógusok 

 

A szolgáltatás tartalma 

A tehetségjegyek felismerésének szakmai támogatására fókuszál a szaktanácsadó által vezetett egyéni 
konzultáció. A tehetségek felismerése, bemutatkozását biztosító program intézményenként változatos, 
sokféle lehet. A közös gondolkodás során feltárásra kerül az intézmény konkrét igénye, erőforrása, 
lehetőségei. 
 

A szolgáltatás a központi igénymérő alábbi soraihoz kapcsolódik 

5.5.1 - Óvoda által szervezett - legalább három óvoda gyermekeit érintő - a tehetségek felismerését, 
bemutatkozását biztosító program szakmai támogatása. 


