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2021. év Il. félévében tervezett akkreditált pedagógus továbbképzések összesítő 
táblázata 

 

Ssz. Képzés megnevezése Óraszáma 
A képzés 

időpontja 
Képzési forma, helyszín 

1. 

A Diagnosztikus 

Fejlődésvizsgáló Rendszer 

(DIFER) használata és az 

erre alapozott fejlesztés 4-8 

éves korban (folyamatba 

ágyazott pedagógus-

továbbképzés) 

Alapítási engedély 

szám: 632/10/2020 

30 

2021.09.09-10., 

és 23.  

 

jelenléti 

Várkerti Általános Iskola 

Vásárhelyi András Tagiskolája 

8100 Várpalota, Tési út 3/B. 

2. 

Tanulóértékelés 

hagyományos és online 

feladatokkal 

Alapítási engedély 

szám: 753/8/2020 

30 

előzetes 

konzultáció:   

2021.09.09.  

képzési napok: 

2021.09.23., 30. 

és 10. 07.  

online 

3. 

A tanulási motiváció 

növelése - online kontakt 

továbbképzés távoktatási 

órákkal 

EFOP 3.10 

Alapítási engedély 

szám: 21/10/2021 

 

30 
2021.09. 17-18 

és 25 
online 

4. 

Kompetenciafejlesztő, 

játékosított digitális 

pedagógia - online 

kontaktforma távoktatási 

órákkal 

EFOP 3.10 

Alapítási engedély 

szám: 384/10/2021 

30 
2021.09. 17-18 

és 24-25. 
online 
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5. 

Képességfejlesztés a 

kompetenciamérés-

eredmények alapján 

Alapítási engedély 

szám: 829/10/2020 

30 

online 

Előkészítő szakasz: 

2021.10.01 - 

2021.10.06. 

2021.10.07.  

2021.10.12.  

2021.11.02.  

2021.11.18.  

Befejező szakasz: 

2021.11.19 - 

2021.11.23. 

online 

6. 

Különleges bánásmódot 

igénylő (SNI, BTM, 

kiemelten tehetséges) 

gyermekek együttnevelése 

az óvodában, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai 

programba 

Alapítási engedély 

szám: 27282/139/2016 

30 szervezés alatt 

jelenléti 

Maroshegyi Óvoda 

8000 Székesfehérvár, 

Rádió utca 1. 

7. 

A gyermeki agresszió 

erőszakmentes kezelése a 

pedagógus mindennapi 

gyakorlatában 

Alapítási engedély 

szám: 12/102/2019 

30 szervezés alatt 
jelenléti 

Székesfehérvár 

8. 

Felkészítés érettségi 

vizsgaelnöki feladatok 

ellátására 

Alapítási engedély 

szám: 27282/138/2016 

30 2021.10.28-29-30. 

jelenléti 

Vetési Albert 

Gimnázium 

8200 Veszprém, 

Kemecse u. 1. 

9. 

Az iskolai bántalmazás 

megelőzése és kezelése 

serdülőknél - Az ENABLE 

iskolai bántalmazás ellenes 

program megvalósítása 

Alapítási engedély 

szám: 9/112/2018 

30 szervezés alatt 
jelenléti 

Székesfehérvár 

10. 

Mentálhigiénés Alapképzés 

Pedagógusoknak 

Alapítási engedély 

szám: 575/107/2017 

30 szervezés alatt 
jelenléti 

Székesfehérvár 
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11. 

TeachUP 1: formatív 

értékelés és személyre 

szabott tanulás a 

gyakorlatban 

Alapítási engedély 

szám: 287/10/2020 

30 szervezés alatt távoktatás 

12. 

TeachUP 2: kollaboratív 

tanulás és kreatív 

gondolkodás fejlesztése a 

gyakorlatban 

Alapítási engedély 

szám: 542/8/2020 

30 szervezés alatt távoktatás 

13. 

Esélyteremtő 

intézményfejlesztési 

program és eszközrendszer 

Alapítási engedély 

szám: 444/10/2020 

30 szervezés alatt Veszprém 

14. 

Tanulói tevékenységek 

támogatása interaktív IKT 

eszközökkel 

Alapítási engedély 

szám: 12/160/2019 

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

továbbképzés) 

Óraszám: 30 

A továbbképzés célja: 

A továbbképzésnek kettős célja van: 

Egyrészt a résztvevők sajátítsák el a DIFER programcsomag szakszerű használatát, másrészt a 

képzés végére váljanak képessé a mérési eredményeken alapuló fejlesztési terv elkészítésére. 

A résztvevők 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 ismerjék meg a 

DIFER programcsomagot és megfelelő használatát. A DIFER szoftver használatában és az adatok 

értelmezésében szerezzenek jártasságot. 

A képzés végére a résztvevők váljanak képessé a mérés során kapott adatok elemzésére és 

értékelésére matematikai, pedagógiai szempontból, és legyenek képesek megállapítani a gyermek 

fejlettségi szintjét. Szerezzenek jártasságot az emprikus adatokra alapozott készségfejlesztés 

megtervezésében, az egyéni és csoportos fejlesztési terv készítésében. 

A résztvevők gyarapítsák meglévő tudásukat a fejlesztés során alkalmazható módszerek, eljárások, 

technikák területén a célzott, tervezett, személyre szabott differenciált támogatás érdekében. 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

Az egyik legfontosabb pedagógiai feladat óvodás és kisiskolás korban a gyermek alapkészségeinek 

fejlesztése, melyek a későbbiekben nélkülözhetetlenek a sikeres tanuláshoz. A gyermekek között már 

hatéves korban több évnyi fejlettségbeli különbség van. Amennyiben időben fel tudjuk térképezni, 

hogy a gyermekek mely területen vannak a fejlődésben elmaradva, akkor célirányos fejlesztéssel 

csökkenthetők a különbségek. 

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) tesztrendszerével nyomon követhető az elemi 

képességek fejlődése 4-8 éves korban. A tanfolyam résztvevői megismerkednek a kritikus elemi 

készségekkel, azok fejlődésével, hiszen a kritikus készségek fejlettsége nagymértékben függ az 

alapkészségek elsajátításának eredményességétől. 

A programcsomag használata lehetővé teszi az egyes gyermekek analitikus diagnózisát. Ennek 

érdekében a résztvevők megismerik az optimális elsajátítás (működés, használhatóság) jellemzőit, 

kritériumát, az odavezető út fontosabb állomásait, az alapvető fejlődési, fejlettségi szinteket. 

A képzés felkészíti a résztvevőket a tesztek szakszerű felvételére, a mért adatok tudatosabb 

kezelésére, a DIFER szoftver használatára, a megbízható következtetések levonására. Pontosabban 

megismerhetik a tanulók/gyermekek közötti különbségeket, hogy ennek figyelembevételével 

készíthessék el a fejlesztési terveket, végezhessék a fejlesztést. 

Mindezek mellett megismerkedhetnek az online mérést és fejlesztést szolgáló eDIA felülettel, annak 

lehetőségeivel. 

A képzés programja döntően a résztvevők aktív tevékenységére építve, együttműködést igénylő 

egyéni, páros és csoportos feladathelyzetekben, interaktivitást támogató formában valósul meg. 

A továbbképzés támogatja a horizontális tanulást és az önreflektivitás elmélyítését. 

A folyamatba ágyazott képzés egyik jellegzetessége, hogy lehetőséget biztosít a saját tudás, 

tapasztalat megosztására, az egymástól tanulásra. Ehhez kapcsolódik a záró feladat első része, mely 

során a résztvevőknek fejlesztő módszereket, módokat kell bemutatniuk az egyes 

képességterületekhez kapcsolódóan, ezzel is bővítve a csoporttársak tudását, illetve a társaktól 

tanulással saját módszertani megújulás is elérhető. 

A másik jellegzetesség, hogy a résztvevő pedagógusok a gyakorlati feladatok kapcsán és a saját 

intézményükben végzett gyakorlat során, ami egyben a zárófeladat második részének előkészítését is 

jelenti, saját intézményük eredményeivel dolgoznak. Ez teszi lehetővé a megszerzett, megerősített 
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tudásuk azonnali hasznosítását az anyaintézményben. 

A gyakorlatorientált képzés során csoportos és egyéni munka váltja egymást, a visszacsatolást a 

képzői és társas reflexiók, illetve a folyamatos önellenőrzés biztosítja. 

A képzés tematikai egységei: 

1. Bevezetés 

2. Pedagógiai mérés 

3. DIFER által vizsgált alapkészségek és azok rendszere 

4. Diagnosztikus Fejlődés vizsgáló Rendszer feldolgozó program használata 

5. Az eredmények elemzése 

6. Az elemi alapkészségek kritérium orientált fejlesztése 

7. Az online tesztelés és fejlesztés lehetőségei 

8. Záró feladatok önálló elkészítéshez szükséges előkészületek tutori támogatással 

9. Az első záró feladat bemutatása 

10. Műhelymunka az intézményi gyakorlat tapasztalatainak feldolgozása és a képzés zárása 

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

1. Részvétel a továbbképzés (kontakt órák) minimum 90 %-án. 

2. A 2.8. pontban részletezett képzési követelmények teljesítése 

A résztvevők a 2.8. pontban részletezett képzési követelmények teljesítésének eredményéről a 

képzést követő két héten belül kapnak visszajelzést. 

Az előírt tartalmi követelmények: 

A továbbképzés végén a résztvevő: 

- ismerje a személyiség fejlődését meghatározó elemi alapkészségek rendszerét, összetevőit, 

fejlődését; 

- legyen képes a DIFER programcsomag mérőeszközeinek szakszerű alkalmazására; 

- legyen birtokában olyan ismereteknek, melyek képessé teszik a mérés adatainak önálló 

feldolgozására, értelmezésére, értékelésére; 

- tudjon a mérési adatokból, elemzésből pedagógiai következtetéseket levonni 

- tudjon fejlesztési tervet készíteni a mérési eredmények alapján; 

- legyen képes változatos módszereket beépíteni a fejlesztésbe; 

- tudja a differenciálás alapelvét alkalmazni a fejlesztés során, valamint konkrét, a fejlődést támogató 

javaslatokat megfogalmazni; 

- ismerje azokat a szakirodalmi forrásokat, online tudásmegosztó felületeket, pedagógiai-módszertani 

technikákat, amelyek szakmai, fejlesztő munkájának alapjául szolgálhatnak. 

Az ismeretek számonkérésének módja: 

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módjának megnevezése, leírása, valamint az 

értékelés szempontjainak meghatározása 

A továbbképzésen elsajátított tudás értékelése 2 részterületen történik: 

 

1. Meghatározott két elemi alapképességhez egy-egy fejlesztési módszer részletes bemutatása, 

prezentálása az utolsó képzési napon 10 perc időtartamban. 

Az értékelési szempontjai: 

- a feladatot a készítő megértette, 

- a bemutatás közérthető, szakmai tudást tükröz 

- a módszerek támogatják a kijelölt fejlesztési területet 

- a módszerek egyediséget, kreativitást tükröznek 

- a bemutatásra a résztvevő teljes mértékben felkészült 

- időtartás, időbeosztás megfelelő a demonstráció során 

Súlya: 30% 

2. Záró dolgozat, amelynek tartalma: 
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Minimum öt gyermek/tanuló DIFER mérésének elvégzése. Az adatok rögzítése a szoftver 

segítségével vagy excel táblázatban, a fejlettségi szintek megállapítása. A kapott adatok elemzése, 

értelmezése. A fejlesztési irányok kijelölése, fejlesztési terv készítése 5-10 oldal terjedelemben. 

Az értékelés szempontjai: 

- Az előírt formai követelményeknek megfelel 

- A dolgozat szerkesztettsége, áttekinthetősége, koherenciája, stílusa, nyelvhelyessége megfelelő 

- Az adatok rögzítése a szoftver segítségével vagy excel táblázatban megfelelő 

- A mért adatok matematikai és pedagógiai elemzése, értékelése szakszerű 

- A fejlesztési terv a mérési eredményekre alapozott, releváns választ ad a feltárt problémákra, a 

tervezett szervezési módok relevánsak a mért adatokkal, a leírt módszerek segítik az adott 

alapkészség fejlődését, a módszerek egyéniek, kreatívak, igazodik a gyermek/tanuló meglévő 

készségszintjéhez. 

- A fejlesztési tervben helyesen jelenik meg a fejlesztés célja, becsült értéke. 

- A dolgozat megfelelően tartalmazza a szakirodalmi hivatkozásokat. 

- A dolgozat megfelelően mutatja be a mért csoport összefoglaló jellemzőit. 

- A dolgozat időterve megvalósítható, a fejlesztés céljához igazodó. 

Elkészítés határideje: az utolsó képzési alkalmat legalább 2 nappal megelőzően. 

Súlya: 70% 

 

A résztvevők a két terület százalékos súlya alapján minimum 75% eredmény elérésekor „Megfelelt” 

minősítést, ennél alacsonyabb eredmény esetén „Nem felelt meg” minősítést kapnak. 

 

A jelentkezés feltételei: 

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógus, tanító, fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus, szociálpedagógus, pszichológus; pedagógus vagy pszichológus. 

  



 

 

9 

Tanulóértékelés hagyományos és online feladatokkal 

Óraszám: 30 

A továbbképzés célja: 

A résztvevő ismerje meg a tanulói tudás mérésére alkalmas papíralapú, valamint online fel-adatok és 

javítókulcs készítésének algoritmusát. 

A feladatok készítése során tudja érvényesíteni a mérésmódszertan tárgyilagosságra, 

megbízhatóságra és érvényességre vonatkozó követelményeit. 

A mérésmódszertani követelmények ismeretében váljon alkalmassá saját feladatlap és javítókulcs 

elkészítésére hagyományos és online platformon egyaránt. A két platform eltéréséből adódó 

különbségekből származó feladattípus-váltás szükségességét legyen képes felismerni és 

végrehajtani. 

A résztvevő váljon képessé mérőfeladatok hibáinak beazonosítására, a hibák korrigálására. 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

Minden pedagógus használ, sőt maga is készít feladatokat. A tanulók tudását megbízhatóan mérő 

feladatokat találni sem könnyű, készíteni még nehezebb. A tanulói tudás online értékelése újabb 

kihívások elé állítja a pedagógusokat, mert a már meglevő 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. 

 

A blended formában megvalósuló továbbképzésen a résztvevők felelevenítik a pedagógiai mérés-

értékelés alapfogalmait, valamint a feladatkészítési ismereteiket, megosztják ezirányú tanári 

tapasztalataikat. A gyakorlatok lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők elsajátítsák a tanulói tudás 

mérésére alkalmas papíralapú, valamint online feladatok és javítókulcs készítésének algoritmusát, 

képesek legyenek korrigálni felismert saját hibáikat. Gyakorlatot szereznek abban, a fel-adatkészítés 

során hogyan érvényesülnek a mérésmódszertan tárgyilagosságra, megbízhatóságra és 

érvényességre vonatkozó követelményei. 

A résztvevők gyakorolják tudásmérő feladatok és azok javítókulcsának elkészítését hagyományos és 

online platformon egyaránt. A két platform eltéréséből adódó különbségeket felismerve képessé 

válnak a megfelelő feladattípus-váltásra. 

A résztvevők a gyakorlatorientált képzés végén képesek lesznek a saját és mások mérőfeladatainak 

hibáit beazonosítani, a hibákat szakszerűen korrigálni. 

 

A képzésben három kontaktnap és két távoktatásos időszak váltja egymást. A résztvevők irányított 

feladatok segítségével távoktatásos formában sajátítják el azokat az elméleti alapokat, amelyekre a 

jelenléti alkalmak egyéni, páros és csoportos gyakorlatai épülnek. A második távoktatásos 

szakaszban lehetőség nyílik a zárófeladat előkészítésére és a többi résztvevővel való megvitatására, 

elősegítve, hogy az elkészülő produktum a tanulói tudást tárgyilagosan, érvényesen és megbízhatóan 

értékelje. Az önálló tanulási és feladatmegoldási szakaszok a teljes képzés 50%-át teszik ki (15 óra). 

A program döntően a résztvevők tevékenységére, egyéni, páros és csoportos feladatmegoldásra, 

interaktív tevékenységre épít. A zárófeladatot a résztvevők képzői támogatással készíthetik el, és a 

továbbképzés fontos eseménye az utolsó jelenléti napon azoknak a lehetőségeknek a 

végiggondolása, hogyan lehet átadni a képzésen tanultakat a szakmai munkaközösség, a 

nevelőtestület mint tanulószervezet részére. A folyamatos szakmai eszmecsere és 

tapasztalatmegosztás mentén megvalósuló fejlesztés és önreflexió a képzés egyik legfontosabb 

vezérfonala. 
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Tekintettel arra, hogy a jelenléti tematikai egységek online kontaktformában is megvalósíthatóak, a 

pedagógusok a képzés során aktívan alkalmazhatják azokat a webináriumi eszközöket, amelyeket 

mindennapi iskolai munkájuk során is használnak, továbbá megismerhetnek újabb, az iskolai 

oktatásban könnyen alkalmazható platformokat. 

 

A képzés fő tartalmi területei: 

• 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 mérőeszközfejlesztés algoritmusa 

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

1. A zárófeladat határidőre történő feltöltése 

2. Részvétel a kontaktórák 90%-án. 

Az előírt tartalmi követelmények: 

A továbbképzés végén a résztvevő: 

- ismerje a pedagógiai mérés-értékelés alapfogalmait, 

- ismerje a feladatkészítés elméleti hátterét, 

- legyen képes elméleti ismeretei alapján önállóan hagyományos feladatokat és javítókulcsot 

készíteni, 

- legyen képes a hagyományos feladatait online felületre adaptálni, 

- legyen képes mérésmódszertani szempontból kritikusan szemlélni tudásszint- és képes-ségmérő 

feladat(lap)okat, 

- legyen képes végrehajtani a mérésmódszertani hibát tartalmazó feladatok korrekcióját. 

Az ismeretek számonkérésének módja: 

A továbbképzés résztvevőjének 

- el kell készítenie egy szabadon választott tantárgy és téma mérését szolgáló öt feladatot az alábbi 

típusokban: 

1. rövid szöveges válasz 

2. sorba rendezés 

3. párosítás, halmazba rendezés 

4. többszörös választás 

5. hosszú/összefüggő válasz. 

- A feladatokhoz javítókulcsot kell készítenie. 

- A feladatokat a szükséges változtatások elvégzésével adaptálnia kell egy szabadon válasz-tott 

online platformra: 

- a feladatokat szükség szerint átalakítja, 

- a feladatok pontozásának ellenőrzése céljából szerkesztői jogosultságot ad a feladatokhoz a képző 

számára. 

A résztvevőnek a hagyományos feladatlapot tartalmazó Word állományt – benne az online adaptáció 

elérhetőségére mutató hivatkozással – a 3. kontaktnapot követő 5. munkanap 22 óráig fel kell töltenie 

a továbbképzés Moodle felületére.A feladatok hagyományos és online változatainak egyaránt meg kell 

felelniük a mérésmód-szertani alapelveknek. Az online adaptációnak tükröznie kell a felület 

specifikumából adódó változtatásokat abból a célból, hogy a tanulói tudás értékelését az online 

változat is tárgyilagosan, érvényesen és megbízhatóan szolgálja. 
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A hagyományos mérőeszköz: 

1) a meghatározott típusú 

a) rövid szöveges válasz 

b) sorba rendezés 

c) párosítás, halmazba rendezés 

d) többszörös választás 

e) hosszú/összefüggő válasz 

öt feladatot tartalmazza 

 

Ha ennek a szempontnak az értéke 0%, az összes további szempont is 0%-os. 

 

(2) feladataihoz készült javítókulcs a mérésmódszertani elvekkel összhangban áll 

Ha ennek a szempontnak az értéke 0%, a (9) szempont is 0%-os. 

 

(3) feladatainak mindegyike megfelel a tárgyilagosság követelményének 

Ha ennek a szempontnak az értéke 0%, a (9) szempont is 0%-os. 

 

(4) feladatainak mindegyike megfelel a megbízhatóság követelményének 

Ha ennek a szempontnak az értéke 0%, a (9) szempont is 0%-os. 

 

(5) feladatainak mindegyike megfelel az érvényesség követelményének 

Ha ennek a szempontnak az értéke 0%, a (9) szempont is 0%-os. 

 

(6) tartalmazza az online adaptáció elérhetőségére mutató hivatkozást 

Ha ennek a szempontnak az értéke 0%, az összes további szempont is 0%-os 

 

(7) a hivatkozáson elérhető adaptáció-hoz a képző megkapta a szerkesztői jogosultságot 

Ha ennek a szempontnak az értéke 0%, az összes további szempont is 0%-os 

 

A mérőeszköz online adaptációja: 

 

(8) tükrözi az online platform sajátosságaiból adódó különbségeket 

(9) biztosítja a mérésmódszertani elvekkel összhangban álló értékelést 

(10) a hosszú, összefüggő választ igénylő feladat feladattípus-váltással készült el 

 

 

* Kizárólag az egyes értékelési szempontok maradéktalan teljesülése esetén adható a 10%-os érték. 

Hiányos teljesülés esetén a 10% nem bontható, a szempont értéke kizárólag 0% lehet. 

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele a követelmények legalább 60%-os teljesítése. 

A jelentkezés feltételei: 

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; pedagógus. 

– megelőző szakmai gyakorlat: 

– egyéb: online kontakt órák esetén alapszintű jártasság az informatikai eszközök használatában 

(gépkezelés, szövegszerkesztés, internethasználat) 
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A tanulási motiváció növelése - online kontakt továbbképzés távoktatási 
órákkal 

Óraszám: 30 

A továbbképzés célja: 

A továbbképzés célja, hogy a résztvevő: 

-ismerje meg a motiválatlanság elméleti és gyakorlati elemeit 

-váljon képessé saját tanulóinál a motiválatlanság okának feltárására 

-váljon képessé elemezni a motiválás szempontjából a tanítási-tanulási folyamat minden fontos fázisát 

az előzetes tudás felmérésétől az ellenőrzés-értékelésig, 

-sajátítsa el a hálózati tanulási kultúrát, 

-ismerje meg a szülők megnyerésének, bevonásának módját, eszközeit a tanulók motiválása 

szempontjából, 

-váljon képessé saját személyiségének fejlesztésére, a tanári attitűd formálására, 

-elemezze a személyes motiváltságon alapuló értékfeltárási folyamatot a saját 

szülőföldjére/lakóhelyére vonatkozóan 

-kapjon elméleti és gyakorlati segítséget saját tanulói motiválásához 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

A tanulási motivációt jelentős mértékben képes növelni az iskola pozitív légköre, a rendszeres 

együttműködés gyakorlata, az elfogadó közösség, a társas támogatás, a facilitáció, illetve a csoport 

motiváló ereje. A képzés résztvevői megismerhetik a fenn megnevezett területek fejlesztési 

lehetőségeit, hogy minél több sikerélményt tudjanak nyújtani a tanulóknak. 

 

A képzés specialitásai: 

- A képzés blended (kevert) továbbképzés: online kontakt órás és távoktatási forma egyben. 

- A képzés tematikája, gyakorlatai, záró értékelése az ugyanilyen elnevezésű, de távoktatás + jelenléti 

formából álló képzéssel azonos. 

- A gyakorlati feladatokat a leírásnak megfelelően távoktatási formában, otthoni munkában kell 

elvégezni tanulókkal vagy kollégákkal. 

- Az online, távoktatásos munkához a segédanyagok, a feladatokhoz kapcsolódó útmutatások a 

Moodle-felületen és a Résztvevői munkafüzetben találhatók. 

- Az online kontakt órák, videóbeszélgetések a MS Teams felületen zajlanak, melyhez a résztvevőnek 

megfelelő informatikai háttér biztosítása szükséges. 

A képzés 30 órás, melynek teljesítése 6 hétre oszlik el, 3 online kontakt órás nappal (előzetes 

egyeztetés alapján), mely napokon délelőtt és délután kerül sor a videóbeszélgetésekre 

(ebédszünettel). 

 

A képzés során megjelenő tematikai egységek: 

1. Téma: Szakirodalmi felkészülés, témára hangolás, érzékenyítés 

2. Téma: A tanulási motiváció fogalma, szintjei, dimenziói, motívumai 

3. Téma: A tanulási motiváció növelését befolyásoló tényezők 

4. Téma: A tanítási-tanulási folyamat elemző áttekintése a motiválási lehetőségek szempontjából 

5. Téma: Szülőföldünk értékei - gyakorlati példa az elméleti ismeretek megvalósítására 

 

A résztvevők alkalmazható oktatásszervezési módszerekben és munkaformákban szerezhetnek 

jártasságot (pl. kooperatív tanulásszervezés, projekt, differenciált tanulásszervezés, egyéni munka, 

páros munka és csoportmunka stb.). 

A továbbképzésnek nincsenek speciális, külső helyszínen zajló részei. 

A továbbképzés aktív tanulásra épül, a résztvevőknek egyéni ismeretszerzési utakat kínál fel, és 
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lehetővé teszi az egymástól való tanulást. A képzési folyamatot átszövi a szülőföld/lakóhely értékeinek 

feldolgozása. 

A tanúsítvány kiadásának feltétele a záró produktum (portfólió) határidőre történő benyújtása. 

A képző (legkésőbb) a képzés utolsó napjától számított 14 napon belül a Moodle felületen vagy e-

mailen néhány mondatos szöveges értékelést ad minden résztvevőnek. 

Az előírt tartalmi követelmények: 

Legyenek elméleti ismeretei a motiváció fogalmáról, típusairól, a tanítási-tanulási folyamatról, a tanulói 

munkaformákról és a motivációt növelő pedagógus attitűdről. 

Ismerje a kötelező szakirodalomban foglalt tartalmakat, legyen képes reflexiót megfogalmazni az 

olvasottakról. 

Legyen jártas a szakirodalmi szövegek kulcsszavainak megtalálásában. 

Legyen képes a lényeges információk kiemelésére, és prezentálására. 

Tudja elemezni a szabadon választott szakirodalmat a megadott szempontok alapján. Észrevételeit, 

egyéni gondolatait legyen képes röviden összegezni az ismeretek hasznosításáról saját pedagógiai 

gyakorlatában. 

Tudja saját szülőföldjének/lakóhelyének értékeit bemutatni egy prezentációban. 

Tudjon gondolattérképet készíteni a választott tanítási stratégiáról. 

Tudjon konkrét példákat a motiválás lehetséges módjaira. 

Készség szinten tudja alkalmazni a tanulási motivációt növelő technikákat (csoportmunka irányítása, 

legalább egy kooperatív technika) tanulói foglalkoztatás során (távoktatási forma: otthoni feladatok). 

Legyen jártas a Moodle felület használatában, az infokommunikációs eszközök alkalmazásában (MS 

Teams), a Windows programjainak kezelésében. 

Az ismeretek számonkérésének módja: 

A zárófeladat a képzésen készített portfólió, ami a képzést ideje alatt kerül feltöltésre a Moodle felület 

megjelölt részeihez. 

A portfólió tartalmazza: 

1./ a tanulási motiváció témájához kapcsolódó kötelező és a választott szakirodalom megadott 

szempontok szerinti feldolgozását. A tanulmány főbb gondolatainak vázlatos bemutatása fél oldalnyi 

terjedelemben. Reflexió megfogalmazása (fél oldal terjedelemben): Hogyan tudja a munkája során 

hasznosítani, tanórai tevékenységébe beépíteni a tanulmányban olvasottakat? 

Értékelés: 

A szakirodalom ismereteinek gyakorlati alkalmazási lehetőségeiről szóló összegzés - 5 pont 

A tanulási motivációval kapcsolatos előzetes ismeretek megerősítését szolgáló elemek kiemelése - 5 

pont 

Az előzetes tudást új megvilágításba helyező elemek kiemelése - 5 pont 

Összesen 15 pont 

 

2./ A tanítási stratégiáról szóló leírás lényeges elemeinek kiemelését, a tanítási-tanulási folyamat 

fázisaihoz kapcsolását, a kiemelt kulcsszavak megjelenítését szófelhőben. 

Értékelés: 

Az elkészített és a Moodle felületen a Közös munkák könyvbe feltöltött szófelhő értékelése a 

legjellemzőbb fogalmak megjelenése alapján. 

Összesen:10 pont 

 

3/ Az otthoni feladatok elvégzése eredményeként létrehozott tervezetet a szülőföld/lakóhely 

értékeinek feltárására, amelyhez minden résztvevő a saját tantárgyához köthetően egy önálló ötletet is 

kapcsol. (A feladat részletesen a Képzői kézikönyvben található.) A dolgozat terjedelme 3-4 oldal 
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Értékelés: 

Konkrét példák megjelenése a motiváció lehetséges módjaira a saját tantárgyaknak, műveltségi 

területnek megfelelően, a szülőföld/lakóhely felfedezésére vonatkozóan. Az egyéni ötlet további 

értékelési szempontja a feladathoz való szerves kapcsolódás. 

A záró dolgozatban legyen utalás a szülők bevonásának lehetőségeire is. 

Összesen 25 pont 

Maximálisan adható 50 pont. 

0-30 pont: a követelményeket a résztvevő nem teljesítette 

31- 44 pont: a követelményeket a résztvevő teljesítette 

45-50 pont: a követelményeket a résztvevő kiválóan teljesítette 

 

A visszajelzés részét képezi az önértékelés kérdőívére adott válaszokra vonatkozó képzői reflexió, és 

a részfeladatok pontokkal történő értékelése is. 

A dolgozatot (legkésőbb) a képzés utolsó napjától számított 7 napon belül kell benyújtania minden 

résztvevőnek. 

A képzőnek (legkésőbb) a képzés utolsó napjától számított 14 napon belül a Moodle felületen vagy e-

mailen néhány mondatos szöveges értékelést kell adnia minden résztvevőnek. 

A jelentkezés feltételei: 

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógiai munkakör betöltéséhez 

szükséges szakképzettség  

– egyéb: számítástechnika felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, Power Point, tetszőleges 

képszerkesztő program, prezentáció készítő program, internethasználati ismeretek, Moodle felület 

kezelése az előírtak szerint, MS Teams program letöltése, kezelése, videóbeszélgetésben részvételre 

alkalmas eszközök) 
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Kompetenciafejlesztő, játékosított digitális pedagógia - online kontaktforma 
távoktatási órákkal 

Óraszám: 30 

A továbbképzés célja: 

A Kompetenciafejlesztő, játékosított digitális pedagógia módszertani megújító pedagógus-

továbbképzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak a 21. század kihívásaira megfelelő 

válaszokat és hatékony megoldásokat adni nevelési-oktatási munkájuk során. A pedagógusok olyan 

digitális pedagógiai eszközöket és módszereket ismerjenek meg, amelyek használatával képessé 

válnak tanulóik eredményes motiválására, tevékenykedtetésre és értékelésre játékos, 

kompetenciafejlesztő digitális tanulási környezetben. 

 

A pedagógusok ismerjék meg, hogy az információs társadalom, a digitális „robbanás” milyen kihívások 

elé állítja az iskolákat és a benne dolgozó pedagógusokat. Ismerjék meg a digitális generáció 

sajátosságait, e kapcsán pedig értsék meg, miért érdemes újra értelmezni a tanítási és tanulási 

módszereket, illetve a pedagógusszerepeket. 

Ismerjék meg a digitális (IKT) eszközök pedagógiai előnyeit és esetleges hátrányait, illetve képessé 

váljanak az IKT-eszközök magabiztos használatára. 

Eközben sajátítsák el, hogyan választhatják ki az IKT-eszközöket kreatívan és produktívan a tanítási-

tanulási folyamat különböző szakaszaiban (ráhangolás, szemléltetés, új ismeret feldolgozása, 

gyakorlás, összefoglalás, értékelés). 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

Jelen képzés blended (kevert) képzés: 24 órában online kontakt formában, 6 órában távoktatási 

formában zajlik 

 

A továbbképzés során az elméleti alapok mellett számtalan gyakorlati példát, módszertani ötletet és 

adaptálható jó gyakorlatokat ismernek meg a résztvevők a kooperatív tanulás, a projektmódszer, a 

kutatásalapú tanulás, a tanítási dráma, a digitális pedagógia és a játékosítás (gamification) 

témaköreiből. Az aktív tanulás módszereire való hivatkozás, szükséges alkalmazásuk a pedagógiai 

munkában szinte a képzés teljes részét lefedik. Ehhez segítséget ad a képzés során bővíthető Ötlettár 

(feladatbankok), amely a Résztvevői munkafüzetben és a Képzői kézikönyvben is megtalálható. 

 

A képzés időbeosztása: minden jelenléti témakör nyolcórás. A hatórás továbbképzési szakasz Moodle 

környezetben zajlik. Első három órája megelőzi az online formában megtartott kontaktórákat, illetve az 

online kontaktórákat plusz három óra távmunka zárja. 

A képzésen a részvevők nagycsoportban, 4-5 fős csoportban, párban és egyénileg végeznek 

változatos tevékenységeket. A képző sajátélményű kooperatív csoportmunkát (szakértői mozaik, 

ötletbörze, T táblázat), valamint változatos IKT-használatot is alkalmaz, amelyet a résztvevők 

osztálytermi környezetben bevezethetnek. 

A távmunka főként egyéni tevékenységekből: szakirodalom olvasásból, tesztkitöltésből áll, de 

megkívánja a résztvevők egymással és a képzővel folytatott szakmai kommunikációját is. Ennek 

ösztönzését feladatok, fórumtevékenységek szolgálják. Az online kontaktórák a résztvevők folyamatos 

tevékenységére, aktivitására épülnek. 

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

„A Résztvevői munkafüzet / Tanulási napló / Ötlettár folyamatos használata. Egy 

óraterv/foglalkozásterv feltöltése a Moodle felületre a jelenléti órákat követő 7 napon belül, a 

távoktatásos feladatok elvégzése, valamint a továbbképzésen való 90%-os részvétel.” 
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Az előírt tartalmi követelmények: 

A résztvevő 

• tudjon arról hogy a digitalizáció milyen hatással van a tanításra és a tanulásra 

• legyen képes újraértelmezni saját pedagógusszerepét, illetve ezzel kapcsolatban legyen képes 

alkalmazni a motivációs, a tanulásszervezési és az értékelési módszereket a digitális generáció 

hatékony nevelésében és oktatásában 

• legyen képes a digitális (infokommunikációs vagy IKT) eszközök kiválasztására és alkalmazására a 

különféle pedagógiai céloknak megfelelően 

•legyen képes az IKT-eszközök technikai, módszertani, pedagógiai alkalmazására 

Az ismeretek számonkérésének módja: 

Egy óraterv/ foglalkozásterv feltöltése a Moodle felületre a jelenléti órákat követő 7 napon belül. Az 

óratervben/ foglalkozástervben jelenjen meg a digitális (IKT) eszközökkel támogatott játékosított 

(gamifikált) tanulás valamilyen módja a továbbképzésen elsajátítottak alapján. 

 

Értékelései szempontok: 

Formai követelmény: minimum 1,5 oldalas foglalkozásterv elkészítése táblázatos formában Times 

New Roman betűstílussal, 12-es betűmérettel, 1,5 sorköz távolsággal 

Tartalmi követelmény: 

a) a tanítási témához tartozó feladatbank kidolgozása a különféle intelligenciafaktorok/ 

képességterületek és egyéni tanulási útvonalak alapján (minimum 5 feladatot tartalmazzon a 

feladatbank) 

b) a feladatok játékos értékelésének kidolgozása (szintek, szintugrási lehetőségek, bónuszpontok, 

hitelpontok stb.) 

c) a feladatok elvégzéséhez szükséges IKT-eszközök megnevezése (minimum 5 db) 

d) fejlesztendő 21. századi kompetenciák megnevezése (min. 3 darab) konkrétan az adott 

feladattípusoknál 

Megfelelt: Amennyiben a résztvevők teljesítik a megadott szempontokat. Hiány esetén a konzulens 

visszaküldheti az óratervet a résztvevőnek hiánypótlásra. 

Nem felelt meg: Amennyiben a résztvevő nem felel meg a fenti formai és tartalmi követelményeknek. 

 

Határidő: A jelenléti órákat követő 7 napon belül a résztvevőknek el kell küldeniük záró dolgozatukat a 

képző/konzulens számára a Moodle felületen. 

A jelentkezés feltételei: 

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógus munkakör betöltéséhez 

szükséges szakképzettség (Ktv. 3. sz. melléklete). 

– megelőző szakmai gyakorlat: 

– egyéb, éspedig: informatikai alapismeretek 

webinárium (Webex vagy Zoom vagy Microsoft Teams vagy Googe Meet) kezelésében való jártasság 
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Képességfejlesztés a kompetenciamérés-eredmények alapján 

Óraszám: 30 

A továbbképzés célja: 

A továbbképzés célja, hogy a résztvevő megismerje Országos kompetenciamérés keretrendszerét, a 

jelentések tartalmát, a képességszintek rendszerét és tartalmát. 

Váljon alkalmassá a képességmegoszlások értelmezésére, váljon képessé annak a meghatározására, 

hogy az egyes szinteken levő tanulók mely képességeknek vannak a birtokában. 

Váljék alkalmassá több osztály eredményeinek egymással történő, illetve a telephelyi eredmények 

idősoros összehasonlítására. 

Váljon képessé a kompetenciamérés mindkét mért területének képességszint-leírásaiban a saját 

tantárgyában végzett hatékonyabb fejlesztés céljából szükséges képességek beazonosítására. 

Ismerje meg és a feladatfejlesztés során váljék képessé a mérő- és fejlesztőfeladatok specifikumainak 

alkalmazására. 

Váljon képessé a kompetenciamérési eredmények alapján a képességfejlettség terén leginkább 

elmaradt tanulók számára saját tantárgyán belül fejlesztőfeladatokat készíteni, és ezek 

leghatékonyabb megvalósulása céljából a megfelelő tanulásszervezési módot kiválasztani. 

Ismerje meg az intézményi fejlesztési terv funkcióját és felépítését. 

Váljék alkalmassá telephelyi szintű adatértelmezés alapján intézményi szintű fejlesztési terv-be 

foglalható lépések és tanulásszervezési módok megtervezésére. 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

Minden iskola évente visszajelzést kap a 6., 8. és 10. évfolyamra járó tanulói képességfejlettségéről 

az Országos kompetenciamérés (a továbbiakban OKM) jelentéseiben. Mivel matematikai esz-

köztudás és szövegértés területén zajlik a mérés, elterjedt az a szemlélet, hogy ezen területek fej-

lettségéért kizárólag a matematika, illetve a magyar szakos tanárok a felelősek. A mérés azonban 

kereszttantervi, azaz minden és bármely tantárgy tanítása-tanulása során szükséges képességeket, 

készségeket vizsgál. Egy vagy több tanuló képességfejlettségének elmaradása az évfolyamán várttól 

nemcsak a két mért területen, hanem minden egyéb tantárgy esetén is akadályozza a tanítás 

hatékonyságát, a tanulás sikerességét. A képzés célja annak tudatosítása, hogy csak a nevelőtestület 

intézményi szintű, tudatos fejlesztő beavatkozása eredményeképpen várható el fejlődés a 

kompetenciamérés által diagnosztizáltan alulteljesítő tanulók felzárkóztatása területén. 

 

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 tan-

tárgyból megtervezett fejlesztési részletet el tudják készíteni. Ennek keretében elsajátítják az idő-

soros adatok szakszerű elemzését, valamint az OKM FIT elemző szoftver adatainak értelmezését. 
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A képzés fő tartalmi területei: 

- 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 blended formában megvalósuló továbbképzésen három kontaktnap és két távoktatásos időszak 

váltja egymást. A résztvevők irányított feladatok segítségével a jelenléti alkalmak egyéni, páros és 

csoportos gyakorlatai során sajátítják el azokat az elméleti alapokat és tesznek arra a jártasságra, 

amelyre a távoktatási szakaszban elkészítendő esettanulmányaik épülnek. A második távoktatásos 

szakaszban lehetőség nyílik a zárófeladat előkészítésére és a többi résztvevővel való megvitatására, 

elősegítve, hogy az elkészülő produktum a tanulói képességfejlesztést úgy tartalmában, mint 

tanulásszervezési megvalósítása terén tantárgyspecifikusan támogassa. Az önálló tanulási és 

feladatmegoldási szakaszok teljes képzés 33%-át teszik ki (10 óra). 

 

A program döntően a résztvevők tevékenységére, egyéni, páros és csoportos feladatmegoldásra, 

interaktív tevékenységre épít. A zárófeladatot a résztvevők képzői támogatással készíthetik el, és a 

továbbképzés fontos eseménye az utolsó jelenléti napon azoknak a lehetőségeknek a 

végiggondolása, hogyan lehet a képzésen tanultakat az intézményi intézkedési tervbe integrálni. 

 

Tekintettel arra, hogy a jelenléti tematikai egységek online kontaktformában is megvalósíthatóak, a 

pedagógusok a képzés során aktívan alkalmazhatják azokat a webináriumi eszközöket, amelyeket 

mindennapi iskolai munkájuk során is használnak, továbbá megismerhetnek újabb, az iskolai 

oktatásban könnyen alkalmazható platformokat. 

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

1. A 2.8. pontban részletezett képzési követelmények legalább 75%-os teljesítése. A záródolgozat 

első részét legkésőbb a harmadik kontaktnapot 48 órával megelőzően, a második részt a negyedik 

kontaktnapot követő 5 munkanapon belül kell a résztvevőnek benyújtania. 

2. Részvétel a kontaktórák 90%-án. 

Az előírt tartalmi követelmények: 

A továbbképzés végén a résztvevő: 

ismerje 

-- a pedagógiai mérés-értékelés alapfogalmait, 

-- az Országos kompetenciamérés bemeneti és kimeneti adatait, 

-- a képességszintek tartalmát, 

-- az intézményi intézkedési terv felépítését és tartalmát; 

legyen képes 

-- az Országos kompetenciamérés telephelyi jelentése, valamint az OKM FIT elemző szoftver adatait 

értelmezni, 

-- azok alapján fejlesztési célokat, feladatokat és tanulásszervezési célokat megfogalmazni, 

-- a képességszintek tartalma alapján az alulteljesítő tanulók számára a saját tantárgyán belül 

fejlesztőfeladatokat készíteni, 

-- azokhoz hatékonyságukat támogató tanulásszervezési módot hozzárendelni, 

-- intézményi intézkedési terv elkészítéséhez saját tantárgyából megtervezett fejlesztés tartalmával és 

megvalósítási módjával hozzájárulni 
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Az ismeretek számonkérésének módja: 

1. A továbbképzés résztvevőjének egy esettanulmány keretében elemeznie kell a Telephelyi jelentés 

mindkét mért területén az 5a, 5b, valamint a matematikai eszköztudás területén az 5c ábráit és 

megállapításokat kell azok alapján fogalmaznia 

-- az osztályok között a képességösszetétel, 

-- a képességszintek tekintetében, 

-- a szövegértés és a matematika eredmények összevetésével összességében és osztályon-ként, 

továbbá 

-- hogy az 5a és 5b matematikaábrákra vonatkozó megállapításait mennyiben támasztják alá az 5c 

ábrán tapasztalható összefüggések. 

Megállapításait egyetlen 3-6 oldal terjedelmű Word- és PDF-állományban fel kell töltenie a Moodle 

felületre a harmadik kontaktnapot 48 órával megelőzően. 

2. A résztvevőnek meg kell terveznie a saját iskolája 6. vagy 10. évfolyami adataira épülő fejlesztés 

tartalmát és annak tanulásszervezési megvalósítását saját tantárgyából az évfolyam egyetlen, több 

osztály esetén a legalacsonyabb átlagú osztály számára. 

Ehhez 

a) rögzítenie kell a releváns adatokat a Telephelyi jelentésből, 

b) azokra vonatkozó megállapításokat kell megfogalmaznia, 

c) azok alapján be kell azonosítania, milyen fejlesztéseket képes a saját tantárgyán belül 

megvalósítani, 

d) ezekhez milyen tanulásszervezési módokat tud a hatékonyság és sikeresség szempontját szem 

előtt tartva hozzárendelni, 

e) és a megállapításait az intézményi intézkedési tervben foglalt fejlesztési célokhoz, azok 

rendszeréhez tartalmában és módszereiben koherensen illeszkedő, az intézkedési terv fel-építésének 

megfelelő struktúrában rögzíteni. 

Az 5-10 oldal terjedelmű egyetlen Word- és PDF-állomány beadási határideje a negyedik kontaktnapot 

követő 5. munkanap. 

Az értékelés egyéni pontozólapon történik. 

Az értékelés szempontjai: 

mindkét mért területen a képességösszetételre és a képességszintek szerinti megoszlásra vonatkozó 

megállapítások teljes körűsége és kifejtettsége 

a matematikateljesítmény és az iskolai értékelés összefüggéseire vonatkozó megállapítások teljes 

körűsége és kifejtettsége 

a lemaradással rendelkező tanulók fejlesztendő képességei saját tantárgyon belüli meghatározásának 

teljes körűsége és kifejtettsége 

a hozzárendelt tanulásszervezési módok teljes körűsége és kifejtettsége 

a fejlesztés tartalmi és módszertani összetevőinek az intézményi intézkedési tervben foglalt fejlesztési 

célokhoz, azok rendszeréhez tartalmában és módszereiben koherensen illeszkedő, az intézkedési 

terv felépítésének megfelelő struktúrában történő kidolgozása. 

a benyújtott állományok terjedelmi és határidőtartása. 

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele a követelmények legalább 75%-os teljesítése 

 

A jelentkezés feltételei: 

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; pedagógus. 

– megelőző szakmai gyakorlat: 

– egyéb, éspedig: online kontaktórák esetén alapszintű jártasság az informatikai eszközök 

használatában (gépkezelés, szövegszerkesztés, internethasználat) 
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Különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTM, kiemelten tehetséges) gyermekek 
együttnevelése az óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba 

Óraszám: 30 

A továbbképzés célja: 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes 

megvalósításának támogatása az óvoda esélyteremtő feladatait erősítő óvodapedagógus 

kompetenciák fejlesztésével. 

A képzés részét képező alapmodul támogatni kívánja a pedagógusok felkészülését a pedagógiai 

program felülvizsgálatára, módosítására, az egyes hátránycsökkentést célzó óvodai 

tevékenységelemek beépítésére, az implementáció tartalmi és technikai kivitelezésére. 

A képzés további célja, hogy a képzési tartalom korszerű tudáselemekkel bővítse a résztvevők eddig 

megszerzett pedagógia ismereteit (óvodapedagógia, neveléslélektan, gyógypedagógia, 

szakmódszertanok), járuljon hozzá új ismeretek és készségek elsajátításához, a képességek 

fejlesztéséhez. 

A saját élményű gyakorlatokon keresztül elsajátított pedagógiai ismeretek, készségek, képességek és 

kompetenciák birtokában a pedagógusok váljanak alkalmassá a különleges bánásmódot igénylő (SNI, 

BTM, kiemelten tehetséges) gyermekek együttneveléséhez kapcsolódó feladatainak magasabb szintű 

ellátására, a gyermekek egyenlő esélyeit növelő módszerek, a hátránycsökkentő pedagógia 

elméletének gyakorlati alkalmazására. 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

Az utóbbi évtizedek kutatási eredményei szerint a kisgyermekkori hátrányok alapvetően hatnak a 

gyermekek további előmenetelére, egész életútjára. A továbbképzés e kutatások eredményeire 

alapozva a kisgyermekkori hátránykompenzálás korszerű óvodai módszereinek megismertetése, 

megfigyelése, elsajátítása érdekében jött létre. 

A képzési program része egy hospitálással egybekötött jó gyakorlat megtekintése, valamint az 

alapmodul, mely az óvodai pedagógiai programok fejlesztéséhez kíván segítséget adni. Ebben a 

modulban a résztvevők megismerhetik a pedagógiai programra vonatkozó jogszabályi hátteret, a 

tartalmi szabályozó normákat, a felülvizsgálatának folyamatát és elfogadását, majd a módosított 

program implementációs lehetőségeit. 

A képzés az óvodai helyszínen való megvalósításával, valamint a képzésbe ágyazott, hospitálással 

egybekötött jó gyakorlat megtekintésével egyrészt az óvodapedagógus, másrészt az intézmény 

szakmai munkájának fejlesztését szolgálja. 

A tanfolyami programban külön hangsúlyt fektettünk a kooperatív tanulási módszerekre. A Képzői 

előadás és megbeszélés mellett a kiscsoportban végzett feladatok, a különböző csoportalakítási 

módszerek hozzájárulnak a konstruktív tanuláshoz, az együttműködési képességek fejlesztéséhez. 

Fontosnak tartjuk a tudásmegosztást, az egymástól való tanulást, a jó gyakorlatok megosztását, mely 

hozzájárul az elköteleződés, a pedagógus életpálya személyes, eredményes megvalósításához. 

Mindezt kiegészíti a Képzői reflexió, mely segíti az ismeretek, gyakorlatok elmélyülését. 

A saját élményű gyakorlatokon keresztül elsajátított pedagógiai ismeretek, készségek, képességek és 

kompetenciák birtokában a pedagógusok alkalmassá válhatnak az óvodai nevelés feladatainak 

magasabb szintű ellátására, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézségekkel küzdő gyermekek egyenlő esélyeinek megvalósítására, a hátránycsökkentő 

pedagógia elméletének gyakorlati alkalmazására. 

A tanfolyamon a résztvevők megismerhetik a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

sajátosságait, fejlesztési lehetőségeit hátránycsökkentő pedagógia segítségével, a gyermekek 

képességfejlődését, hátránycsökkentését támogató módszereket, technikákat, játékokat, valamint 

együttműködési lehetőségeket a hátránycsökkentés/tehetséggondozás érdekében. 

A továbbképzés sikeres elvégzésének, a tanúsítvány kiadásának feltétele: 

- a képzési idő minimum 90%-án történő részvétel 
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- hospitálási napló a résztvevő reflexióival 

és 

- tevékenység/fejlesztési terv határidőre történő benyújtása. 

Az előírt tartalmi követelmények: 

- ismerje a hátránycsökkentés fogalmát, lehetőségeit, módszereit az óvodában; 

- legyen képes saját intézményi innovációik tekintetében fejlesztési tervet készíteni, 

- legyen képes a gyermekekről készült diagnózist követően a prognózist felállítani és annak elérése 

érdekében fejlesztési tervet készíteni, illetve megfelelő szakember segítségét kérni; 

- ismerje az integráció és az inklúzió közötti különbséget, ismerje szerepét az óvodai nevelésben, az 

esélyegyenlőség biztosításában, a hátránycsökkentésben; 

- ismerje a gyermekek képességfejlődését, hátránycsökkentését támogató bemutatott módszereket, 

eljárásokat, technikákat, játékokat; 

- ismerje a családokkal, a segítőhálózattal való együttműködési lehetőségeket. 

- ismerje a különleges bánásmódot igénylő gyermekek körét, legyen képes felismerni a speciális 

igényeket. 

Az ismeretek számonkérésének módja: 

A.) Hospitálási napló reflexióval 

A képzésbe beágyazott intézménylátogatás során meglátogatott foglalkozás alapján elkészített 

hospitálási napló, amely kiegészül a résztvevő foglakozásról alkotott reflexiójával. A napló terjedelme 

2-4 oldal. A képzés lezárultát követő 15 napon belül kell a képzői részére eljuttatni elektronikusan. 

 

Értékelési szempontok: 

- Szakmai nyelvezet helyes használata 

- A képzés során kialakított megfigyelési szempontok mentén reflexiók megjelenése 

- A hátránycsökkentő óvódai nevelés szempontjainak megjelenése 

B.) Tevékenység/Fejlesztési terv 

Saját pedagógiai gyakorlat alapján egy tevékenység/fejlesztési terv készítése 

(tervezés/problémafeltárás/problémakezelés) az SNI és BTM gyermekek egyenlő esélyeinek 

biztosítása érdekében, a differenciálás szerepének és a műfaji jellemzők figyelembevételével. A 

tevékenység/fejlesztési terv terjedelme 3-10 oldal. A képzés lezárultát követő 15 napon belül kell a 

képző részére eljuttatni. 

Értékelési szempontok: 

• Adekvát fogalomismeret és használata 

• Hátránycsökkentő óvodai nevelés szempontjainak való megfelelés 

• A differenciálás megjelenése 

• A különleges bánásmód és a hátránycsökkentő módszerek, technikák megjelenése 

Minősítés: 

megfelelt/nem felelt meg 

 

A jelentkezés feltételei: 

– iskolai végzettség: főiskola; óvodapedagógus; óvodapedagógus vagy szakközépiskolában szerzett 

érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező óvodapedagógus. 

– megelőző szakmai gyakorlat: Az óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő 

bizonyítvánnyal rendelkező óvódapedagógusnak a bizonyítvány, oklevél megszerzésétől 1996. 

szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlat. (A 2011. 

évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 99. § (6) bekezdés b) pontja szerint.) 
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A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus mindennapi 
gyakorlatában 

Óraszám: 30 

A továbbképzés célja: 

A pedagógusok: 

- ismerjék meg a frusztráció – agresszió – erőszak - stressz mibenlétét, kialakulását, 

összefüggéseiket; 

- ismerjék meg a saját és a gyermekek érzelmi intelligenciája fejlesztésének 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 óvodai, iskolai konfliktusaikat; 

- ismerjék meg és alkalmazzák az asszertív viszonyulási mód elemeit, különös tekintettel a 

konfliktushelyzetekre. 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

Az asszertív szerepviselkedés elemeinek elsajátításával a pedagógusnak megnő az esélye arra, hogy 

saját személyiségének stabilitását növelve a nehézséget jelentő nevelési helyzetekben is biztonsággal 

válassza ki a helyzetnek megfelelő adekvát módszereket. 

A program során modellált és szimulált helyzetek mintául szolgálhatnak a résztvevők számára a saját 

oktatási, nevelési gyakorlatukra vonatkoztatva. 

A képzésen a pedagógusok eszközöket és technikákat kapnak a sikerorientált, erőszakmentes 

életvitel kialakításához, ily módon is csökkentve a manapság gyakori „kiégés” veszélyét. 

Tudatosság, empátia, elfogadás, felelősséggel vállalt példaadás, hitelesen képviselt értékek, stabil 

realitásérzék az önértékelésben és mások megítélésében – olyan kulcsfogalmak, amelyek nélkül 

nehéz a gyerekek elismerését, együttműködését és végső soron szeretetét elnyerni. Márpedig a 

tanítás-tanulás-nevelés folyamata sikeres csak a kölcsönös tisztelet, egymás megbecsülése és 

értékesnek tartása mellett lehetséges. 

Az elméleti témakörök mindegyikét a magyarázat, poszterekkel történő szemléltetés, a gyakorlati 

bemutatás módszerével tanítjuk. Frusztráció, agresszió, erőszak, stressz (fogalmi meghatározások, 

összefüggéseik); Érzelmek, érzések (EQ); Konfliktus és kommunikáció (a közvetlen emberi 

kommunikáció folyamata kiváltképp konfliktushelyzetekben); A pedagógus 

személyiségének szerepe a hatékony konfliktuskezelési folyamatban (önismeret-fejlesztés); A 

pedagógus lehetőségei az erőszak kialakulásának megelőzésében, perspektívák felvázolása (a 

tranzakcióanalízis alapjai, gyakorlati alkalmazásuk lehetőségei). 

Az elmélethez szorosan kapcsolódó gyakorlati technikákat változatos tréningmódszerrel tesszük 

megtapasztalhatóvá. A gyakorlás munkafüzetekben írásos feladatok, szerepjátékok, 

akváriumhelyzetben megvalósított helyzetgyakorlatok segítségével történik. A tapasztalataikat a 

résztvevők páros, kis- és nagycsoportos megbeszélések során dolgozzák fel. A tréning kezdetén 

ismerkedő, kapcsolatfejlesztő, bizalomépítő gyakorlatok, a foglalkozások elején ráhangolódást segítő 

gyakorlatok és játékok vezetik be a munkát. 

A résztvevőknek a tréning végén záró ellenőrzés megírása és beadása kötelező. A tanfolyamon való 

részvétel elismerésének, a tanúsítvány kiadásának feltétele: 100 %-os részvétel a foglalkozásokon, 

a záróellenőrzést szolgáló reflexiós levél határidőre történő elkészítése és legalább 90 %-os 

kitöltöttsége. 
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Az előírt tartalmi követelmények: 

A tréning végén a résztvevők 

• felismerik saját pedagógiai gyakorlatukban a frusztráció – agresszió – erőszak - stressz 

összefüggéseit; 

• képesek felismerni és megnevezni saját és mások érzéseit, szükségleteit; 

• ismerik azokat a személyes és társas kompetenciákat, amelyek az erőszakmentes kommunikáció 

alkalmazásához szükségesek; (együttműködés, információfeldolgozás, alkalmazkodás, önálló döntés, 

tanulás és önfejlesztés, kezdeményezés, kreativitás, ön/kritikai képesség, problémamegoldás, 

önbizalom, reális ön/értékelés és mindezekre másokat is mozgósító, nem sértő kommunikációs 

technikák alkalmazása); 

• legyenek képesek az erőszakmentes kommunikációra, konfliktus- és agressziókezelésre 

Az ismeretek számonkérésének módja: 

A záró ellenőrzés módja: reflexiós levél a szerzett ismeretek hasznosulásáról 

A záró ellenőrzés struktúrája: 

- a saját készségfejlődés, attitűdváltozás mértékének megítélése 

- a személyes benyomások és tapasztalatok rögzítése, értékelése 

- az egyes tematikai elemekről, a tréning felépítettségéről, struktúrájáról, 

hasznosíthatóságáról adott visszajelzés 

A záró ellenőrzés módszere: önértékelő fejlődési skálák, esszékérdések, nyitott mondatok. 

Vizsga nincs, de csak a legalább 90 %-os mértékben kitöltött reflexiós levél fogadható el a tanfolyam 

teljesítéséhez, melyet a képzést követő 2 héten belül kell leadni. 

A jelentkezés feltételei: 

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógus. 
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Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására 

Óraszám: 30 

A továbbképzés célja: 

Pedagógusok felkészítése érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására, a gyakorlattal rendelkező 

érettségi elnökök tudásának frissítése, megerősítése így: 

- az érettségi vizsgaelnöki tevékenység ellátásához szükséges szakmai és jogi ismeretek, 

- az érettségi vizsga és felsőoktatási felvételi vizsga kapcsolata, 

- az érettségi vizsgához kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségek és az érettségi vizsgaszervezést 

támogató szoftverek funkciói, 

- az érettségi vizsga folyamata, illetve a vizsgabizottság munkája, 

- az érettségi vizsgák szakmai irányítása és ellenőrzési rendszere, 

- gyakorlati tapasztalatszerzés, illetve a korábbi tapasztalatok felfrissítése, megújítása az érettségi 

vizsga vizsgaszabályzatában, illetve az egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alkalmazásában, 

a vizsga során felmerülő szabálytalanságok, váratlan helyzetek kezelésében és az elnöki 

döntéshozatalban. 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

Az érettségi vizsga vizsgaelnöki feladataira történő megbízás és az érettségi vizsgaelnöki 

névjegyzékre kerülés egyik feltétele a vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges szakmai 

felkészítésben vagy továbbképzésben való részvétel. 

A „Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására” című továbbképzési programon való 

eredményes részvétellel ez a kötelezettség teljesíthető. 

 

A továbbképzésen a résztvevők tájékoztatást kapnak az érettségi vizsga köznevelésben elfoglalt 

helyéről, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi vizsga kapcsolatáról, a kétszintű érettségi 

vizsgarendszer jellemzőiről. Megismerkednek az érettségi vizsgabizottság feladatainak részleteivel, az 

érettségi vizsga folyamatának szakmai irányítására, ellenőrzésére vonatkozó hatályos 

jogszabályokkal. Gyakorlati ismereteket szereznek az érettségi vizsga speciális kérdéseiről, az egyedi 

problémák kezelésének módjairól. A továbbképzés során bemutatásra kerülnek mindazok a 

dokumentumok, vizsgairatok, vizsgaszervezést támogató szoftverek, melyek az érettségi vizsga 

törvényes lebonyolításához nélkülözhetetlenek. A továbbképzésen a résztvevők csoportos 

foglalkozásokon sajátítják el a dokumentumok szabályos kitöltésének módját. Megismerkednek az 

érettségi vizsgára történő jelentkezés feltételeivel, a vizsgabizottság munkájával. 

 

A résztvevők felkészítést kapnak az érettségi vizsga során felmerülő szabálytalanságok, váratlan 

helyzetek kezelésére. A továbbképzés 4 tantervi egységre bontott tananyagával a hallgatók képzett, 

többéves vizsgaszervezési, illetve vizsgaelnöki tapasztalatokkal rendelkező oktatók előadásai alapján 

ismerkednek meg, majd az adott modul témájának megfelelően konzultációkon, esetelemzésekben, 

vizsgaszituációk megoldásában vesznek részt. A gyakorlatokhoz szükséges segédanyagokat 

(esetleírások, vizsgairatok stb.) a résztvevők kézhez kapják. 

 

A továbbképzés elvégzéséről a résztvevők a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint tanúsítványt 

kapnak, melynek feltétele: 

- a továbbképzés összóraszámának legalább 90%-án való részvétel; és 

- a továbbképzés végén a sikeres írásbeli vizsga. 

Az írásbeli vizsga két részből áll: 

- a továbbképzést követően megírandó teszt, 

- a továbbképzést követő 14 napon belül beadandó esettanulmány 

A sikeres írásbeli vizsgához mindkét vizsgarész legalább 70% -70% teljesítése szükséges. 
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Az írásbeli vizsga témája: 

az érettségi vizsgarészek és vizsgatárgyak, vizsgafajták, a vizsgára bocsátás, a vizsga menete, az 

érettségi vizsgabizottság, az iratkezelés, valamint a jogorvoslat témakörök. 

 

Értékelési szempontjai: a továbbképzés résztvevői milyen mértékben ismerték meg a jogszabályokban 

foglaltakat, hogyan tudják azokat alkalmazni, milyen a problémamegoldó és döntési képességük. 

 

Az előírt tartalmi követelmények: 

- Legyenek képesek elhelyezni az érettségi vizsgát a magyar köznevelés rendszerében. 

- Ismerjék az érettségi vizsga vizsgaszabályzatát és az érettségi vizsgához kapcsolódó hatályos 

jogszabályokat. 

- Ismerjék az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi vizsga kapcsolatát. 

- Legyenek képesek a speciális jogszabályokban szereplők körét (SNI, két tanítási nyelvű képzésben 

résztvevők stb.) és a rájuk vonatkozó hatályos jogszabályokat pontosan definiálni. 

- Legyenek képesek az érettségi vizsgaszabályzatban foglaltakat alkalmazni. 

- Ismerjék az érettségi vizsgák szakmai irányításának és ellenőrzési rendszerének működését. 

- Legyenek jártasak az érettségi vizsga adminisztrációjában, valamint legyenek képesek az érettségi 

vizsgadokumentumokat ellenőrizni, szükség esetén korrigálni. 

 

Az ismeretek számonkérésének módja: 

Záró ellenőrzés, értékelés: írásban történik és két részből áll: 

- írásbeli teszt kitöltése a 30 órás továbbképzés végén a helyszínen nyitott és zárt kérdésekkel az 

érettségi vizsgarészek és vizsgatárgyak, vizsgafajták, a vizsgára bocsátás, a vizsga menete, az 

érettségi vizsgabizottság, az iratkezelés, valamint a jogorvoslat témakörben, továbbá 

- a képzés zárását követő 14 napon belül, 2-5 oldal terjedelemben beadandó dolgozat, amely egy 

érettségi vizsgával összefüggő esettanulmány feldolgozása, és az érettségi vizsgaelnöki 

tevékenységre fókuszál. 

Az értékelés kétfokozatú skálán történik: megfelelt, nem felelt meg. Az eredményes (megfelelt) 

vizsgához mindkét rész legalább 70%-os teljesítése szükséges. 

Az értékelés szempontjai: a továbbképzés résztvevői milyen mértékben ismerték meg a 

jogszabályokban foglaltakat, hogyan tudják azokat alkalmazni, milyen a problémamegoldó és döntési 

képességük. 

 

A jelentkezés feltételei: 

– iskolai végzettség: egyetem; Bármely; A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény a 3. 

melléklet szerint középiskolában pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség. 

– megelőző szakmai gyakorlat: 10 év középiskolai pedagógus-munkakörben vagy pedagógusképző 

felsőoktatási intézmény oktatói munkakörben szerzett gyakorlat 

– egyéb, éspedig: mesterfokozatú végzettség 
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Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése serdülőknél - Az ENABLE 
iskolai bántalmazás ellenes program megvalósítása 

Óraszám: 30 

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 program tartalmának rövid ismertetése: 

AZ ENABLE egy iskolai bántalmazás megelőzésére és csökkentésére kidolgozott ún. anti bullying 

program. A programot a European SchoolNet fejlesztette ki, a hazai adaptációját az Oktatási Hivatal 

koordinálja. A program felsőtagozatos és középiskolás tanulók számára készült osztálytermi 

csoportfoglalkozások formájában. A foglalkozásokat pedagógusok, illetve iskolapszichológusok tartják 

a tanulók számára. A programban két választható modul szerepel: az egyik az antibullying alapelvek 

mellett a társas érzelmi készségek fejlesztését hangsúlyosabban megcélzó modul az ún. SEL modul. 

Mindkét modulhoz 10 osztálytermi foglalkozás tartozik, melyet 45 perces órában lehet a tanulókkal 

elvégezni. A foglalkozások egyéni, páros, kiscsoportos aktivitást, demonstrációt, közös filmelemzést, 

rövid didaktikusabb blokkokat tartalmaznak. A társas érzelmi intelligencia (SEL modul) fejlesztése 

segíti az empátia fejlődését, fokozza a törődést a bullying áldozatai iránt, bevonja a kívülállókat és 

segíthet a bántalmazóknak megváltoztatni a viselkedésüket. A SEL modul az alábbi témákat öleli fel: 

az érzelmi intelligencia területei, érzelmi kifejező szavak, a bántalmazás természete, érzelmek 

felismerése társas helyzetekben, önfelmentő stratégiák, megküzdés a rossz érzésekkel, közbelépés 

bullying helyzetekben, az áldozatok támogatása, a viselkedésváltozás alapjai és a folyamat 

értékelése. A másik pedig a klasszikusabb antibullying témákat felölelő ún. antibullying modul. A 

legfontosabb témakörök ebben a modulban: mit jelent a bullying (iskolai bántalmazás)?; miért lesz 

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 csoportfoglalkozásokat iskolai eljárásrend, szülői tájékoztatók, nevelőtestületi 

tájékoztatás és állapotfelmérő-folyamatértékelő kérdőív egészíti ki és teszi komplex iskolai 

programmá. A továbbképzés során a résztvevők megismerik az ENABLE programot és képessé 

válnak az osztálytermi foglalkozások levezetésére saját intézményükben. 

A tanúsítvány kiadásának a feltétele: a képzés összóraszámának legalább 90%-án való részvétel, 

továbbá egy csoportfoglalkozás bemutatása párban a demonstráció részeként és az ENABLE 

program intézményben történő bevezetésének megfelelt minősítéssel történő megtervezése. 

Az előírt tartalmi követelmények: 

A továbbképzés résztvevői: 

• Ismerik az ENABLE antibullying program felépítését, legfontosabb tartalmi elemeit, a program 

eljárásrendjét és dokumentációját, 

• Képesek a program választható moduljainak és csoportfoglalkozásainak megtartására, 

• Ismerik az ENABLE kérdőívet és képesek a kérdőív alkalmazására, 

• Képesek a programról szóló nevelőtestületi és szülői tájékoztatók megtartására. 
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Az ismeretek számonkérésének módja: 

1. Egy csoportfoglalkozás demonstrációja: a résztvevő feladata, hogy egy előre egyeztetett 

foglalkozást párban, a többi csoporttag részvételével bemutassanak. A segédanyagban megadott órai 

gyakorlatok felhasználásával megtervezik, majd bemutatják a gyakorlatot a csoportban felhasználva a 

segédanyagban lévő óraterveket. Egy páros demonstrációra kb. 20 perc jut. 

2. Az ENABLE program intézményben történő bevezetésének írásban történő megtervezése: 

lépésekre bontva a szükséges tevékenységek meghatározása és időzítése 

A demonstráció (1) értékelésének szempontjai: a résztvevő képes az ENABLE antibullying program 

elveinek követésére, a bemutatott foglalkozás megfelel az ENABLE szakmai koncepciójának: a 

foglalkozás levezetése érthető és élvezetes, a csoportvezető képes a résztvevők ellenállásának 

feloldására, az egész csoport bevonására törekszik, a csoportvezető kreatívan használja az 

óravázlatokban felkínált játék- és multimédiás gyakorlatvezetési lehetőségeket, figyelembe veszi, hogy 

a csoport meddig képes eljutni a szenzitív témák feldolgozása során. A demonstráció értékelése: 

megfelelt/nem felelt meg. 

A kidolgozott terv (2) értékelésének szempontjai: a terv megfelel az ENABLE Program 

koncepciójának, minden szükséges programelemet tartalmaz, illeszkedik az intézményi 

sajátosságokhoz, kijelöli a megvalósítás lépéseit és felelőseit. A terv értékelése: megfelelt/nem felelt 

meg. 

 

A jelentkezés feltételei: 

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; iskolapszichológus, pedagógus, szociális munkás; 

felső tagozatos vagy középiskolai tanár /iskolapszichológus/ szociálpedagógus, szociális munkás. 

– megelőző szakmai gyakorlat: csoportfoglalkozások tartása diákok körében 
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Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP) 

Óraszám: 30 

A továbbképzés célja: 

Általános cél a résztvevők mentálhigiénés szemléletmódjának megalapozása és annak révén 

szolgálati helyük mentálhigiénés erőforrásainak bővítése. 

Konkrét célok: a résztvevők ismerjék meg a mentálhigiéné alapértékeit, szemléleti keretét, és 

hatékonyan tudják alkalmazni mindennapi munkájuk során. Képessé váljanak a pedagógiai problémák 

mentálhigiénés kezelésére, megoldására. Fejlődjenek a problémakezeléshez szükséges személyes 

és hivatásbéli készségeik. Szakmai személyiségük és szakmai önképük árnyaltabbá, tudatosabbá 

váljék. A megtapasztalt munkaformák nyomán váljanak képessé önreflexióra, és hivatásszerepükben 

nyitottabbá váljanak a szakmai együttműködések iránt. Tudatosítsák saját „segítői” feladataik és 

illetékességi határait. 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

A nevelési–oktatási intézmény, mint rendszer iránti elvárásoknak való megfelelés a mentálhigiénés 

erőforrások gyarapítását, a pedagógiai eszköztár bővítését igényli. A program tematikája a szakmai 

személyiség fejlődését, a személyközpontú kommunikáció (pedagógia) módszerét, és a szakmai 

együttműködést kapcsolja össze. 

Ismeret és személyes tapasztalat integrálása feljeszti a készségeket, alakítja a mentálhigiénés 

szemléletmódot. Ezt szolgálják az interaktív előadások, a „Problem-Based Learning” módszer, a 

készségfejlesztési gyakorlatok „együttes élménye”, a nevelési problémák hátterét, kezelési 

lehetőségeit föltáró esetmegbeszélések. E munkamódszerek lehetőséget nyújtanak a hivatásszerep 

erősségeinek tudatosítására, a tapasztalatok összegzésére. 

A program a hivatásra, a nevelési–oktatási intézmény közösségére, a pedagógus - diák (gyermek) - 

szülő személyközi kapcsolatokra, a gyermek lelki fejlődésére vonatkozó alapismereteket a 

mentálhigiéné értelmezési keretébe helyezik. 

A készségfejlesztő csoportmunkában (2 csoportvezetővel) a résztvevők megtapasztalják a közvetlen 

emberi kommunikáció, a személyközi kapcsolatok, a stresszkezelés alapvető szabályait, ösztönzést 

kapnak kommunikációs készségeik fejlesztésére, a mentálhigiénés szemléletű kapcsolatépítésre és 

önreflexióra. 

Az esetmegbeszélések (2 csoportvezetővel) tudatosítják a pedagógus „segítői” szerepkörét, sok 

szempontúan elemzik a praxis pedagógiai mentálhigiénés problémáit, bővítik a szakmai eszköztárat. 

Így a résztvevőket önreflektív szakmai munkára és együttműködésre ösztönzik. 

A szakmai énkép erősödése a hivatás érzelmi terheinek kezelését is segíti, ráirányítja a figyelmet a 

szakmai személyiség karbantartásának fontosságára. 

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: az elméleti órák minimum 90%-án történő részvétel, továbbá 

a továbbképzést követő 10 napon belül elektronikus, vagy postai úton házi dolgozat benyújtása. 

Téma: hivatásszereppel, saját szakmai feladatkörrel összefüggő pedagógiai helyzet (nevelési, 

kapcsolati probléma) bemutatása és elemzése. Formai követelmény: 8000 - 12000 leütés, Times New 

Roman betű, 1,5-es sorköz. Értékelési szempontok: a továbbképzés ismeret- és készséganyagának 

megjelenése a probléma felvetésében és kezelésében. A pedagógiai mentálhigiénés értelmezési 

keret, a személyközpontú attitűd, az önreflexió, és a problémakezelésre vonatkozó reális jövőkép 

megjelenése a dolgozatban. 

Értékelés: „megfelelt”, „nem felelt meg.” 

 

Az előírt tartalmi követelmények: 

A résztvevők ismerjék a pedagógiai mentálhigiéné alapfogalmait és azok jelentéstartományát, a 

személyközpontú kommunikáció és pedagógia alapelveit és emberképét. 

Ismerjék személyiségük legfontosabb összetevőit, értékeit. 
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Ismerjék segítői illetékességüket és annak határait. 

A hivatásban megtapasztalt problémákat legyenek képesek mentálhigiénés értelmezési keretbe 

helyezni. 

Ismerjék a pedagógus – diák (gyermek) – szülő kapcsolatrendszer sajátosságait, legyenek képesek 

az e téren felmerülő problémák hatékony kezelésére. 

Ismerjék személyiségük karbantartásának jelentőségét és lehetőségeit. 

Legyenek képesek a kollégiális együttműködésre és a mentálhigiénés szemléletű kapcsolatok 

építésére. 

Az ismeretek számonkérésének módja: 

A résztvevők a továbbképzést követő 10 napon belül elektronikus, vagy postai úton házi dolgozatot 

nyújtanak be. Téma: hivatásszereppel, saját szakmai feladatkörrel összefüggő pedagógiai helyzet 

(nevelési, kapcsolati probléma) bemutatása és elemzése. Formai követelmény: 8000 - 12000 leütés, 

Times New Roman betű, 1,5-es sorköz. Értékelési szempontok: a továbbképzés ismeret- és 

készséganyagának megjelenése a probléma felvetésében és kezelésében. A pedagógiai 

mentálhigiénés értelmezési keret, a személyközpontú attitűd, az önreflexió, és a problémakezelésre 

vonatkozó reális jövőkép megjelenése a dolgozatban. Értékelés: „megfelelt”, „nem felelt meg.” 

A jelentkezés feltételei: 

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; óvodapedagógus, általános iskolai tanító és 

tanár, középiskolai tanár, gyógypedagógus, szakoktató. 

– megelőző szakmai gyakorlat: legalább két év pedagógus pályán eltöltött gyakorlat 
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TeachUP 1: formatív értékelés és személyre szabott tanulás a gyakorlatban 

Óraszám: 30 

A továbbképzés célja: 

A továbbképzés résztvevői ismerjék meg/ismerjenek meg: 

• a formatív értékelés fogalmát 

• a formatív értékelés előnyeit a tanulók szempontjából 

• formatív értékelési stratégiákat és eszközöket 

• a személyre szabott tanulás fogalmát és a kapcsolódó alapfogalmakat 

• személyre szabott tanuláshoz kapcsolódó stratégiákat és eszközöket 

A továbbképzés résztvevői váljanak képessé: 

• saját tanulási, szakmai fejlődési célok meghatározására és felülvizsgálatára 

• a kurzus során megismert módszert alkalmazó osztálytermi tevékenység tervezésére 

A továbbképzés résztvevői ismerjék fel: 

• az online tudásmegosztásban rejlő szakmai lehetőségeket 

• a formatív értékelés személyre szabott tanulásban betöltött szerepét 

A továbbképzés résztvevői azonosuljanak: 

• a 21. századi megváltozott pedagógusszereppel 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

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

anyaga a nemzetközi TeachUP projekt eredménye, így 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. 

Kiknek ajánljuk a képzést? 

• A gyakorlati példákat bemutató videók többségében felső tagozatos gyerekek szerepelnek, ezért 

elsősorban, de nem kizárólag ezen korosztályt tanító kollégák jelentkezését várjuk. 

• Alap szintű informatikai ismeretek szükségesek: online fiókok és jelszavak kezelése, fájlfeltöltés, 

fórum használata, szövegszerkesztés. Szükséges továbbá saját multimédiás számítógép 

internetkapcsolattal. 

• Ajánljuk a képzést, ha Ön részt venne online szakmai tudásmegosztásban. 

• A képzés folytatása a TeachUP 2: kollaboratív tanulás és a kreativitás fejlesztése a gyakorlatban 

című képzés. A két képzés egymástól függetlenül is elvégezhető. 

• Idegennyelv-ismeret nem szükséges. 

A kurzus moduljai: 

1. Formatív értékelés 

2. Formatív értékelés a gyakorlatban 

3. Személyre szabott tanulás 

4. Személyre szabott tanulás a gyakorlatban 

5. Formatív értékelés és személyre szabott tanulás a tanórán 

Hogyan zajlik a képzés? 

A képzés moduljai hetente nyílnak meg a kurzus online felületén. A kurzus 6 héten át tart. A záró 

feladat egy óravázlat elkészítése és feltöltése az online felületre, melyet véletlenszerűen sorsolt 

résztvevők értékelnek megadott szempontok alapján; egyúttal feladat három másik résztvevő 

óravázlatának értékelése is. 
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Az előírt tartalmi követelmények: 

A továbbképzés résztvevői ismerik/ismernek: 

• a formatív értékelés fogalmát 

• a formatív értékelés előnyeit a tanulók szempontjából 

• néhány formatív értékelési stratégiát és eszközt 

• a személyre szabott tanulás fogalmát és a kapcsolódó alapfogalmakat 

• néhány, a személyre szabott tanuláshoz kapcsolódó stratégiát és eszközt 

A továbbképzés résztvevői képesek: 

• saját tanulási, szakmai fejlődési célok meghatározására és felülvizsgálatára 

• a kurzus során megismert módszert alkalmazó osztálytermi tevékenység tervezésére 

A továbbképzés résztvevői felismerték: 

• az online tudásmegosztásban rejlő szakmai lehetőségeket 

• a formatív értékelés személyre szabott tanulásban betöltött szerepét 

Az ismeretek számonkérésének módja: 
A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módjának leírása, valamint az értékelés 
szempontjainak meghatározása 
1. Egy óravázlat készítése megadott sablonban, amely a formatív értékelés VAGY a személyre 
szabott tanulás eszköztárából merít. 
• Határidő 3.1.1.3. Résztvevői ütemtervben leírtak szerint 
2. Három másik résztvevő óravázlatának értékelése az értékelő sablon kitöltésével. 
• Határidő 3.1.1.3. Résztvevői ütemtervben leírtak szerint 
A feladatokhoz nem kapcsolódik terjedelmi – minimum vagy maximum – kritérium. 
 
Az értékelés szempontjai formatív értékelést bemutató óravázlatban (értékelő sablon kritériumai): 
• Hatékony formatív értékelési technikák használata 
• Beépített rugalmasság 
• Visszajelzések 
• Célmeghatározás 
• Az egyéni és csoportos munkavégzés közötti egyensúly 
• Eszközök 
• Feladatok változatossága˙ 
• Összhang a tanulási célokkal 
Az egyes értékelési szempontokat 4 szinten lehet teljesíteni, az egyes szintek jellemzőit értékelő 
táblázat foglalja össze. Minden szempontra 1-től 4-ig lehet pontszámot adni, így összesen 36 pont 
adható. Az értékelés szempontjai személyre szabott tanulást bemutató óravázlatban (értékelő sablon 
kritériumai): 
• A diákok folyamatirányító szerepe 
• A diákok szabad választása 
• A diákok reflexiója saját tanulási folyamatukra 
• Tanári szerepkör 
• Az egyéni és csoportmunka közötti egyensúly 
• Eszközök 
• Feladatok változatossága 
• Összhang a tanulási célokkal 
Az egyes értékelési szempontokat 4 szinten lehet teljesíteni, az egyes szintek jellemzőit értékelő 
táblázat foglalja össze. Minden szempontra 1-től 4-ig lehet pontszámot adni, így összesen 36 pont 
adható. 

A jelentkezés feltételei: 

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely tanár (közismereti, szakmai, művészeti), 

tanító, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens, pedagógia/neveléstudomány, andragógia; -. 
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TeachUP 2: kollaboratív tanulás és kreatív gondolkodás fejlesztése a 
gyakorlatban 

Óraszám: 30 

A továbbképzés célja: 

A továbbképzés résztvevői ismerjék meg/ismerjenek meg: 

- a kollaboratív tanuláshoz kapcsolódó fogalmakat 

- a kollaboratív tanuláshoz kapcsolódó stratégiákat és eszközöket 

- a kreativitáshoz kapcsolódó fogalmakat 

- a kreativitás fejlesztését szolgáló stratégiákat és eszközöket 

 

A továbbképzés résztvevői váljanak képessé: 

- saját tanulási, szakmai fejlődési célok meghatározására és felülvizsgálatára 

- a kurzus során megismert módszert alkalmazó osztálytermi tevékenység tervezésére 

 

A továbbképzés résztvevői ismerjék fel: 

- az online tudásmegosztásban rejlő szakmai lehetőségeket 

 

A továbbképzés résztvevői azonosuljanak: 

- a 21. századi megváltozott pedagógusszereppel 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

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

anyaga a nemzetközi TeachUP projekt eredménye, így 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. 

 

Kiknek ajánljuk a képzést? 

- A gyakorlati példákat bemutató videók többségében felső tagozatos gyerekek szerepelnek, ezért 

elsősorban, de nem kizárólag ezen korosztályt tanító kollégák jelentkezését várjuk. 

- Alap szintű informatikai ismeretek szükségesek: online fiókok és jelszavak kezelése, fájlfeltöltés, 

fórum használata, szövegszerkesztés. Szükséges továbbá saját multimédiás számítógép 

internetkapcsolattal. 

- Ajánljuk a képzést, ha Ön részt venne online szakmai tudásmegosztásban. 

- A képzés előzménye a TeachUP 1: formatív értékelés és személyre szabott tanulás a gyakorlatban 

című képzés. A két képzés egymástól függetlenül is elvégezhető. 

- Idegennyelv-ismeret nem szükséges. 

A kurzus moduljai: 

1. Kollaboratív tanulás 

2. Kollaboratív tanulás a gyakorlatban 

3. Kreatív gondolkodás 

4. Kreatív gondolkodás a gyakorlatban 

5. Kollaboratív tanulás és kreatív gondolkodás a tanórán 

 

Hogyan zajlik a képzés? 

A képzés moduljai hetente nyílnak meg a kurzus online felületén. A kurzus 6 héten át tart. A záró 

feladat egy óravázlat elkészítése és feltöltése az online felületre, melyet véletlenszerűen sorsolt 
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résztvevők értékelnek megadott szempontok alapján; egyúttal feladat három másik résztvevő 

óravázlatának értékelése is. 

Az előírt tartalmi követelmények: 

A továbbképzés résztvevői ismerjék/ismerjenek: 

- a kollaboratív tanuláshoz kapcsolódó fogalmakat 

- néhány, a kollaboratív tanuláshoz kapcsolódó stratégiát és eszközt 

- a kreativitáshoz kapcsolódó fogalmakat 

- néhány, a kreativitás fejlesztését szolgáló stratégiát és eszközt 

 

A továbbképzés résztvevői legyenek képesek: 

- saját tanulási, szakmai fejlődési célok meghatározására és felülvizsgálatára 

- a kurzus során megismert módszert alkalmazó osztálytermi tevékenység tervezésére 

 

A továbbképzés résztvevői ismerjék fel: 

-az online tudásmegosztásban rejlő szakmai lehetőségeket 

Az ismeretek számonkérésének módja: 

1. Egy óravázlat készítése megadott sablonban, amely a kollaboratív tanulás VAGY a kreatív 

gondolkodás fejlesztésének eszköztárából merít. 

• Határidő kurzus kezdetétől számított 36.nap 

 

2. Három másik résztvevő óravázlatának értékelése az értékelő sablon kitöltésével. 

• Határidő kurzus kezdetétől számított 40. nap 

A feladatokhoz nem kapcsolódik terjedelmi – minimum vagy maximum – kritérium. 

A résztvevőket az alábbi segédanyagok segítik a feladatok megoldásában (két változatban, a 

kollaboratív vagy kreatív gondolkodást fejlesztő óravázlatnak megfelelően): 

• Óravázlat-sablon 

• Példa kitöltött óravázlatra 

• Értékelőtáblázat (tartalmazza az értékelő szempontok egyes szintjeinek szöveges kifejtését) 

• Értékelőlap (Ezt a dokumentumot kell kitöltve feltölteni az óravázlatok értékelésénél. Az 

értékelőtáblázatból ismert szinteket kell benne meghatározni, és egy további, szabadszavas mezőt 

kitölteni.) 

A dokumentumok a „Kurzuszáró feladat dokumentumai” mappában találhatók a kurzusfelületen. 

Az értékelés szempontjai kollaboratív tanulást bemutató óravázlatban (értékelőtáblázat és értékelőlap 

kritériumai): 

• A kollaboratív tanuláshoz megfelelő osztálytermi légkör 

• Az aktív (önálló) tanulás kompetenciájának támogatása 

• A kollaboratív tanulás hatékonyságának elemei 

• A kollaboratív tanulás értékelése 

• A kollaboratív tanuláshoz használt (digitális és nem digitális) eszközök 

• Összhang a tanulási célokkal 

• Feladatok változatossága 

• Az egyéni és csoportos munkavégzés közötti egyensúly 

Az egyes értékelési szempontokat 4 szinten lehet teljesíteni, az egyes szintek jellemzőit 

értékelőtáblázat foglalja össze. Minden szempontra 1-től 4-ig lehet pontszámot adni, így összesen 32 

pont adható. 
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Az értékelés szempontjai kreatív gondolkodás fejlesztését bemutató óravázlatban (értékelőtáblázat és 

értékelőlap kritériumai): 

• A kreatív gondolkodáshoz szükséges osztálytermi légkör megteremtése 

• A kreativitással kapcsolatos tévhitek eloszlatása 

• Hatékony technikák a kreatív gondolkodás fejlesztésére 

• Az aktív (önálló) tanulás kompetenciájának fejlesztése 

• Kreativitásfejlesztő (digitális és nem digitális) eszközök 

• Feladatok változatossága 

• Összhang a tanulási célokkal 

• Az óraterv kreatív tartalma 

Az egyes értékelési szempontokat 4 szinten lehet teljesíteni, az egyes szintek jellemzőit 

értékelőtáblázat foglalja össze. Minden szempontra 1-től 4-ig lehet pontszámot adni, így összesen 32 

pont adható. 

Az értékelést a tanulótársak végzik el kötelező feladatként, így minden óravázlatról három 

társértékelés születik. 

 

Nincsen átfogó kritériumrendszer annak elbírálására, hogy a résztvevők a társértékelési feladatot (2. 

feladat) megfelelően végezték-e el. A résztvevők jelezhetik a kurzusmoderátornak, ha nem megfelelő 

minőségű, például semmitmondó, vagy bántó értékelést kaptak. Ebben az esetben a kurzusmoderátor 

egyedi döntést hoz a teljesítésről. 

 

A kurzus résztvevői a felületen az 1-4 modulok záró szakaszaiban (1.9, 2.9, 3.10, 4.9 szakaszok) 

előrehaladást ellenőrző teszteket tölthetnek ki. A tesztek elvégzése nem kötelező, és a sikeres (70% 

feletti) teljesítés nem előfeltétele a továbbhaladásnak, önellenőrző funkciót tölt be. A teszteket a felület 

automatikusan kiértékeli, megmutatja a helyes válaszokat, rossz válasz esetén pedig megnevezi azt a 

szakaszt, ahol a kérdéses információ található a kurzusanyagban. 

A jelentkezés feltételei: 

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; tanár, tanító, gyógypedagógus, pedagógiai 

asszisztens, pedagógia/neveléstudomány, andragógia. 

– megelőző szakmai gyakorlat: 

– egyéb, éspedig: felhasználói szintű informatikai ismeretek (szövegszerkesztés, alkalmazás fiókok 

kezelése, fórum, e-mail használata) 
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Esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer 

Óraszám: 30 

A továbbképzés célja: 

A résztvevő pedagógusok/nevelőtestületek felkészítése az esélyteremtő intézményfejlesztés 

elindítására, illetve a jelenlegi intézményi gyakorlat felülvizsgálatára a hátrányos helyzetű tanulók 

optimális fejlődését biztosítani képes intézményi működés kialakítása érdekében. 

Részcélok: 

• Az esélyteremtő intézményfejlesztési program szükségességének és indokoltságának megértése. 

• Az esélyteremtő és az autentikus intézményfejlesztés koncepciójának és eszközrendszerének 

megismertetése. 

• A tudatos intézményfejlesztés folyamatának, annak az egyes szintekhez (intézmény, osztályterem, 

tanuló) kapcsolódó adekvát eszközrendszerének megismertetése. 

• A résztvevők képessé tétele a tanfelügyeleti önértékelési standard releváns elemeinek 

felhasználásával, fejleszthető terület és a hozzá kapcsolódó célok, fejlesztési feladatok, felelősök 

meghatározására, mindhárom szinten. 

• A résztvevők rendszerben való gondolkodási képességének fejlesztése. 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

Napjainkban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelő köznevelési 

intézmények számára komoly emberi és szakmai kihívást jelent az érintett tanulók szükségleteihez is 

igazodó nevelés biztosítása. Az IPR-mentori tapasztalatok azt mutatják, hogy bár a vezetők és a 

pedagógusok folytatnak hátránykompenzáló tevékenységeket, de ezek nem minden esetben 

érintették az intézmény, mint rendszer minden szintjét. Az innovációk nagy része nem intézményesült, 

nem integrálódott (pl. pedagógiai programba). 

Jelen továbbképzés bevezető részében –az intézmény falain kilépve– rátekintünk a célcsoport 

társadalmi és területi hátrányaiból fakadó speciális problémáira és szükségleteire, valamint az ezek 

kezelését hivatott jogi, szakma- és oktatáspolitikai környezetre. 

A kurzus egy autentikus, esélyteremtő intézményfejlesztési koncepcióval és eszközrendszerrel 

ismerteti meg a résztvevőket, amelynek segítségével lehetőség nyílik az intézményi szintek 

(intézmény, osztályterem, tanuló) közötti kapcsolódási pontok felismerésére, a tudatos, összehangolt 

fejlesztés megtervezésére. A komplex látásmód és a „helikopter-szemlélet” fejlődéséhez hozzájárul, 

hogy a pedagógusok felfedezik az összefüggéseket és kapcsolódásokat a különböző rendszerek 

között: az IPR, a bevezetésre kerülő tanfelügyeleti önértékelési standard és az esélyteremtő 

intézményfejlesztési program és eszközei. A kurzus lehetőséget nyújt intézményi és/vagy vegyes 

csoportmunkák, team-munkák keretében a saját gyakorlat, tapasztalat, vélemény megfogalmazására, 

megosztására és megvitatására. 

Több intézményből szerveződő csoport esetén megvalósul az egymástól való tanulás, a tudás és a jó 

gyakorlatok megosztása. 

A résztvevői bevonódást és aktivitást változatos munkaformák és módszerek biztosítják: filmelemzés, 

pármunka, kooperatív és hagyományos csoportmunkák, nagycsoportos prezentációk és 

beszélgetések, ppt-vel vagy poszterrel támogatott interaktív előadások. 

A képzésen az elmélet és a gyakorlat aránya: 25%:75% (7,5 óra:22,5 óra). 

A képzés folyamán, az új ismereteket közlő tematikai egységek zárásaként feltett képzői kérdések a 

megértés ellenőrzését szolgálják (a közös továbbhaladás érdekében). 

A résztvevők a képzés során elkészült anyagok felhasználásával kiscsoportban megtervezik egy fiktív 

intézmény egy fejlesztési területének céljait, feladatait és felelőseit mindhárom szinten. 

Meghatározzák a szükséges vezetői és pedagógusi feladatokat. Ez alapján készítik el 

záródolgozatukat saját intézményük fejlesztésének elindításához kapcsolódóan, egy releváns 

fejlesztendő területre vonatkoztatva. 
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A záródolgozat beadási határideje: az utolsó foglalkozás utáni 15. nap. 

 

Terjedelme: 3-6 oldal. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• A képzés során megismert elméleteknek való megfelelés: 

o autentikus intézményfejlesztési modell 

o esélyteremtő program és eszközrendszer 

o cél, feladat, felelős megfelelősége 

• Gyakorlati használhatóság 

 

Minősítés: megfelelt/nem felelt meg 

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzési óraszám 90%-án való részvétel és az értékelési 

szempontoknak megfelelő záródolgozat elkészítése és határidőre történő beadása. 

Az előírt tartalmi követelmények: 

A továbbképzés végére a résztvevők: 

• Ismerjék a hátrányos helyzetű rétegek problémáit, szükségleteit, a befogadó és segítő pedagógiai 

szemlélet jellemzőit. 

• Ismerjék az esélyteremtő és az autentikus intézményfejlesztés elméleti alapjait. 

• Legyenek képesek reflektálni az intézményi hátránykompenzáló gyakorlat hatékonyságára és 

eredményességére. 

• Legyenek képesek a célcsoport szükségleteihez igazodva, a tanfelügyeleti önértékelési standard 

mentén, a saját intézményükre nézve –az intézmény, az osztályterem és a tanuló szintjén– legalább 

egy fejleszthető terület, a hozzá kapcsolódó célok, fejlesztési feladatok és felelősök meghatározására. 

Az ismeretek számonkérésének módja: 

A záródolgozat elkészítése: 

a képzés során elkészült szakmai anyagok felhasználásával, egy –a saját intézménye számára 

releváns– terület fejlesztési céljainak, vezetői/pedagógusi feladatainak és felelőseinek 

megfogalmazása három szinten (intézmény, osztályterem, tanuló). 

A záródolgozat beadási határideje az utolsó foglalkozás utáni 15. nap. 

A záródolgozat terjedelme 3-6 oldal. 

Az értékelés szempontjai: 

• A képzés során megismert elméleteknek való megfelelés: 

o autentikus intézményfejlesztési modell 

o esélyteremtő program és eszközrendszer 

o cél, feladat, felelős megfelelősége 

• Gyakorlati használhatóság 

Minősítés: megfelelt/nem felelt meg 

 

A jelentkezés feltételei: 

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; nem jellemző; tanító vagy tanár vagy 

Gyógypedagógus vagy konduktor vagy Logopédus vagy Kollégiumi nevelő vagy Pszichológus vagy 

Szociálpedagógus vagy Könyvtáros tanár/tanító vagy Szakoktató, gyakorlati oktató. 

 

 

  



 

 

37 

Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel 

Óraszám: 30 

A továbbképzés célja: 

A képzés célja megismertetni a pedagógusokkal a korszerű oktatás-informatikai eszközöket, Web 2.0 

típusú technológiákat, pedagógiai és szerzői jogi aspektusokat és az ehhez kapcsolódó módszertani 

lehetőségeket. Kiemelt szerepet kapnak a digitális írástudás fejlesztésének eszközei, a 

projektpedagógia alkalmazása, valamint az interaktív táblák eszközrendszerének használata a 

tanításhoz. Továbbá cél, hogy az interaktív táblák széleskörű alkalmazási lehetőségei a jó gyakorlatok 

megismerésével és elemzésével is 

feldolgozásra kerüljenek. 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

A képzés program tematikája a digitális írástudás fejlesztésének legkorszerűbb pedagógiai-

módszertani gyakorlatára, valamint modern technológiákra épül. 

A digitális írástudás fejlesztése a pedagógiai gyakorlatban megfelelő tervezést kíván, ennek 

metodikáját ismerhetik meg a képzés résztvevői IKT eszközökkel segített tanórák óravázlatai és 

tematikus tervei révén. Bemutatásra kerülnek a legkorszerűbb technológiai eszközök, valamint az új 

oktatástechnológiai trendek. 

A pedagógiai munka során a tanár tartalomfejlesztő és alkotások, forrásanyagok felhasználója is 

egyben. Ezért különösen fontos, hogy a pedagógusok tisztában legyenek az őket érintő szerzői jogi 

kérdésekkel, mint a szerzői jogi törvény oktatási vonatkozásai, szerzői művek felhasználási 

lehetőségei és korlátai. A képzés résztvevői megismerhetik a szabad oktatási tartalmaknál 

leggyakrabban használt Creative Commons szerzői jogi rendszert és annak alkalmazását. 

A projektpedagógia ma már szorosan összekapcsolódik a digitális kompetencia fejlesztésével, hiszen 

az IKT eszközök révén olyan fejlesztési célok is könnyen elérhetők, amelyek korábban kevéssé voltak 

megvalósíthatók. A korszerű projektekben fontos szerepet kapnak a 21. századi készségek 

fejlesztése, valamint a formatív értékelés lehetőségei. A résztvevőknek lehetősége van 

projektpedagógiai jó gyakorlatok megismerésére is, így eredményesebb projekteket tudnak saját 

maguk is tervezni. 

A hatékony oktatási projektek tervezésének számos metódusa létezik, ezek közül ismerhetnek meg a 

résztvevők néhányat. A projektpedagógia alapjai mellett sor kerül projekttervek tanulmányozására és 

értékelésére szakmai szempontok alapján. 

A világháló évek óta biztosít olyan eszközöket, amelyek az oktatás számára is lehetővé teszik a 

közösségi tartalomfejlesztés, tartalommegosztást és közösségi tanulást. Ezek az ún. Web 2.0 típusú 

alkalmazások, amelyek közül kiemelt figyelmet kap a wiki módszer, a tartalommegosztó rendszerek 

használata, a blogok és közösségi média. 

A képzés egyik központi témája az interaktív táblák alkalmazása az oktatásban, így nagy figyelmet 

kapnak a fontosabb, elterjedtebb interaktív tábla típusok és azok funkció. A gyakorlatcentrikus 

foglalkozások során a résztvevők megismerhetnek és elemezhetnek interaktív táblás jó gyakorlatokat, 

segédanyagokat. A tartalomkészítés és a tartalmak kezelése az legfontosabb tanári tevékenység az 

interaktív táblák alkalmazásakor. A képzés során elsajátíthatók az interaktív táblás tananyagok 

készítésének alapjai, valamint a tanulói interaktivitást igénylő feladatok készítése a táblaszoftverrel. 

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

• Záródolgozat értékelési szempontoknak való megfelelése 

• Legalább 90%-os részvétel. Gyakorlati feladat megoldása: Egy interaktív táblára készített, tanulói 

eszközök alkalmazását is tartalmazó, IKT alapú szaktárgyi tanári segédanyag megtervezése és 

elkészítése 
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Az előírt tartalmi követelmények: 

A képzés résztvevői ismerjék és legyenek képesek alkalmazni a korszerű oktatás-informatikai 

eszközöket, technológiákat. Ismerjék a korszerű projektpedagógiai elveket és szerzői jogi kérdéseket. 

Fontos, hogy a képzés résztvevői ismerjék a Web 2.0 típusú eszközök és alkalmazások oktatási 

lehetőségeit. Rendelkezzenek alapvető ismeretekkel és áttekintéssel az interaktív táblák működéséről, 

típusairól, eszközrendszerük használatáról és a feladatok, segédanyagok készítéséről. 

Az ismeretek számonkérésének módja: 

A záródolgozattal szemben támasztott tartalmi-formai követelmények: 

Egy interaktív táblára készített, tanulói eszközök alkalmazását is tartalmazó, IKT alapú szaktárgyi 

tanári segédanyag megtervezése és elkészítése. 

A segédanyagot óravázlat formájában kell megtervezni. Alapkövetelmény, hogy a segédanyag 

tantárgyi és tartalmi követelmények szempontjából illeszkedjen a Nemzeti Alaptantervhez és a 

kerettantervek valamelyikéhez. 

A valamelyik interaktív tábla szoftverével, legalább két 45 perces tanórához készített tanári 

segédanyagnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia: 

• saját készítésű képi illusztrációk az interaktív tábla szoftverével, 

• Creative Commons licencelésű vagy szabad felhasználású, jogtiszta képi- és videó tartalmak, 

• saját készítésű interaktív elemeket tartalmazó feladatok, 

• internetes hivatkozások, 

• formatív értékelő eszközök, 

• felhasznált források jegyzéke. 

 

A tanári segédanyag értékelése az alábbi szakmai és formai szempontok alapján történik, szummatív 

értékeléssel: 

- legalább két tanórához történő kapcsolódás 

- a csatolt állomány megosztása a trénerrel, a megosztás módjáról a továbbképzés résztvevője dönt 

(e-mail, google drive, prezi) 

- kép- és videó beszúrása (internetről - szabad felhasználású, jogtiszta tartalmak) 

- saját készítésű képi illusztráció (legalább 1 db) 

- hivatkozás készítése (legalább 1 db internetes hivatkozás pontos megadása) 

- formatív értékelő eszközök megjelölése 

- illeszkedjen a Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervek valamelyikéhez 

 

A terjedelem tekintetében nincsenek korlátozások. 

A feladat leadási határideje, a képzés utolsó napját követő maximum 10 munkanapon belül. 

A jelentkezés feltételei: 

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; pedagógus. 

– megelőző szakmai gyakorlat: 

– egyéb, éspedig: számítógép kezelésének alapszintű ismerete 

 

 


