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KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYÉNEK KIADÁSÁHOZ 
 

 Lejáró/lejárt engedélyű program ismételt akkreditálása 

1. A PROGRAM ALAPÍTÓJÁNAK ADATAI 

1.1. A továbbképzési program alapítója 

 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  
 

1.2. A programalapító címe 

 Irányítószám: 1 1 4 3 Helység: Budapest 

 Utca, házszám: Szobránc u. 6-8. 

 Telefon: +36-1-235-7200 Fax: +36-1-235-7202 

 E-mail cím: ofi@ofi.hu 
 

1.3. A programalapító besorolása 

  Felsőoktatási intézmény 

   főiskola 

   egyetem 

  Közoktatási intézmény 

   Óvoda 

   Általános iskola 

   Szakiskola 

   Középiskola 

   Alapfokú művészetoktatási intézmény 

   Gyógypedagógiai intézmény 

   Konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 

   Pedagógiai szakszolgálat intézménye 

   Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény 

   Többcélú közoktatási intézmény 

  Gazdasági társaság 

  Nonprofit szervezet (egyesület, alapítvány stb.) 

  Egyház, egyházi intézmény 

  Magánszemély 

  Nonprofit kft. 

  Egyéb:  EMMI háttérintézmény 
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1.4. A továbbképzési program egyeztetésére kijelölt személy neve 

 Titulus   

 Vezetéknév Hancock 

 Keresztnév Márta 

Címe 

 Irányítószám: 1 1 4 3 Helység: Budapest 

 Utca, házszám: Szobránc u. 6-8. 

 Telefon: +36-30-216-5715 Fax: +36-1-235-7202 

 E-mail cím: hancock.marta@ofi.hu 

 

1.5. Az eljárási díj befizetésének módja 
(A befizetési bizonylat másolatát meg kell küldeni az Oktatási Hivatalnak!) 

  készpénz-átutalási megbízás (csekk) 

  banki átutalás 

 

1.6. A továbbképzés akkreditációja alapjául szolgáló teljes óraszáma: 

     6 0  

 

*2957246C26C2DFEB* 
2957246C26C2DFEB 
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2. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ ADATOK 

2.1. A továbbképzési program megnevezése 

 Pedagógusok felkészítése az egész napos iskola nevelési-oktatási programjának a 
bevezetésére. 

 

2.2. A továbbképzés célja 

 A pedagógusok szakmai támogatása az egész napos iskola, koncepciójának 
megismerésében és intézményszintű bevezetésében. A résztvevő szakemberek képesek 
legyenek kialakítani azt a szakmai formát, és hálózati kapcsolatrendszert az iskola körül, 
amely alkalmas arra, hogy eredményes egésznapos iskolaként működjön az intézmény. 

 

2.3. Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára 
javasolják a részvételt 

 Munkakörök szerint: Megbízatások, funkciók, beosztások szerint: 

  Óvodapedagógus  Intézményvezető 

  Tanító  Intézményvezető-helyettes 

  Tanár  Diákönkormányzatot segítő pedagógus 

  Gyógypedagógus  Gyermekvédelmi felelős 

  Konduktor  Munkaközösség vezető 

  Logopédus  Osztályfőnök 

  Kollégiumi nevelő  Rendszergazda 

  Pszichológus  Szabadidő-szervező 

  Szociálpedagógus  Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető 

  Könyvtáros tanár (tanító)  Más:  

  Szakoktató, gyakorlati oktató   

  Fejlesztő pedagógus   

  Más:    

 

2.4. A továbbképzés célcsoportja 

 Az általános iskolák alsó- és felső tagozatán pedagógus munkakör betöltésére jogosító 
végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok. 
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2.5. A jelentkezés feltételei 

 - Végzettség:  egyetem és/vagy  főiskola 

 - Szak: 

Pedagógus (tanító, tanár bármely szakterületen, 
gyógypedagógus) végzettséggel és szakképzettséggel 
rendelkező rendelkező pedagógusok 

 - Szakképzettség: pedagógus 

 - Megelőző szakmai gyakorlat:  nem szükséges 

   szükséges, éspedig: 

Köznevelési intézményben 
szerzett, legalább 5 éves szakmai 
tapasztalat 

 - Egyéb jelentkezési feltételek:  nincs 

   van, éspedig:  

 

2.6. A továbbképzés összóraszáma (Ezt az óraszámot kell a tanúsítványnak igazolnia.): 

     6 0  

 

2.7. A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények 

 A képzésen résztvevő pedagógus ismeri az egésznapos iskola intézménytípusra vonatkozó 
jogszabályokat.  
Rendelkezik olyan kompetenciákra, amelyek segítségével alkalmassá válik a program 
bevezetésének támogatását biztosító pedagógiai feladatok elvégzésére, az egésznapos 
iskola filozófiájának intézményen belüli elterjesztésére.  
A továbbképzés tematikai egységeiben megismert különböző területeket, az egyes 
szerepeket és feladatokat átlátja. Képes a modulok értelmezésére, adaptációjának 
támogaására, az egésznapos iskola programjának intézményen belüli elterjesztésére, és 
más intézményekkel folytatott tudáscsere koordinálására. Aktívan részt vesz a képzés 
altémáinak gyakorlattá válását támogató csoportmunkákban.  
 

 

2.8. A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módjának megnevezése, leírása, 
valamint az értékelés szempontjainak meghatározása 

 
A tanfolyami hallgatók a képzési portfóliót vezetnek, és azt folyamatosan bővítik és 
megosztják azt a moodle felületen.  
A képzési portfólióba gyűjtött anyagok tematikus rendjének kialakítása a portfólión belül, 
kötve a bevezetéshez aktivizálható szerepekhez (modulokkal kapcsolatos, belső 
tudásterjesztés bemutatása (modulvázlatokat, stratégiai terveket, reflexiós naplót, megismert 
eszközöket, segédleteket, információs forrásokat).  
A Képzési portfólió készítésével kapcsolatos feladat értelmezése és kiadása az első képzési 
alkalommal megtörténik. A képzés oktatói folyamatos támogatást nyújtanak a képzési 
portfólió elkészítéséhez. A képzés során kiemelten kezelik a feladatok megoldásához 
szükséges kompetenciák fejlődésének bemutatását.  
A véglegesnek talált képzési portfóliót az utolsó képzési napon kell leadnia a résztvevőnek. A 
képzés oktatói egy héten belül elkészítik a feladat szöveges értékelését, amelyben a portfólió 
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erősségei és a tréner javaslatai is megjelennek.  
Értékelési szempontok: 
• A portfólió kitűzött céljainak érvényesítése; megfelelő tervezés, rendszerezés, megjelenítés 
• A feladatok megoldásához szükséges kompetenciák fejlődésének bemutatása 
• A csatolt szakmai anyagok, a cselekvési terv szakmai színvonala 
• Az Egésznapos iskola koncepció alapelveinek megjelenése 
• A reflektivitás helye, szerepe, indokoltsága, minősége a portfólióban 
• A rendszerszerű látásmód megjelenítése 
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2.9. A továbbképzés tartalmi területek szerinti besorolása 

Közoktatás-irányítás 
 Tanügyigazgatás 
 Diákönkormányzat, diákjog 
 Gyermek- és ifjúságvédelem 
 Intézményvezetői felkészítés 

Intézményi nevelés-oktatás 
 Óvodai nevelés 

Szakrendszerű oktatás 
   Alapfokú tantárgyi oktatás:  
   Középfokú tantárgyi oktatás: 

 

 Nem szakrendszerű oktatás 
 Művészeti nevelés 
 Kollégiumi nevelés 
 Pályaorientáció 
 Szabadidő-kultúra 
 Egészségnevelés, mentálhigiéné 
 Környezeti nevelés 

Szervezet- és minőségfejlesztés 
 Minőségbiztosítás 
 Tanterv-, tananyagfejlesztés 
 Szakértő-, mentorfelkészítés 

Mérés-értékelés 
 Intézményértékelés 
 Tanulói értékelés 

 Nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés-oktatás:  
 

 Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia  Számítástechnika, informatika 
 Tanítás-tanulás  Szakképzés 
 Tehetséggondozás  Közoktatás-fejlesztési támogatások 
 Esélyegyenlőség  Egyéb: 

Egész napos nevelés-oktatás 

 

2.10. Intézménytípus megjelölése, amelyben dolgozó pedagógusok számára ajánlott a 
továbbképzés 

  Óvoda 
  Általános iskola 
  Szakiskola 
  Gimnázium 
  Szakközépiskola 
  Alapfokú művészetoktatási intézmény 
  Kollégium 
  Egyéb:  

 Ezen belül mely évfolyamokon tanító pedagógusok számára ajánlott a továbbképzés? 

 1-8. évfolyamon tanító pedagógusok 

  Nem jellemző 
 

2.11. A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez, illetve 
valláshoz vagy világnézethez? 

 A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez? 

  nem jellemző 

 
 igen, éspedig:  

 A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez? 

  nem jellemző  

 
 igen, éspedig:  
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2.12. A továbbképzés során indítható csoport létszáma 

 - A csoportlétszám minimuma: 12 fő 

 - A csoportlétszám maximuma: 25 fő 

 (A maximum felett csoportbontásra van szükség!) 
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2.13. A tanúsítvány kiadója 

  Az alapító 
  Az indító (szervező) 
  Az alapító és az indító (szervező) közösen 

 Egyéb, a tanúsítvány kiadására vonatkozó formai követelmények 

 A vonatkozó jogszabályok szerint készül a tanúsítvány. A vonatkozó kormányrendelet 
előírásainak megfelelően történik. 

 

2.14. A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége 

 Nincs 
 

*6997BCCE3B21D75A* 
6997BCCE3B21D75A 
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3. A TOVÁBBKÉPZÉS TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 
3.1. A továbbképzés részletes tematikája (3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4.) 
3.1.1. A program részletes leírása  
 

1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

 1. Bevezető tájékoztatás a képzés céljairól, 
tartalmáról és a képzés teljesítsének feltételeiről 

      

 1.1. Bemutatkozás: Amiben jó vagyok. 
Ismerkedés, a tanfolyam programjának 
megbeszélése. 
Rövid ismertető a programról 
 

Előadás, amely 
tartalmazza a program 
céljáról, 
újszerűségéről, 
részleteiről 
Elvárások tisztázása, 
közös szabályok 
megfogalmazása - 
csoportszabályok 
rögzítése 
Résztvevői 
bemutatkozás a 
motivációk, saját 
kompetenciák, 
tapasztalatok alapján 
Egyéni munka 
 

toll, flipchart tábla,  
post-it, laptop, 
projektor, 
PPT-prezentáció a 
képzés tartalmáról 
 

nem szükséges nincs 0,5 0,5 

 1.2. Ráhangolás:  
Bemutatkozás a kompetenciákon keresztül 
Elvárások, követelmények tisztázása. 
 

Tapasztalatok 
megbeszélése 
kiscsoportban 
A csoport bemutatása 

Csoportmunka Nem szükséges Nincs 0 1,5 
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1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

a kompetenciák 
alapján 
 

 1.3. Az előzetes tudások feltérképezése Csoporttükör 
Konstruktív hallgatás 
témája: Mi az amiben 
jó vagyok?-páros 
feladat 
 

A/4 lapok, 
Post-it, filctollak, 
Flipchart  papírok 
 

Egyéni reflexiók, 
Csoport 
reflexiók, tréneri 
reflexió 

Mit tartanak  a 
legfontosabbnak  
a munkájukban? 

0 0,5 

 2. Bevezetés az ENI világába       

 2.1. Az ENI hátterének megismerése 
Jogszabályi háttér 
Hazai, nemzetközi tapasztalatok 
Környezet, amelybe a program illeszkedik 
 

Kooperatív 
csoportmunka -: 
Szakértői mozaik 
A résztvevők 
kiscsoportokban 
dolgozzák fel 
(elolvassák, értelmezik) 
a kiosztott szakmai 
háttéranyagokat, majd 
csoportonként az egyik 
résztvevő  megosztja a 
képzés minden 
résztevvőjével a 
csoportban feldolgozott 
információkat. 
 

Ppt 
Szakmai háttérnyagok 
kinyomtatva 
 

Csoport 
reflexiók,Tréneri 
reflexió 

A 
háttéranyagokna
k való tartalmi 
megfelelés 

0 3 
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1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

 2.2. ENI nevelési-oktatási program elemeinek 
megismerése 

Frontális képzői 
előadás az ENI 
programelemeiről  
előadás 

Ppt Egyéni, csoport 
és tréneri 
reflexiók 

Egyéni 0 1,5 

 3. Az ENI bevezetésének helyi sajátosságai       

 3.1. Saját intézmény vizsgálata ENI- bevezésének 
szempontjából (korábbi tapasztalatok, jelen 
helyzet) 

Gondolattérkép 
A résztevők 
csoportonként 
gondolattérképet 
készítenek, melynek 
során fókuszálnak a 
helyi intézményi 
sajátosságokra. 
A résztvevők a képzés 
vezetőjével feltárják az 
ENI beveztés 
esetleges 
akadályait,lehetséges 
útjait. Megkeresik a 
kapcsolódás pontjait a 
jelen iskolai gyakorlat 
és az ENI között 
 

Flipchart 
 
 
 
ppt 
 
 

Beadandó 
feladat, a tréner 
értékel, 
visszajelez 

Szempontok: 
átláthatóság, 
differenciáltság, 
problémaközpon
túság 

2 3 

 3.2. Pedagógiai koncepció céljai, szerepe, 
tartalma 

Frontális előadás ppt Nem releváns Nem releváns 0 1,5 

 3.3. A megismert pedagógiai koncepció elemeinek PPT-vel kisért képzői Számítógép, projektor Egyéni, csoport Mik a 2 0 
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1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

értelmezése 
- közös ENI-meghatározás  
ENI-modellek és a résztvevők tapasztalatai 
 

előadás és  
Frontális megbeszélés   
 

PPT 
 

és tréneri 
reflexió 

hasonlóságok? 
Mik a 
különbségek? 
Segíthet-e 
egymásnak egy-
egy eltérő 
intézményi 
gyakorlat? 

 3.4. Tanulságok, tapasztalatok az  
 intézményi felhasználáshoz  
Egyéni és csoport reflexiók az ENI pedagógiai 
koncepciójának ismeretében 
 

A résztvevők  rövid 
reflexiókat készítenek 
az ENI pedagógiai 
koncepciójáról. 
Csoportársaikkal 
megosztják a reflexiók 
tartalamát. 

nem szükséges Egyéni reflexiók, 
Csoport 
reflexiók, tréneri 
reflexió 

Mik a 
hasonlóságok? 
Mik a 
különbségek? 
Segíthet-e 
egymásnak egy-
egy eltérő 
intézményi 
gyakorlat? 

2 0 

 4. Ismerkedés a nevelési-oktatási program 
elemeivel 

      

 4.1. A nevelési-oktatási program elemeinek 
megismerése 

Frontális előadás a 
nevelési-oktatási 
program elemeiről 

ppt Nemszükséges Nincs 1 0 

 4.2. Az ENI szerepe a 7 elemű rendszerben K+F+I ábra elemzése 
szakértői mozaik 
módszerrel 

K+F+I ábra nyomtatott 
formában  
Esszé 

Egyéni reflexiók, 
Csoport 
reflexiók, tréneri 
reflexió, Tréneri 

nem releváns 
(egyéni hallgatói 
szempontok) 

0 3 
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Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  

1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

reflexió 

 4.3. Az ENI 7 elemű rendszerének adaptálási 
lehetőségei  a helyi sajátosságok 
figyelembevételével 

A résztvevők 
csoprtokban dolgoznak 
az adaptálás 
lehetséges módjait 
dolgozzák fel. A 
csoportok a munkáikat 
bemutatják a többi 
csoportnak. 

Csomagolópapír, 
flipchart, filcek 

Tréneri reflexió, 
csoport reflexió 

Részletezettség 
Megfelel-e a 
résztéma 
céljának a 
kidolgozott 
anyag? 
Adaptálhatóság 

0 3 

 5. Az ENI pedagógusa       

 5.1. Pedagógus kompetenciák 
A megváltozott pedagógusszerep értelmezése 
Milyen feladatokat jelent mindez az ENI-
pedagógusok számára? 
 

Egyéni munka 
Kiscsoportos gyűjtés, 
összegzés 
Frontális megbeszélés 
közös táblázatban 
Megbeszélés, 
visszajelzés 
 

Kompetenciaháló 
kiosztása (ELTÉ-s 
ábra) 
 
Poszter, filc, post-itek 
 

Egyéni reflexiók, 
Csoport 
reflexiók, Tréneri 
reflexió 

nem releváns 
(egyéni hallgatói 
szempontok) 

0 2 

 5.2. A folyamat bevezetését támogató szereplők Az előző feladatból 
levezetve: tipikus ENI-
támogató szerepek (az 
előző feladatban 
összegyűjtött 
kompetenciák, 
tevékenységek 
csoportosítása a 3 

Az előző feladatban 
használt poszter, post-
itek 
 
Filc, gyurmaragasztó 
 

Egyéni reflexiók, 
Csoport 
reflexiók, Tréneri 
reflexió 

nem releváns 
(egyéni hallgatói 
szempontok) 

0 2 
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1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

szereplő szerint: 
modulíró, multiplikátor, 
hálózatépítő) 

 5.3. Az intézményvezetés szerepe az ENI-ben Az ENI-team 
támogatása, külső 
képviselete – a projekt 
elején és végén készült 
interjúk szövegéből 
válogatás, ennek 
feldolgozása 
(lehetőségek és 
nehézségek az 
intézményvezető és a 
többi szereplő 
szempontjából) 

Kinyomtatott 
interjúszövegek 
részekre vágva 

Egyéni reflexiók, 
Csoport 
reflexiók, Tréneri 
reflexió 

nem releváns 
(egyéni hallgatói 
szempontok) 

0 2 

 6. Támogató szerepek, értelmezési keretek  az 
ENI bevezetésében 

      

 6.1. Szerepek áttekintése A szerep-leírások 
kiosztása 
Egyéni gyűjtés: az 
adott szerepleírásokból 
milyen feladatok 
feleltethetőek meg a 
saját intézményben 
meglévő 
feladatköröknek (azok 

Szerep-elírások 
kinyomtatva 
 
Post-itek, A5-ös 
jegyzetlap, filc 
 

Egyéni reflexiók, 
Csoport 
reflexiók, Tréneri 
reflexió 

nem releváns 
(egyéni hallgatói 
szempontok) 

0 0,5 
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1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

üljenek össze, akik 
azonos intézményből 
jöttek) 
 
Csoportos összegzés 
 

 6.2. A multiplikátor szerepe az ENI bevezetésében A saját intézményben 
kik vonhatóak be az 
ENI-teambe? Aki nem 
vesz részt, azzal 
hogyan lehet 
megismertetni a 
programmal? 

Poszterlap, filcek, 
jegyzetlapok 

Egyéni reflexiók, 
Csoport 
reflexiók, Tréneri 
reflexió 

szerep 
szakszerű 
értelmezése 

0 1 

 6.3. A  modulíró szerepe az ENI bevezetésében? Kis csoportban az üres 
modulsablonban egy 
rövid (2-3 órás) 
részmodul kidolgozása 
(Csoportbeosztás 
választás szerint) 
 

Poszterlap, filcek, 
jegyzetlapok 

Egyéni reflexiók, 
Csoport 
reflexiók, Tréneri 
reflexió 

A szerep 
szakszerű 
értelmezése 

0 1 

 6.4. A  hálózati koodinátor szerepe az ENI 
bevezetésében? 

Jegyzék készítése a 
lehetséges, elérhető 
külső kapcsolati 
elemekről, 
szervezetekről 
Gyűjtés: a 

Poszterlap, filcek, 
jegyzetlapok 

Egyéni reflexiók, 
Csoport 
reflexiók, Tréneri 
reflexió 

A szerep 
szakszerű 
értelmezése 

0 1 
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1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

kapcsolattartás formái, 
módja, gyakorisága, 
eredménye 
 

 6.5. Az egyes támogató szereplők feladatai 
Összegzés 

Frontális megbeszélés 
az egyes támogató 
szereplők feladatairól 

Poszterek, 
gyurmarasztó 

Nem releváns Nem releváns 0 0,5 

 7. Reflektivitás a pedagógiában, az  ENI-
bevezetésében 

      

 7.1. Összehasonlítás: hagyományos pedagógus 
és reflektív pedagógus között 
Kritikus barát fogalma  
 

Frontális megbeszélés Nyomtatott 
kiosztványok 

Egyéni reflexiók, 
Csoport 
reflexiók, Tréneri 
reflexió 

Nem releváns 0 1 

 7.2. Reflektivitás értelmezése Frontális képzői 
előadás 

ppt Nem releváns Nem releváns 0,5 0 

 7.3. A reflektivitás gyakorlati vonatkozásai Kiscsoportban a  
korábban kidolgozott 
részmodulok 
véleményezése 
Milyen szempontokra 
lehet visszajelzést 
adni? 
 

Flipchartok, 
gyurmaragsztó 

Egyéni reflexiók, 
Csoport 
reflexiók, Tréneri 
reflexió 

egyéni 0 1,5 

 8. Értelmezések és tudások       

 8.1. Elméleti és gyakorlati háttér feldolgozása 
- Multiplikáció 

Brain storming… 
Hogyan „adható el” az 

Poszter, filc, post-it Egyéni reflexiók, 
Csoport 

Egyéni 
szempontok 

0 3 
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1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

- Disszemináló-adaptáló (modul) 
-hálózat és értelmezés 
 

iskolánk mint ENI-
intézmény? Szülők, 
családok felé, fenntartó 
felé, támogatók, 
szponzorok felé, 
közvélemény, más 
szervezetek felé? 
 

reflexiók, Tréneri 
reflexió 

 9. Szerepek és feladatok az ENI-ben       

 9.1. A nevelési-oktatási  program hat eleme  és az 
intézményi szereplők feladatai ehhez 
kapcsolódóan 

Három csoport: 
modulíró, multiplikátor 
és hálózatépítő 
Csoportokban 
összegyűjtik a 6 
elemhez tartozó 
feladtát az adott 
szereplőknek 
Vetésforgóban 
körbemennek a 
csoportok és 
reflektálnak a megírt 
poszterekre, további 
ötleteket fogalmaznak 
meg 
 

Poszterlapok 
Színes filcek 
Post-it 
 

Egyéni reflexiók, 
Csoport 
reflexiók, Tréneri 
reflexió 

Egyéni 
szempontok 

0 3 

 9.2. Cselekvési terv előkészítése A tréner vezetésével Ppt, nyomtatott Nem releváns Nem releváns 0 3 
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1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

Módszertani ötletek bemutatása az iskolai munka 
előkészítésére: 
-problémafa 
-SWOT-analízis 
-interjú (vezetőség, szülők, tanulók…) – igények 
megfogalmazása 
 
 

háromféle módszert 
ismernek meg a 
résztvevők, a 
helyzetkép feltárására. 
Minden csoport egy 
másik módszerrel 
dolgozik, közösen 
kitalált problémával. 

segédanyagok 

 9.3. Sablon bemutatása a cselekvési tervhez 
(trénerek készítik) 

A csoportmunka során  
megismerkednek a 
trénerek által 
elkészítette 
sablonokkal. Irányított 
beszélgetés 
formájában megosztják 
egymással a 
tapasztalataikat. 

sablon Nem releváns Nem releváns 0 2 

 9.4. Cselekvési terv készítése A leendő team 
(modulíró, multiplikátor, 
hálózatépítő) egy 
tanévre kiterjedő tervet 
készít az ENI 
bevezetéséhez. Ebben 
részletesen 
megfogalmazzák a 
feladatokat, értékelést, 

Sablon elektronikusan Tréneri értékelés Együttműködés 
mértéke, 
rendszerezettsé
g, kreativitás, 
megvalósíthatós
ág, a képzésben 
tanultak 
alkalmazása 

0 3 
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1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

határidőket, felelősségi 
köröket stb.) 

 9.5. Cselekvési terv a gyakorlatban –Ismerkedés 
az ENI bázis intézményeinek működésis 
struktúrájával 

A résztvevők 
megismerkednek az 
ENI bázis 
intézményeivel. 
Kiscsoportos munka 
során megismerkednek 
a bázis iskolák 
működési modelljével. 

Bázisiskolák cselekvési 
tervei, moduljai 

csoport reflexiók, 
Tréneri reflexiók 

Egyéni 
szempontok 

0 2 

 10. A portfólió       

 10.1. A portfólió készítés elmélete A résztvevők interaktív  
előadás formájban 
megismerkednek a 
portfólió készítés 
elméletével. 

ppt Tréneri reflexió Nem releváns 2 0 

 10.2. Portfólió összeállításának szemontjai, 
gyakorlati kérdései 

Önálló feladat 
Papír alapú fomában 
az otthoni feladatok 
összegyűjtése és 
rendezése + 1 oldal 
önreflexió 
 

A korábban elkészített 
feladatok kinoymtatva, 
a feladatokra kapott 
visszajelzések 

Tréneri értékelés Teljesség, 
Rendszerezettsé
g, Saját munkára 
való rálátás, 
Javaslatok, 
dilemmák , 
megfogalmazott
sága 

0 4 
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3.1.2. A továbbképzés teljesítésének formai követelményei 

 Minimum részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 90 százaléka. 
 

Egyéb formai követelmények 
(Tematikai egységenkénti valamint a záróértékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a 
tanúsítvány kiadásának feltételeit képezik – ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel) 

 
A záró ellenőrzésekben leírt írásbeli házi dolgozat határidőre történő elkészítése, a 
képzésen elhangzottak összefoglalását követő záró kérdéssor helyes kitöltése. 

 

3.1.3. A résztvevők számára kötelező szakirodalom jegyzéke 
(Felsorolás a pontos könyvészeti adatok és az elolvasandó oldalak számának megadásával.) 

 

Szerző Cím Évszám 

Helység 

Kiadó 

Elolvasandó 
oldalak 

száma (-tól -
ig) 

 Schnellbach-

Sikó Dóra-

Kőpatakiné 

Mészáros 

Mária-Mayer 

József  

Az egész napos 

iskola nevelési-

oktatási 

2014 Budapest Új Pedagógiai 

Szemle  
65 – 88. oldal  

   2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti 

köznevelésről 

2011    4.§,26.§ 27.  

 Darvas Ágnes 

– Kende 

Ágnes  

Az egész napos 

iskola nemzetközi 

tapasztalatai, hazai 

lehetőségei. 

2009 Budapest Educatio Társadalmi 

Szolgáltat Nonprofit 

Kft  

1-25.old  

 Falus Ferenc  A pedagógiai 

rendszer. Fejlesztők 

és felhasználók 

kézikönyve. 

Educatio 

Társadalmi 

2012 Budapest Educatio Társadalmi 

Szolgáltat Nonprofit 

Kft  

55-78. old  

 
 

3.1.4. A résztvevők számára ajánlott szakirodalom jegyzéke 
(Felsorolás a pontos könyvészeti adatok megadásával.) 

 
 

Szerző Cím Évszám 
Helység 

Kiadó 

 

Báthor

y 

Zoltán  

Tanulók, 

iskolák, 

különbségek 

– Egy 

differenciáli

s 

tanításelmél

et vázlata.. 

2000 Budapest Okker  
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Szerző Cím Évszám 
Helység 

Kiadó 

 

Fehérv

ári 

Anikó 

szerk  

Szakképzés 

és 

lemorzsolód

ás. 

2008 Budapest OFI  

 Halász 

Gábor  
Az oktatási 

rendszer 
2001 Budapest Műszaki 

Könyvkiadó  

 Halász 

Gábor, 

Lanner

t Judit 

(szerk.)  

Jelentés a 

magyar 

közoktatásr

ól. 

2006 Budapest Országos 

Közoktatási Intézet, 

Budapest.  

 Halász 

Gábor, 

Lanner

t Judit 

(szerk.)  

A jelen és a 

jövő 

iskolája: 

közoktatás 

Magyarorsz

ágon és 

Európában. 

(A VII. 

Nevelésügyi 

Kongresszu

son 

elhangzott 

előadás.) 

http://www.

oki.hu/halas

z/download/

NK7_eloada

s_HG%20(l

ong)%20(J

AV).htm 

(utolsó 

megtekintés

: 2013. 08. 

27.) 

2006 Budapest Országos 

Közoktatási Intézet, 

Budapest  

 Havas 

Péter  
A 

pedagógiai 

rendszerek 

fejlesztése. 

2003/9. 

Olvasható: 

http://epa.os

zk.hu/00000

/00035/0007

4/2003-09-

ta-Havas-

Pedagogiai.

html 

2002 Budapest Pedagógiai Szemle  
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Szerző Cím Évszám 
Helység 

Kiadó 

 Mayer 

József  
A tanulók 

munkaterhei 

Magyarorsz

ágon. 

Olvasható: 

http://www.

ofi.hu/tudast

ar/tanulok-

munkaterhei

/kutatas-

eredmenyei 

(utolsó 

megtekintés

: 2013. 08. 

29.) 

2009 Budapest OFI  

 

Nahalk

a 

István  

Nahalka 

István: Az 

integrált 

nevelés 

pedagógiai 

alapjai. 

2001 Budapest   

 Réti 

Mónik

a  

Réti Mónika  

Kívül-belül 

jó iskola. 

Tanító terek 

2011 Budapest OFI  

 

Lanner

t Judit 

– 

Német

h 

Szilvia 

– Sinka 

Edit  

Kié lesz az 

általános 

iskola? 

Olvasható: 

http://www.

tarki-

tudok.hu/fil

e/kie%20les

z%20az%20

iskola/kie_l

esz_az_altal

anos_iskola.

pdf (utolsó 

megtekintés

: 2013. 08. 

29.) 

2006 Budapest Tárki-Tudok.  

 

Kertesi 

Gábor  

A 

társadalom 

peremén 

2005 Budapest Osiris kiadó  

 

Nahalk

a 

István  

Konstruktív 

pedagógia – 

Egy új 

paradigma a 

látóhatáron 

1997 Budapest Iskolakultúra  
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3.2. A teljes program lebonyolításához szükséges személyi feltételek meghatározása (tantervi egységenként): 
 

A program részletes leírásában feltüntetett 
tematikai egységek megnevezése 

Előadók, trénerek, foglalkozás-vezetők További közreműködők 

Iskolai 
végzettsége 

Szakképzettsége Szakterülete 
Gyakorlati 

tapasztalata 
Továbbképzésbeli 

feladata 

A további 
közreműködők 
képzettsége 

A további 
közreműködők 

feladata 

 Bevezető tájékoztatás a képzés céljairól, 

tartalmáról és a képzés teljesítsének 

feltételeiről 

főiskola/egyete

m 
pedagógus pedagógia,gyóg

ypedagógia,men

torálás, 

coaching 

Legalább 120 

óra képzés vagy 

tréning tartása 

előadás- 

gyakorlatvezeté

s 

nincs szükség 

további 

közreműködőre 

nincs szükség 

további 

közreműködőre 

 Bevezetés az ENI világába főiskola/egyete

m 
pedagógus pedagógia,gyóg

ypedagógia,men

torálás, 

coaching 

Legalább 120 

óra képzés vagy 

tréning tartása 

előadás- 

gyakorlatvezeté

s 

nincs szükség 

további 

közreműködőre 

nincs szükség 

további 

közreműködőre 

 Pedagógiai koncepció céljai, szerepe, tartalma főiskola/egyete

m 
pedagógus pedagógia,gyóg

ypedagógia,men

torálás, 

coaching 

Legalább 120 

óra képzés vagy 

tréning tartása 

előadás- 

gyakorlatvezeté

s 

nincs szükség 

további 

közreműködőre 

nincs szükség 

további 

közreműködőre 

 Ismerkedés a nevelési-oktatási program 

elemeivel 
főiskola/egyete

m 
pedagógus pedagógia,gyóg

ypedagógia,men

torálás, 

coaching 

Legalább 120 

óra képzés vagy 

tréning tartása 

előadás- 

gyakorlatvezeté

s 

nincs szükség 

további 

közreműködőre 

nincs szükség 

további 

közreműködőre 

 Az ENI pedagógusa főiskola/egyete

m 
pszichológus 

vagy 

pedagógus, 

pedagógia,gyóg

ypedagógia,men

torálás, 

coaching 

Legalább 120 

óra képzés vagy 

tréning tartása 

előadás- 

gyakorlatvezeté

s 

nincs szükség 

további 

közreműködőre 

nincs szükség 

további 

közreműködőre 

 Támogató szerepek az ENI-ben főiskola/egyete

m 
pedagógus pedagógia,gyóg

ypedagógia,men

torálás, 

coaching 

Legalább 120 

óra képzés 

tartása, vagy 5 

év pedagógiai 

gyakorlat 

előadás- 

gyakorlatvezeté

s 

nincs szükség 

további 

közreműködőre 

nincs szükség 

további 

közreműködőre 
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 Reflektivitás a pedagógiában, az  ENI- 

bevezetésében 
főiskola/egyete

m 
pedagógus pedagógia,gyóg

ypedagógia,men

torálás, 

coaching 

Legalább 120 

óra képzés 

tartása, vagy 5 

év pedagógiai 

gyakorlat 

előadás- 

gyakorlatvezeté

s 

nincs szükség 

további 

közreműködőre 

nincs szükség 

további 

közreműködőre 

 Értelmezések és tudások főiskola/egyete

m 
pedagógus pedagógia,gyóg

ypedagógia,men

torálás, 

coaching 

Legalább 120 

óra képzés 

tartása, vagy 5 

év pedagógiai 

gyakorlat 

a terepmunka 

koordinálása 
nincs szükség 

további 

közreműködőre 

nincs szükség 

további 

közreműk 

ödőre 

 

 Szerepek és feladatok az ENI-ben főiskola/egyete

m 
pedagógus pedagógia,gyóg

ypedagógia,men

torálás, 

coaching 

Legalább 120 

óra képzés vagy 

tréning tartása 

előadás- 

gyakorlatvezeté

s 

nincs szükség 

további 

közreműködőre 

nincs szükség 

további 

közreműködőre 
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3.3. A teljes program lebonyolításához szükséges általános tárgyi feltételek megnevezése 
(3.3.1., 3.3.2, 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6.) 

 

3.3.1. Az infrastrukturális alapfeltételek és információhordozók jellemzése 

 1 db 25 fő befogadására alkalmas előadóterem, mobil bútorokkal berendezve, 25 szék és asztal. A 

terem alkalmas csoportmunkák megszervezésére. 

3 terem az ENI a támogató szereplőinek csoport munkájához 

 

3.3.2. Az informatikai alapfeltételek jellemzése 
(Számítástechnikai hardverek és szoftverek jellemzése és darabszáma) 

 Power point -prezentáció megjelenítésére és internet elérésre alkalmas számítógép, projektor, 

internet elérés 

3.3.3. A továbbképzés helyszínének jellemzői, alapfelszereltsége 

 1 db ppt-prezentáció megjelenítésére és internet elérésre alkalmas számítógép, 1 db projektor, 

internetelérés; 1 db Flip-chart tábla; alkoholos filc; Csomagoló papír; Különböző színű filctollak 

(min. 4 szín); etikett papírok, post-it, tanári gyurma, A/ 4-es lapok. 

3.3.4. Azoknak az eszközöknek, segédanyagoknak és tananyagoknak a megnevezése, 
amelyeket az alapító biztosít az indító (szervező) és a résztvevő számára 

 Internet alapú távoktatási WEB-es felület biztosítása, mely tartalmazza a segédanyagokat 

(résztvevői és tréneri segédanyag), információkat, illetve lehetőséget biztosít a kétoldalú 

kommunikációra. Nyomtatott résztvevői segédanyag. A szaktanácsadói látogatás dokumentumai. 

3.3.5. Azoknak az eszközöknek, segédanyagoknak és tananyagoknak a megnevezése, 
amelyeket az indítónak (szervezőnek) kell biztosítania a résztvevő számára 

 A résztvevők számára papír alapú segédanyag. 

3.3.6. Azoknak az eszközöknek a megnevezése, amelyeket a résztvevők biztosítanak 

 Papír és írószer, otthoni munkákhoz számítógép, nyomtató, internetes hozzáférés. 

 

*4907969F619EDDE3* 
4907969F619EDDE3 
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4. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

A következő a 4.1. pontban foglaltakat a program alapítója a Kérelem űrlap hivatalos aláírásával tudomásul 
veszi, és kötelezettséget vállal azok betartására. (Ezzel a ponttal kapcsolatosan a program alapítójának nincs 
kitöltési tennivalója.) 

4.1. Az alábbi információkat kötelező rendszeresen gyűjteni a résztvevőktől: 

- a program résztvevőinek a program tartalmával kapcsolatos véleményéről (megvalósította-e a célokat, 
megfelelt-e az elvárásoknak), 

- mennyire voltak újszerűek a képzésen megismertek, 
- milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése, 
- mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek,, 
- teljesíthetők voltak-e a továbbképzésen támasztott követelmények, 
- megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja, 
- hogyan ítélték meg a résztvevők az oktatók, gyakorlatvezetők munkáját, szaktudását, 
- megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom), 
- megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége. 

 
 Tudomásul vettem 

 
 

4.2. Milyen eszközöket és eljárásokat használjon a program indítója (szervezője) a 
továbbképzésről szóló visszajelzések gyűjtésében? 

 
Az alapító által átadott tanfolyam-értékelő lap, amit a hallgatók a képzést követően online kitöltenek.  

A visszajelzésekből derüljön ki: a képzés hasznossága, illetve a résztvevők elégedettsége a következő 

témákban: módszerek, ismeretek hasonlíthatósága, a képzők munkája,  

a tárgyi feltételek, körülmények, segédanyagok, az ellenőrzés és értékelés módja. 

 

4.3. Milyen formában és milyen gyakorisággal tájékoztassa az indító (szervező) az alapítót a 
begyűjtött információkról? 

 
A program befejezését követően két héten belül a tanfolyam-értékelő lapok összesítését 

elvégzi, az adott időszakban szervezett tanfolyamról az összesített elemzést elkészíti. 

 

4.4. Milyen eljárást követ az alapító, amikor a programot folyamatosan javítja, módosítja a 
továbbképzés résztvevőinek, oktatóinak és indítóinak (szervezőinek) visszajelzései 
alapján? 

 
Az indítás után három hónapon belül, azt követően félévente összesíti, értékeli a beérkezett 

információkat: szükség szerint változtatásokat hajt végre a programban – a módosítás lehetőségeinek 

megfelelően. 

4.5. Egyéb feltételek, amelyek biztosítják a továbbképzés egyenletes minőségét és a 
minőség javítását 

 
Szükség szerint az alapító munkaértekezletet tart, ahol a képzésben részt vevő minden oktató részt 

vesz. 

*591CD1D07C276CEC*  
591CD1D07C276CEC
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5. A PROGRAM TARTALMÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE  
 

 
A Nemzeti Köznevelési törvény lehetőséget ad az iskoláknak arra. hogy egésznapos iskolaként 
működhessenek. Az egésznapos iskola-mint az iskolaszervezés új módja – ismeretlen a 
pedagógus társadalom számára.  
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás munkáját segítő 
nevelési-oktatási programok fejleszt.  
A képzés során az Oktatáskutató-és fejlesztő Intézet által fejlesztett pedagógiai tartalmak kerülnek 
feldolgozásra.  
Megismerik a résztvevők az egésznapos iskola rendszerét, koncepcióját, szervezési kérdéseit és a 
megvalósításhoz szükséges pedagógus attitűdöt. 
A képzés kilenc nagy tematikus egysége egymásra épül, alapoz az ENI-koncepció megismerésére, 
segítve a résztvevőket, hogy a feldolgozott témákat rendszerszerűen, folyamatba ágyazottan 
sajátítsák el. 
A tananyag feldolgozása során olyan újszerű tanulásszervezési módok kerülnek előtérbe, amelyek 
segítik a megértést és a résztvevőket továbbiakban is motiválják az aktív részvételre: 
A képzési anyag feldolgozását segítik a prezentációval, szakirodalommal megtámogatott interaktív 
előadások, egyéni, kiscsoportos munkaformák, beszélgető-kör, kérdőívek, helyzetgyakorlatok, 
megfigyelés, esetmegbeszélés, vita, portfólió, reflektív szövegelemzés, gondolattérkép, kooperatív 
technikák. 
 A képzés specialitása, hogy a tananyag nem az életkorra (alsó, felső) fókuszál, hanem a 
folyamatra, mintát, modellt adva résztvevőknek helyi megvalósításhoz. 
A képzés végére a résztvevők portfóliót készítenek, melyet a későbbiekben feltudnak használni 
helyi szinten az egész napos iskola bevezetéséhez. 
A képzés során folyamatos visszajelzést kapnak a résztvevők a munkájukról. 
 A záró értékelés alapja a képzési portfólióba gyűjtött anyagok tematikus rendjének kialakítása, a 
modulokkal kapcsolatos, belső tudásterjesztés bemutatása, a modulvázlatok, stratégiai tervek, 
reflexiós napló, megismert eszközök, segédleteket, információs források megjelenítése.  
A tanfolyami hallgatók a képzési portfóliót vezetnek, és azt folyamatosan bővítik és megosztják azt 
a Moodle felületen.  
A képzési portfólióba gyűjtött anyagok tematikus rendjének kialakítása a portfólión belül, kötve a 
bevezetéshez aktivizálható szerepekhez (modulokkal kapcsolatos, belső tudásterjesztés 
bemutatása (modulvázlatokat, stratégiai terveket, reflexiós naplót, megismert eszközöket, 
segédleteket, információs forrásokat).  
A Képzési portfólió készítésével kapcsolatos feladat értelmezése és kiadása az első képzési 
alkalommal megtörténik. A képzés oktatói folyamatos támogatást nyújtanak a képzési portfólió 
elkészítéséhez. A képzés során kiemelten kezelik a feladatok megoldásához szükséges 
kompetenciák fejlődésének bemutatását.  
A véglegesnek talált képzési portfóliót az utolsó képzési napon kell leadnia a résztvevőnek. A 
képzés oktatói egy héten belül elkészítik a feladat szöveges értékelését, amelyben a portfólió 
erősségei és a tréner javaslatai is megjelennek.  
Értékelési szempontok: 
• A portfólió kitűzött céljainak érvényesítése; megfelelő tervezés, rendszerezés, megjelenítés 
• A feladatok megoldásához szükséges kompetenciák fejlődésének bemutatása 
• A csatolt szakmai anyagok, a cselekvési terv szakmai színvonala 
• Az Egésznapos iskola koncepció alapelveinek megjelenése 
• A reflektivitás helye, szerepe, indokoltsága, minősége a portfólióban 
• A rendszerszerű látásmód megjelenítése 
A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzésen való részvétel (minimum 90%)és a  záró 
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ellenőrzésekben leírt írásbeli házi dolgozat határidőre történő elkészítése, a képzésen 
elhangzottak összefoglalását követő záró kérdéssor helyes kitöltése.  
 
 
 
 
 
 

*DBD37D9F11A7069C*  
DBD37D9F11A7069C 
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