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Ajánló

Kedves Kollégák!

A pedagógusok igenis számítanak. Számos kutatás igazolja, hogy az oktatás minőségét meghatározó 
tényezők között első helyen szerepelnek. Folyamatos szakmai fejlődés nélkül azonban nem képzelhető 
el a nevelés és az oktatás színvonalának emelése, de még szinten tartása sem. A gyermekek tanulási 
tapasztalatának és eredményességének javításához szükséges az a belső igény, amely folyamatos ön-
vizsgálatra és tanulásra sarkall. A fejlődés egyik, talán legelterjedtebb, de korántsem a leghatékonyabb 
módja a továbbképzés. 

Egymástól tanulhatunk a legtöbbet. Ezért az új továbbképzések lehetőséget teremtenek a tapasztalat-
cserére, és ösztönzik a képzésen tanultak alkalmazása mellett a tudás megosztását is a nevelőtestületen 
belül, de akár intézmények között vagy pedagógiai napokon, konferenciákon is. Az új tudás, az új 
módszerek csak akkor érnek valamit, ha változást idéznek elő a tanításban és a tanulásban, és annál 
többet ér egy képzés, minél szélesebb körben érvényesül a hatása. Fontos tehát a tudásmegosztás kul-
túrájának terjedése, ennek érdekében az intézményvezetők tehetnek a legtöbbet.

Tapasztalati tény az is, hogy eredményesebbek azok az intézmények, amelyeknek van elfogadott, ki-
érlelt jövőképe, és ennek rendelnek alá minden tevékenységet. Az egységes szemlélet kialakításához 
segítséget adnak a nevelőtestület egészét vagy egyes csoportjait érintő, helyben tartott továbbképzé-
sek. Ezért is javasoljuk, hogy a képzések közül válasszanak a testület szükségleteinek és pedagógiai 
céljainak megfelelőt, olyat, amely helyben megvalósítva hozzájárulhat az intézmény fejlődéséhez, a 
tanulás és a tanítás színvonalának emeléséhez.

Minden új továbbképzés online tanulási környezetbe ágyazódik, és számos blended, azaz részben táv-
oktatásos formában megvalósuló is van közöttük, ilyen például az összes tantárgyi szakmai megújító 
képzés. Itt az ideje, hogy az eddig vonakodó pedagógusok is megtapasztalják a technikával segített 
tanulás, az online kommunikáció ösztönző hatását, hogy aztán tanítványaikkal is bátrabban, célszerűb-
ben és hatékonyabban alkalmazzák az info-kommunikációs eszközöket és módszereket. A képzések 
jelentős része folyamatba ágyazott, vagyis a távoktatásos szakasz egy-négy hete alatt lehetőség van a 
tanult módszerek kipróbálására, majd a tapasztalatok megbeszélésére is. 

Az új képzések közös sajátossága a követő támogatás. A képzés befejezése után egy hónapig még ren-
delkezésre áll a képző, és a csoporttársakkal is meg lehet beszélni a tanultak alkalmazásának tapaszta-
latait a képzés online környezetében.

Jó választást, hasznos továbbképzést és jó tudásmegosztást kívánunk minden fejlesztő nevében is!

Budapest, 2015. október

 dr. Szabó Mária dr. Hunya Márta 
 szakmai vezető alprojektvezető

dr. Hunya Márta 
a képzések újszerű 

vonásairól

Katona Erzsébet 
a tantárgyi megújító 

képzésekről

dr. Szabó Mária 
a fejlesztések 

hátteréről

A videó megtekintése

https://www.youtube.com/watch?v=zlnDbcZTAnY
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A képzés jelenléti szakaszában – az alapvető 
információk átadása mellett csoportban vég-
zett tevékenység, a saját élményekre épülő ta-
nulás dominál. A résztvevők számos játékot 
és tanítási módszert próbálnak ki, és értékelik 
egymás megoldásait. Végül minden esetben át-
gondolják, hogy melyik gyakorlatot miként tud-
ják felhasználni óráikon, a gyerekek körében.   

A távoktatásos szakaszban különféle oktatá-
si segédletekkel ismerkednek meg a résztve-
vők. Személyes tanítási tapasztalatokat osz-
tanak meg egymással, reflektálnak egymás 
gondolataira, közös tervezési feladatot oldanak 
meg, valamint fórum keretében vitatják meg 

egymással az erkölcstan foglalkozások tar-
tásával összefüggő személyes dilemmáikat.

erkölcstan képzés általános 
iskolai tanítók számára
23/54/2015

Ez a továbbképzés azoknak a tanítóknak szól, 
akik arra készülnek, hogy az általános isko-
la 1-4. évfolyamán az erkölcstan témakörébe 
tartozó foglalkozásokat tartsanak. Elsődleges 
célja az új tantárgy kívánatos szemléletmódjá-
nak közvetítése. Annak tudatosítása, hogy eb-
ben az esetben valami egészen másról van szó, 
mint egyszerűen visszakérdezhető ismeretek 
közvetítéséről, s a kialakuló tudás sem érté-
kelhető a szokásos módon, osztályzatokkal. A 
viselkedést irányító erkölcsi mérték ugyanis a 
személyiségen belül épül fel, hosszú idő alatt, 
sok-sok egyéni tapasztalat, példa és beszélge-
tés során, elkövetett hibák és pozitív élmények 
bázisán. A tudás meglétét pedig nem az mu-

tatja, ha valaki képes morálisan „helyes” vá-
laszt adni a neki nyilvánosan feltett kérdések-
re. Sokkal inkább az, ha magatartása, döntései 
során a közösség által is elfogadott normákat 
követ belső meggyőződésből – függetlenül at-
tól, hogy tetteinek aktuálisan vannak-e szem-
tanúi, vagy azok közvetlenül milyen előnyök-
kel, illetve hátrányokkal járnak a számára.

Pedagógus diploma, valamint az alapszintű számítógépfelhasználói ismeretek megléte.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét Távoktatás Jelenlét
1 nap, 7 óra 3-4 hét, 6 óra 1 nap, 7 óra 3-4 hét, 6 óra 0,5 nap, 4 óra

A képzés során a résztvevők áttekintik az er-
kölcs fogalmának legfontosabb tartalmi össze-
tevőit. Közösen mérlegelik, hogy mi az erköl-
csi dilemmák és az erkölcsi megalapozottságú 
döntések, illetve cselekvések szerepe az egyén 
személyes boldogulásában, illetve a társada-
lom életében. Alapvető ismereteket szereznek 
a gyermekek erkölcsi érzékének fejlődési sajá-
tosságairól. Megismerik a Nemzeti alaptanterv 
és az alsó tagozatos kerettanterv témával ösz-

szefüggő elvárásait. Gyakorolják a fejlesztési 
szükségletek azonosítását, s ezek figyelembe 
vételét a foglalkozások megtervezése során. 
Bepillantást nyernek abba, hogy milyen se-
gédletek állnak a rendelkezésükre a tanításhoz. 
Sokféle módszert kipróbálnak, amelyek jól 
használhatók az alsó tagozaton. Tapasztalatokat 
szereznek az erkölcsi problémák felvetésében, 
személyes élményeik megosztásában és a má-
soktól való tanulásban. Gyakorolják a mások 

A blended (vagyis részben távoktatásos formában megvalósuló) továbbképzés három jelenléti és két 
távoktatásos szakaszból áll az alábbi időbeosztás szerint.

A távoktatási szakaszok (összesen 2 x 6 óra, szakaszonként 3-4 munkahét alatt) e-learning támogatás-
sal valósulnak meg a Moodle felületen.

Részvétel a jelenléti képzési órák 90%-án, il-
letve a távoktatási szakasz feladatainak meg-
oldása, a kapcsolódó dokumentumok elké-
szítése és feltöltése a Moodle felületre. Ez 
utóbbiak között minden résztvevőnek el kell 
készítenie két rövid írásbeli munkát: egy önérté-
kelést a témával kapcsolatos személyes fejlődési 
útjáról, valamint egy saját tanulócsoport szükség-
leteiből kiinduló, néhány foglalkozáson átívelő 
fejlesztési tervet – megadott szempontok szerint.

gondolataira való reflektálást. Ösztönzést kap-
nak ahhoz, hogy vállalják saját véleményüket, 

kérdéseiket és dilemmáikat, s tapintatosan kö-
zelítsék meg a gyerekek és családjaik világát.

Gönczöl Enikő
az egyik képzésfejlesztő

„Az erkölcsi érzék más-
képp fejlődik és máshogy 
mérhető, mint a tantár-
gyi tudás. Nem adha-
tó át direkt közlésekkel 
és nem kérhető számon 
feleletek formájában. 
Meglétét vagy hiányát a tettek és a személyes 
döntések mutatják meg. Formálásában még-
is fontos szerepe van a hiteles pedagógusok-
nak, ehhez kíván segítséget adni a képzés.”

mik a jelentkezés feltételei?

Mennyi időt vesz igénybe?

Miről szól a továbbképzés?

milyen tevékenységekre épül? milyen módszereket alkalmazunk?

mik a tanúsítvány kiadásának feltételei?

kiknek szól a képzés?

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=kXfHWCNCuiw
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Heffner Anna
az egyik képzésfejlesztő

„Ez a képzés új vizuális 
tartalmak tanórai fel-
használását segíti. Gya-
koroljuk, hogy lehet egy-
egy témához vizuális, 
audiovizuális, szöveges 
információt gyűjteni, 
tárolni, elrendezni, átalakítani és a rajztanítás 
során felhasználni. Emellett lehetőséget nyújt 
a korszerű digitális tananyagok, gyermekbarát 
honlapok és a biztonságos internethasználat 
megismerésére.”

szakmai megújító képzés 
vizuális kultúrát tanító általános 
és középiskolai tanárok számára
23/51/2015

Általános és középiskolai rajztanároknak, 
valamint rajz speciálkollégiumi végzett-
séggel rendelkező tanítóknak, akik nyi-
tottak a vizuális kultúrával összefüggő 
korszerű tartalmak befogadására és a di-
gitális kompetenciáik fejlesztésére, továb-
bá elkötelezettek a szakmai megújulás iránt.

mi a képzésen való részvétel feltétele?

Pedagógus diploma. Alapvető számítógép-felhasználói ismeretek, internet hozzáférés, megfelelően 
karbantartott számítógép, mikrofon, fejhallgató. Web-kamera ajánlott, de nem feltétlenül szükséges.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 30 órás képzés 2 jelenléti napból áll (7 és 
8 óra), ezek között egy 15 órányi munkát 
igénylő távoktatási szakasz van, amelyben 
a kommunikációt és a feladatok megoldá-
sát a Moodle felület támogatja. A távokta-

tás idejébe a megtartott órák nem számíta-
nak bele, de a felkészülés és a reflexió ideje 
igen. A távoktatásban eltöltött valós tanu-
lási időt az egyéni tempó és az informati-
kai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Miről szól a továbbképzés?

A képzés a pedagógusok szakmai megújulását 
szolgálja. A résztvevők megismerik a pedagógus 
munkáját meghatározó jogszabályokat (életpá-
lya) és a tartalmi szabályozás szintjeit, a NAT és 
a kerettantervek jellegzetességeit. Gyakorlatban 
is foglalkoznak a pedagógiai tevékenységek ter-
vezésével, és gyakorolják a reflektív magatartást.

A résztvevők behatóan tanulmányozzák a 
Nemzeti alaptantervben a vizuális kultúrával 
összefüggő fejlesztési területeket, kulcskom-
petenciákat, a művészetek műveltségi terület vizu-
ális kultúra, valamint mozgókép és médiaismeret 
részműveltségterületre előírt alapelveket és célokat, 
továbbá a vizuális kultúra tantárgy kerettantervében 
rögzített tematikai egységeket, fejlesztési követel-
ményeket és azok összefüggéseit. A továbbképzés 
lehetőséget nyújt az alaptantervben megjelenő új, 
korszerű tartalmak beható megismerésére, a moz-

góképkultúra-médiaismeret és a vizuális kultúra 
érintkezési pontjaiból adódó vizuális nevelési-ok-
tatási feladatok áttekintésére, valamint a tantárgy 
tanulása-tanítása során felhasználható korszerű 
digitális eszközök és tananyagok kipróbálására. 

milyen tevékenységekre épül?

A képzésen jelenléti és távoktatásos formában 
sajátítják el a résztvevők az anyagot. Mindkét 
részben építenek a résztvevők egymás közötti 
kommunikációjára, ösztönzik az egymástól való 
tanulást. A résztvevők lépésről lépésre jutnak el 

a források gyűjtésétől a modern művészetekről 
szóló óra megtervezéséig és megtartásáig. A 
15 órás távoktatási részben mód van a tanultak 
kipróbálására is, hiszen saját osztályukban 
meg is kell tartaniuk a megtervezett órát.

Hogyan értékelik a résztvevők 
teljesítményét?

A részfeladatokat az elektronikus felület-
re töltik fel, ahol a csoport tagjaival megvi-
tatják. A képzés vezetője minden részfel-
adatot véleményez. A képzés eredményes 
befejezéséhez minden részfeladatot el kell 
végezni, és a megtartott órát be kell mutatni 
a csoport tagjainak. A tanultak számszerű-
sített értékelése záró teszttel történik, ame-
lyet az elektronikus felületen kell kitölteni.

A tanúsítvány kiadásának feltételei

• Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.
• A képzés során kiadott feladatok hiánytalan megoldása.
• A záróteszt megoldása legalább 70%-os eredménnyel.

kiknek szól?

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=-nsIzVDhFkY
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Sarlós Erzsébet
az egyik képzésfejlesztő

„A képzés tartalmi és 
módszertani segítséget 
nyújt a pedagógusoknak a 
sakk-logika  tanításához. 
A résztvevők a tananyagon 
keresztül megismerkednek 
a tantárgy felépítésével és 
sokoldalú fejlesztő hatásával.” (Sarlós Erzsébet)

„A Sakk-logika kerettanterv és tantárgy esz-
köz a tanulók komplex (kognitív, személyes és 
szociális) fejlesztéséhez. A királyi játék örömet 
nyújt, oldja a feszültséget is.” (Sári Éva)

sAkkHATÁs 
- játékkal, sakkal, logikusan –  
A sakk-logika kerettanterv 
a gyakorlatban
43/152/2014

A továbbképzés azoknak az óvodapedagógusok-
nak, tanítóknak és felső tagozaton tanító taná-
roknak szól, akik kiemelt figyelmet fordítanak a 
sakkoktatásra, és szeretnék megismerni a Sakk-
logika kerettanterv koncepcióját, célját és esz-
közrendszerét. Azoknak, akik logikai játékokon 
és a sakkon keresztül kívánják az óvodáskorú 
gyermekek és az általános iskolai tanulók gon-
dolkodási és tanulási készségét és képességét 
fejleszteni. Azoknak, akik elengedhetetlennek 
tartják a sakk-logika oktatásra épülő tehetség-

azonosítást, a tehetséggondozás elméleti hátté-
rének, korszerű eszközeinek, eljárásainak meg-
ismerését, hogy sikerrel alkalmazhassák ezeket 
az óvodában, valamint az általános iskolában.

mi a jelentkezés feltétele?

Egyetemi vagy főiskolai diploma, óvodapedagógusi, tanítói, bármely szakos tanári, fejlesztőpedagó-
gusi végzettség, alapszintű sakktudás.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 60 órás képzés 8 jelenléti napból áll, ezek között kétszer két hét kipróbálási szakasz helyezkedik el. 
A képzés eredményes megvalósítását a Moodle (online) felület támogatja, ahol a résztve-

vők elérhetik a képzési és tanulási útmutatót, a motivációt és az előzetes ismeretek mérésé-
re készített kérdőívet, a tematikai egységek feladatait, a kötelező és ajánlott szakirodalmat.

Képzések 
óraszáma Időbeosztás (napok)

60
1. 2. 3.

megszakítás
4. 5.

megszakítás
6. 7. 8.

8 9 5 9,5 7,5 9,5 8 3,5

A képzés folyamatba ágyazott, a tanult ismeretek kipróbálása a résztvevők saját intézményében, 
a 3. és az 5. jelenléti nap után történik.

Miről szól a továbbképzés?

A résztvevők megismerik, hogy a Sakk-logika 
kerettanterv és a sakk-logika nevelés-oktatás 
hogyan járulhat hozzá az óvodáskorú gyer-
mekek és az általános iskolai tanulók eredmé-
nyes fejlődéséhez. Kipróbálják a tanuláshoz 
nélkülözhetetlen alapkészségek és részképes-

ségek, például a figyelem-, az emlékezet-, a 
gondolkodásfejlesztés számos módszerét. Ma-
gas óraszámban (14,5 óra) gyakorolják és mé-
lyítik el a sakkoktatás módszereit, a korszerű 
tehetséggondozás alapelveit, eszközeit. A kép-
ző a kipróbálás - folyamatba ágyazás - szaka-

szában és a képzés befejezése után 6 hónapig 
rendelkezésre áll online formában (pl. Skype-
on), és konzultálást, lehetőség szerint hospi-
tálást biztosít. A résztvevők a hat hónap alatt 

két alkalommal szakmai napon vehetnek részt.
A tematikai egységek között az intézmény-

típusnak megfelelően választható tevékenysé-
gek segítik a differenciált pedagógiai munkát.

milyen tevékenységekre épül?

A képzés jellegéből adódóan az elmélet mellett ki-
emelt szerepet kap a gyakorlat (14,5 óra elmélet, 45,5 
óra gyakorlat) és a reflektív gondolkodás fejlesz-
tése, ami az egész képzési folyamatot végigkíséri. 

Saját élményű tanulás keretében a résztvevők 
maguk is megélik az egyes módszerek motiváló 
hatását. A képzés tevékenykedtető formában zaj-
lik, főként kooperatív csoportmunkában dolgoz-
nak. A tanulási egységek végén tanulási naplót 
készítenek, amelyben rögzítik, hogy a témakör 
milyen kompetenciákat fejlesztett, mit tanultak, 
hogyan érezték magukat a tevékenységek során. 

Az online tanulási környezet bizto-
sítja a kipróbálási szakaszban a szak-
mai együttműködést és a támogatást.

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

A képzők az ellenőrzés-értékelés változatos 
formáit alkalmazzák: szóbeli, írásbeli, egyé-
ni és csoportos ellenőrzés, képzői visszajel-
zések, társértékelés, résztvevői önreflexiók.

A záró-dolgozat értékelése a tantervi fogal-

mak és követelmények alapján történik egy rész-
letes óraterv készítésével, majd ennek alapján 
kiscsoportban maximum 10 perces órarészlet 
megtartásával az utolsó foglalkozások egyikén.

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Az óvodapedagógusok két foglalkozá-
si tervet készítenek, kiemelve a pszichi-
kus és kognitív funkciók fejlesztését.

A tanítók a Sakk-logika kerettanterv alap-
ján két részletes óravázlatot készítenek.

A tanárok kerettantervi vázlatot és egy 

részletes óravázlatot készítenek a fel-
ső tagozaton folyó tehetséggondozáshoz.

A tanúsítvány kiadásának feltétele az órarész-
let eredményes megtartása és a záró dolgozat 
határidőre történő leadása, valamint a foglalko-
zások minimum 90%-án (54 óra) való részvétel.

kiknek szól a képzés?

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=DcJDHyUAMoc
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A továbbképzés keretében a résztvevők megisme-
rik a pedagógus munkáját meghatározó jogszabá-
lyokat (életpálya), a tartalmi szabályozás szintjeit, 
a NAT és a kerettantervek jellegzetességeit. Gya-
korlatban is foglalkoznak a pedagógiai tevékeny-
ségek tervezésével és gyakorolják a reflektív ma-
gatartást, megismerkednek az intézményen belüli 
tudásmegosztás lehetőségeivel. A szakmai meg-
újító képzés speciális, tantárgyi részében megis-
merik a történelem tantárgyat érintő új elemeket (a 
gazdaság-, pénzügyi- és a médiaismeret) és jelleg-
zetességeket, a tantárgyhoz kapcsolódó fejlesztési 
feladatokat, a történelemtanítás integratív jellegét.  

Fontos, hogy történelemtanárként változatos 

módszerekkel, tanulásszervezési módokkal, mun-
kaformákkal segítsék a megértést, ennek érdeké-
ben új munkaformákat, feladattípusokat próbálnak 
ki a média, és a gazdaságismeret témák feldolgo-
zásának lehetőségeire. Foglalkoznak a kutatásala-
pú tanulás elméleti és módszertani kérdéseivel.

Tóthné Szelezsán 
Gabriella
az egyik képzésfejlesztő

„Ezen a képzésen közép-
pontba kerülnek az inter-
aktív tanulási technikák, 
a kooperatív tanulássz-
ervezési modellek, a prob-
léma- vagy kutatásalapú 
tanítás. A témák között szerepel a gazdasági is-
meretek integrálása, és foglalkozunk a digitális 
eszközök alkalmazásának lehetőségeivel is.”

szakmai megújító képzés 
általános iskolában tanító 
történelem szakos tanárok 
számára
43/230/2014

Ez a továbbképzés azoknak az általános iskolá-
ban tanító történelemtanároknak kínál fejlődési 
lehetőséget, akik szeretnének szakmailag meg-
újulni. Azoknak, akik nem idegenkednek az új 
típusú képzésektől: szívesen kipróbálják, mi-
lyen tapasztalatokkal jár a blended, azaz részben 
távoktatásos képzés. Azoknak, akik fontosnak 
tartják, hogy megismerjék az tudományos gon-

dolkodásmód korszerű elemeit, például a felfe-
deztető tanulást, mint aktív tanulási formát, va-
lamint a fejlesztő értékelés során alkalmazható, 
tanulói eredményességet növelő módszereket. 

mi a jelentkezés feltétele?

Történelem- és állampolgári ismeretek szakos tanári diploma, valamint az alapszintű számítógép-fel-
használói ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

Miről szól a továbbképzés?

milyen tevékenységekre épül?

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

A 30 órás képzés két jelenléti napból áll, ezek 
között 2-4 hét kipróbálási szakasz helyezkedik 
el, amely 15 óra távoktatási tartalmat is felölel. 

A távoktatási szakaszban a kommunikációt és a 
feladatok megoldását a Moodle felület támogat-
ja. A távoktatás idejébe a megtartott órák nem 
számítanak bele, de a felkészülés és a reflexió 
megírásának ideje igen. A távoktatásban eltöl-
tött valós tanulási időt az egyéni tempó és az in-
formatikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét

7 óra 15 8 óra

A jelenléti foglalkozások gyakorlatközpon-
túak, csoportmunkában, aktív tanulásra épít-
ve zajlanak. A képzés a résztvevő pedagó-
gust állítja a tanulási helyzet középpontjába: 
ő a képzés domináns szereplője, míg a kép-
ző a tanulási folyamat tervezője, szervezője.

A képzés során a résztvevők az életpálya port-
fólióba illeszkedő tematikus tervet és óraterve-
ket is készítenek, ezeket a jelenléti napok között 
kipróbálják. Reflektálnak saját munkájukra és a 
csoporttársak munkáját is segítik a jelenléti napo-
kon és a távoktatásos kipróbálási szakaszokban is. 

Saját élményű tanulás keretében maguk is 
megélik az egyes módszerek motiváló hatá-
sát. A képző bemutatja a történelemtanítás so-
rán használható korszerű IKT-eszközöket, 
majd a résztvevők gyakorolják alkalmazásukat.

A képzésen mért előzetes tudás a képzők tá-

jékozódását segíti, az önellenőrzést szolgáló 
tesztek, rejtvények a távoktatásos tananyagok 
ismeretanyagának gyakorlását szolgálják. Az 
online tanulási környezet biztosítja a kipróbá-
lási szakaszban a szakmai együttműködést és a 
támogatást. A képzés befejezése után még egy 
hónapig a felület és a képző is rendelkezésre áll.

Az ellenőrzés és az értékelés alapja a portfólió, amely tartalmazza a jelenléti foglalkozások során és az 
önálló tanulási szakaszban készült feladatokat. A portfólió mellett az értékelés és ellenőrzés szerves ré-
szét képezik a Moodle felületen folytatott egyéni és csoportos munkák, valamint a fórumhozzászólások.

Aktív részvétel a jelenléti képzési órák 90%-án.

kiknek szól a képzés?

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=eIYvRk_jedk
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A továbbképzés keretében a résztvevők megis-
merik a pedagógus munkáját meghatározó jog-
szabályokat (életpálya), a tartalmi szabályozás 
szintjeit, a NAT és a kerettantervek jellegzetes-
ségeit. Gyakorlatban is foglalkoznak a pedagó-
giai tevékenységek tervezésével és gyakorolják a 
reflektív magatartást, megismerkednek az intéz-
ményen belüli tudásmegosztás lehetőségeivel. A 
szakmai megújító képzés speciális, tantárgyi ré-
szében megismerik a történelem tantárgyat érintő 
(a gazdaság-, pénzügyi- és a médiaismeret) új ele-

Balla Erika
az egyik képzésfejlesztő

„Ezen a képzésen közép-
pontba kerülnek az inter-
aktív tanulási technikák, 
a kooperatív tanulás- 
szervezési modellek, a 
probléma- vagy kuta-
tásalapú tanítás. A témák 
között szerepel a gazdasági ismeretek integrá-
lása, és foglalkozunk a digitális eszközök al-
kalmazásának lehetőségeivel is.”

szakmai megújító képzés 
középiskolában tanító 
történelem szakos tanárok 
számára
43/231/2014

Ez a továbbképzés azoknak a középiskolában 
tanító történelemtanároknak kínál fejlődési le-
hetőséget, akik szeretnének szakmailag meg-
újulni. Azoknak, akik nem idegenkednek új tí-
pusú képzésektől: szívesen kipróbálják, milyen 
tapasztalatokkal jár a blended, azaz részben 
távoktatásos képzés. Azoknak, akik fontosnak 
tartják, hogy megismerjék az tudományos gon-
dolkodásmód korszerű elemeit, például a felfe-
deztető tanulást, mint aktív tanulási formát, va-
lamint a fejlesztő értékelés során alkalmazható, 

tanulói eredményességet növelő módszereket. 
A képzés lehetőséget kínál az interaktív tanulási 

technikák, a kooperatív tanulásszervezési model-
lek, a gazdaság- és a médiaismeret tartalmak és 
a digitális eszközök korszerű használatának meg-
ismerésére, és támogatja mindezek mindennapi 
pedagógiai gyakorlatban történő alkalmazását.

mi a jelentkezés feltétele?

Mennyi időt vesz igénybe?

Miről szól a továbbképzés?

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

A képzésen való részvétel feltétele a történelemtanári egyetemi diploma, valamint az alapszintű szá-
mítógép-felhasználói ismeretek.

A 30 órás képzés két jelenléti napból áll, ezek 
között 2-4 hét kipróbálási szakasz helyezkedik 
el, amely 15 óra távoktatási tartalmat is felölel. 
A távoktatási szakaszban a kommunikációt és a 
feladatok megoldását a Moodle felület támogat-
ja. A távoktatás idejébe a megtartott órák nem 
számítanak bele, de a felkészülés és a reflexió 

megírásának ideje igen. A távoktatásban eltöltött 
valós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét

7 óra 15 8 óra

meket, a tantárgyhoz kapcsolódó fejlesztési fel-
adatokat, a történelemtanítás integratív jellegét.  

Fontos, hogy történelemtanárként válto-
zatos módszerekkel, tanulásszervezési mó-
dokkal, munkaformákkal segítsék a meg-

értést, ennek érdekében új munkaformákat, 
feladattípusokat próbálnak ki a média, és a 
gazdaságismeret témák feldolgozásának le-
hetőségeire. Foglalkoznak a kutatásalapú ta-
nulás elméleti és módszertani kérdéseivel.

A jelenléti foglalkozások gyakorlatközpon-
túak, csoportmunkában, aktív tanulásra épít-
ve zajlanak. A képzés a résztvevő pedagó-
gust állítja a tanulási helyzet középpontjába: 
ő a képzés domináns szereplője, míg a képző 
a tanulási folyamat megtervezője, szervezője

A képzés során a résztvevők az életpálya port-

fólióba illeszkedő tematikus tervet és óraterve-
ket is készítenek, ezeket a jelenléti napok között 
kipróbálják. Reflektálnak saját munkájukra és a 
csoporttársak munkáját is segítik a jelenléti napo-
kon és a távoktatásos kipróbálási szakaszokban is. 

Saját élményű tanulás keretében maguk is 
megélik az egyes módszerek motiváló hatá-
sát. A képző bemutatja a történelemtanítás so-
rán használható korszerű IKT-eszközöket, 
majd a résztvevők gyakorolják alkalmazásukat.

A képzésen mért előzetes tudás a képzők tá-
jékozódását segíti, az önellenőrzést szolgáló 
tesztek, rejtvények a távoktatásos tananyagok 
ismeretanyagának gyakorlását szolgálják. Az 
online tanulási környezet biztosítja a kipróbá-
lási szakaszban a szakmai együttműködést és a 
támogatást. A képzés befejezése után még egy 
hónapig a felület és a képző is rendelkezésre áll.

milyen tevékenységekre épül?

Az értékelés és ellenőrzés alapja a portfó-
lió, amely tartalmazza a jelenléti foglalko-
zások során és az önálló tanulási szakaszban 
készült feladatokat. A portfólió mellett az ér-

tékelés és ellenőrzés szerves részét képezik a 
Moodle felületen folytatott egyéni és csopor-
tos munkák, valamint a fórum-hozzászólások.

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.

kiknek szól a képzés?

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=w-2u6PfUoIU
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tesztelése, bizonyítása és a vizsgálat jelentőségé-
nek értelmezése, gyakorlati példák keresése is. 

A résztvevők az életpálya portfólióba illesz-
kedő tematikus tervet és óraterveket is készíte-
nek, ezeket a jelenléti napok között kipróbálják. 
Reflektálnak saját munkájukra és a csoporttár-
sak munkáját is segítik a jelenléti napokon és a 
távoktatásos kipróbálási szakaszokban is. Saját 
élményű tanulás keretében maguk is megélik az 
egyes módszerek motiváló hatását. Az online 
tanulási környezet biztosítja a kipróbálási sza-
kaszban a szakmai együttműködést és a támo-
gatást. A képzés befejezése után egy hónapig 
még ez a felület és a képző is rendelkezésre áll.

A képzés során a résztvevők egyénileg, a to-
vábbképzés folyamatában kiegészülő, gazdagodó 
portfóliót készítenek. Az értékelés és ellenőrzés 
alapja a portfólió, amely tartalmazza a jelen-
léti képzésen és az önálló tanulási szakaszban 
készült tanulási naplókat, jegyzőkönyveket és 

folyamatelemzéseket, reflexiókat, az önfejlesztés 
és továbbfejlődés céljait és feladatait. A port-
fólió mellett az értékelés és ellenőrzés szerves 
részét képezik a Moodle felületen folytatott egyé-
ni és csoportos munkák, fórum-hozzászólások.

Honyek Gyula
az egyik képzésfejlesztő

„A képzés tisztázza az új tan-
ügyi dokumentumok (NAT, 
kerettantervek) szerepét, 
és segíti a kerettantervben 
megjelenő új témakörök 
tanítását. Megismertet a 
felfedeztető tanulás elmé-
letével és az aktív tanulás módszereivel, segí-
ti a fizikatanárok módszertani kultúrájának 
fejlődését. Az aktív tanulás különféle formáit a 
fizikatanárok maguk is kipróbálják: kísérleteket 
végeznek, feladatokat terveznek, vitáznak.”

szakmai megújító képzés 
általános és középiskolában 
tanító fizika szakos tanárok 
számára
43/184/2014

kiknek szól a képzés?

A 30 órás továbbképzés azoknak az általános 
és középiskolában tanító fizika szakos tanárok-
nak kínál szakmai megújulást, akik szeretnék 
megismerni a pedagógus munkáját meghatározó 
jogszabályokat (életpálya) és a tartalmi szabá-
lyozás szintjeit, a NAT és a kerettantervek jel-
legzetességeit. Azoknak, akik érdeklődnek a tu-
dományos gondolkodásmód főbb elemei iránt, 
kíváncsiak a felfedeztető tanulás módszereinek 

tanórai alkalmazására, az aktív tanulás formá-
ira és a fejlesztő értékelés során alkalmazható, 
tanulói eredményességet növelő módszerekre.

mi a jelentkezés feltétele?

Mennyi időt vesz igénybe?

Miről szól a továbbképzés?

milyen tevékenységekre épül?

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Egyetemi vagy főiskolai fizikatanári végzettség, valamint felhasználói szintű informatikai ismeretek.

A képzés formáját tekintve blended (kevert), amely 
jelenléti és távoktatásos környezetben valósul meg. 
A távoktatás részek is építenek a résztvevők egymás 

közötti kommunikációjára, ösztönzik az egymástól 
való tanulást. A távoktatás szakaszában mód van 
a tanultak kipróbálására. A jelenléti foglalkozások 
gyakorlatközpontúak, csoportmunkában, az aktív 
tanulásra építve zajlanak. Az általános, illetve kö-
zépiskolai tanárok a távoktatási szakaszban az intéz-
ménytípusnak megfelelő feladatokat oldanak meg.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét

7 óra 15 8 óra

Az új típusú továbbképzés támogatást nyújt az 
életpálya tudatos alakításához, a szakmai fej-
lődés életpálya végéig tartó megvalósításához.

A tanári kompetenciák fejlesztését szolgál-

ják a gyakorlatban is kipróbálható hatékony 
együttműködési formák, a probléma- vagy ku-
tatásalapú tanítás, az előzetes tudás felhasz-
nálása és a digitális eszközök alkalmazása.

A képzés a tanulási helyzet középpontjába a részt-
vevő pedagógust állítja: ő a képzés domináns sze-
replője, míg a képző a tanulási folyamat tervezője, 
szervezője. A képzés során alkalmazott módsze-
rek elméleti koncepciója a felfedeztető és aktív ta-
nulásban gyökeredzik. A résztvevő pedagógusok 
konstrukciós tevékenységét igyekszik kiváltani, 

azt folyamatosan figyelemmel kíséri, támogatja. 
Ezt leginkább a tevékenykedtető módszerek segí-
tik, amelyek az aktív tanulás köré csoportosulnak.  

A képzés tevékenységei között szerepel egy-egy 
adott nevelési folyamat vagy szituáció modellezé-
se, majd a modellek összehasonlítása, megvitatása 
éppúgy, mint egy hipotézis szisztematikus, önálló 

A jelenléti napokon az óraszám 90%-án való részvétel (13 óra).

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=RxLdq-AeUgE
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Bánné Mészáros 
Anikó
az egyik képzésfejlesztő

„A pedagógusok szakmai 
megújulásához kínálunk 
inspirációt mind a 
pedagógus életpálya, mind 
az informatika tantárgy 
területén.”

informatika szakmai 
megújító továbbképzés 
általános iskolai tanároknak
23/13/2015

kiknek szól a képzés?

mi a jelentkezés feltétele?

Mennyi időt vesz igénybe?

Miről szól a továbbképzés?

milyen tevékenységekre épül?

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van 
a tanúsítvány kiadásának?

Ez a 30 órás továbbképzés azoknak az általá-
nos iskolában informatikát tanító tanároknak 
kínál szakmai megújulást, akik megismerked-
nének a pedagógus munkáját meghatározó jog-
szabályokkal (életpálya), a tartalmi szabályozás 
szintjeivel. A képzés ráirányítja a figyelmet a 
NAT és a kapcsolódó informatika kerettanterv 

tartalmi, követelményi újdonságaira, valamint 
módszertani megújulást nyújt az informatikata-
nárok számára, és hozzájárul az IKT-eszközök 
eredményes osztálytermi használatához.

Informatika, számítástechnika tanári egyetemi vagy főiskolai diploma, valamint egy év informatika-
tanítási gyakorlat.

A képzés formáját tekintve blended (kevert). 
Részben jelenléti, részben távoktatásos környe-
zetben valósul meg: jelenléti nappal indul (7 óra), 
ezt távoktatás követi (15 óra), majd a második je-
lenléti nappal (8 óra) zárul. A távoktatás részek 
is építenek az egymás közötti kommunikációra, 
ösztönzik az egymástól való tanulást. A távoktatás 

szakaszában mód van a tanultak kipróbálására. A 
15 órányi jelenléti foglalkozás gyakorlatközpontú, 
csoportmunkában, az aktív tanulásra építve zajlik.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét

7 óra 15 8 óra

Az új típusú továbbképzés támogatást nyújt 
az életpálya tudatos alakításához, az életpá-
lya végéig tartó szakmai fejlődéshez. A kép-
zés során a résztvevők az életpálya portfólió-
ba illeszkedő tematikus tervet és óraterveket 
készítenek, ezeket a jelenléti napok között ki-
próbálják. Reflektálnak saját munkájukra és a 
csoporttársak munkáját is segítik a jelenléti napo-
kon és a távoktatásos kipróbálási szakaszokban is.

A képzésen új informatikai eszközöket ismer-
nek meg, megtanulják, hogyan válasszák ki az 
adott feladat elvégzéséhez megfelelő, korszerű in-
formatikai eszközt, foglalkoznak a számítógépes 
problémamegoldással és az újabb infokommuni-
kációs munkaformákkal. Tudatosabbá válnak az 
IKT-használat jogi, etikai, pszichológiai, szocioló-

giai hatásának megítélésében, és képesek lesznek 
arra is, hogy segítsék az IKT-eszközök más tan-

A résztvevők saját élményű tanulás kere-
tében maguk is megélik az egyes módsze-
rek motiváló hatását. A távoktatás során, va-
lamint a jelenléti napokon egyéni, páros és 
csoportmunkában dolgoznak. Az informati-
kai feladatokat számítógépen dolgozzák fel.

A képzéshez kapcsolódó előzetes tudás mé-

rése a képzők tájékozódását segíti; az önel-
lenőrzést szolgáló tesztek, rejtvények a táv-
oktatásos tartalmak gyakorlását szolgálják. 

A szakmai együttműködést és a támogatást az 
online tanulási környezet biztosítja a kipróbálási 
szakaszban. A képzés befejezése után egy hónapig 
még ez a felület és a képző is rendelkezésre áll.

A képzés értékelése három részterületen történik.

• az ismertetett feladatok megoldása
• záró teszt a képzés végén
• a távoktatás során tanúsított aktivitás 

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.

tárgyakban való alkalmazását. A második jelenléti 
napon korszerű tanulásszervezési és módszertani 
megoldásokkal ismerkednek a résztvevők, to-

vábbá a reflektív magatartás és a szakmai fejlő-
dés összefüggésével foglalkoznak, és áttekintik a 
multiplikáció/tudásátadás változatos módszereit.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=E6KFdy_X9dM
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Dr. Bánhidi Sándorné
az egyik képzésfejlesztő

„Az informatika tanárokat 
IKT-koordinátor szerepbe 
helyezzük, ez abban segíti 
őket, hogy a más tantár-
gyakat tanító kollégáknak 
informatika módszertani 
segítséget nyújtsanak, ezáltal 
hozzájáruljanak az oktatás modernizálásához.”

Középiskolában informatikát 
tanító tanárok felkészítése 
az ikT- koordinátori szerepre
23/12/2015

kiknek szól a képzés?

mi a jelentkezés feltétele?

Mennyi időt vesz igénybe?

Miről szól a továbbképzés?

milyen tevékenységekre épül?

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Ez a 30 órás továbbképzés azoknak a középiskolá-
ban informatikát tanító tanároknak kínál szak-
mai megújulást; akik megismerkednének a pe-
dagógus munkáját meghatározó jogszabályokkal 
(életpálya), a tartalmi szabályozás szintjeivel, a pe-
dagógiai tervezés szakszerű módjaival, a reflektív 
magatartás gyakorlatával. Azoknak, akik szívesen 
segítenék a digitális kompetenciák fejlesztését is-

kolai szinten, szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy 
ezt szervezettebben, tudatosabban végezze az intéz-
mény, és hogy ebből a feladatból a más tantárgyat 
tanító kollégák is képesek legyenek részt vállalni.

Informatika tanári vagy mérnök-tanári végzettség, valamint egy év informatikatanítási gyakorlat.

A blended (kevert) képzés részben jelenlé-
ti formában, részben távoktatásos környe-
zetben valósul meg: az első jelenléti na-
pot (7 óra) távoktatás követi (15 óra), majd 
a második jelenléti nappal (8 óra) zárul.

A távoktatásos részek is építenek az egy-

más közötti kommunikációra, ösztönzik az 
egymástól való tanulást. A távoktatás sza-
kaszában mód van a tanultak kipróbálására. 

Jelenlét Távoktatás Jelenlét
7 óra 15 8 óra

Az új típusú továbbképzés támogatást nyújt az 
életpálya tudatos alakításához, az életpálya végé-
ig tartó folyamatos szakmai fejlődéshez. A kép-
zés során a résztvevők az életpálya portfólióba 
illeszkedő tematikus tervet és óraterveket készí-
tenek, ezeket a jelenléti napok között kipróbál-
ják. Reflektálnak saját munkájukra és a csoport-
társak munkáját is segítik a jelenléti napokon 
és a távoktatásos kipróbálási szakaszokban is.

A tantárgy-specifikus rész fókusza az informa-
tikatanárok és a mérnöktanárok felkészítse az 
IKT-koordinátori szerepre, arra az innovációs 
tevékenységre, amelynek eredményeképpen ja-
vulhat az egyes műveltségterületek együttműkö-
dése az iskolán belül, és jobban megvalósulhat 
a NAT-ban előírt praktikus, alkalmazói informa-
tikai tudás fejlesztése az egyes tantárgyakban. 

A második jelenléti napon korszerű tanulásszer-
vezési és módszertani megoldásokkal ismerked-
nek, továbbá a reflektív magatartás és a szakmai fej-
lődés összefüggésével foglalkoznak, és áttekintik 
a multiplikáció/tudásátadás változatos módszereit.

A résztvevők a távoktatás szakaszában egyéni 
és páros munkában, valamint a jelenléti na-
pokon csoportban dolgoznak. Az informati-
kai feladatokat számítógépen dolgozzák fel. 
A jelenléti foglalkozások gyakorlatközpon-
túak, csoportmunkában, aktív tanulásra épít-
ve zajlanak, így a résztvevők saját élményű 
tanulás keretében maguk is megélik az egyes 
módszerek motiváló hatását. A távoktatá-
si környezet és a képző is rendelkezésre áll 
a képzés befejezése után még egy hónapig.

A képzéshez kapcsolódó előzetes tudás mé-
rése a képzők tájékozódását segíti; az önel-

lenőrzést szolgáló tesztek, rejtvények a táv-
oktatásos tartalmak gyakorlását szolgálják.

A teljesítés feltétele a munkában való ak-
tív részvétel. A párban végzett feladatok so-
rán készített dokumentumokat; a megtartott 
óráról készült egyéni reflexiókat, valamint 
az óra megtartása után a módosított óraváz-
latot, a tanulók számára készített jegyzetet/

tananyagot, a tanulók számára készített ke-
resztrejtvényt be kell adni. Részt kell venni 
a többi munkapár feladatainak értékelésében. 
A tanfolyamot záró jelenléti napon a távok-
tatás során végzett feladatok értékelése és a 
tapasztalatok megbeszélése is megtörténik.

A jelenléti napokon 90%-os részvétel szükséges (13 óra).

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=Y8Vx_ZfvuRo
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Takács Andor
az egyik képzésfejlesztő

„A továbbképzésen az ak-
tuális tantervi változások 
mellett kiemelten kezeljük 
a pénzügyi-gazdasági is-
mereteket. A pedagógusok 
a közösségi portálokhoz 
hasonló számítógépes 
hálózatot használva csoportmunkával szereznek 
ismereteket és gyakorlatot. Napjaink konkrét 
pénzügyi problémáiból kiindulva eljutnak a tan-
tervi matematika tananyag kiegészítéséig.”

Szakmai megújító továbbképzés 
általános és középiskolai 
matematikatanároknak 
pénzügyi-gazdasági ismeretek 
fókusszal
43/235/2014

kiknek szól a képzés?
A 30 órás továbbképzés azoknak az általános 
és középiskolában tanító matematika szakos ta-
nároknak kínál szakmai megújulást, akik meg-
ismerkednének a pedagógus munkáját megha-
tározó jogszabályokkal (életpálya), a tartalmi 
szabályozás szintjeivel, a NAT és a kerettanter-
vek jellegzetességeivel. A képzés ráirányítja a fi-
gyelmet a matematika tantárgyban történt hang-
súlyeltolódásokra és számos jól használható új 

módszerre. Gyakorlatban is megismerteti a ta-
nárokat az alapvető pénzügyi-gazdasági fogal-
makkal, számítási módokkal, a téma tanórai al-
kalmazásával és az aktív tanulás módszereivel.

mi a jelentkezés feltétele?

Mennyi időt vesz igénybe?

Miről szól a továbbképzés?

milyen tevékenységekre épül?

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Egyetemi vagy főiskolai matematikatanári diploma, valamint felhasználói szintű informatikai ismeretek.

A képzés formáját tekintve blended (kevert), 
vagyis részben jelenléti formában, részben táv-
oktatásos környezetben valósul meg, az első 
7 órás jelenléti napot 15 óra távoktatás követi, 
majd a második, 8 órás jelenléti nappal zárul. 

A távoktatás is épít az egymás közötti kommu-
nikációra, ösztönzik az egymástól való tanulást. A 
távoktatás szakaszában mód van a tanultak kipró-

bálására. A 15 órás jelenléti foglalkozás gyakor-
latközpontú, csoportmunkában, az aktív tanulásra 
építve zajlik. Az általános, illetve középiskolai 
tanárok a távoktatási szakaszban intézménytí-
pusuknak megfelelő feladatokat oldanak meg.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét
7 óra 15 8 óra

Az új típusú továbbképzés támogatást nyújt az 
életpálya tudatos alakításához, a életpálya vé-
géig tartó szakmai fejlődéshez. A képzés során 
a résztvevők az életpálya portfólióba illeszke-
dő tematikus tervet és óraterveket készítenek, 
ezeket a jelenléti napok között kipróbálják. Ref-
lektálnak saját munkájukra és a csoporttár-
sak munkáját is segítik a jelenléti napokon és 
a távoktatásos kipróbálási szakaszokban is.

A távoktatás szakaszában kiemelt fejlesztési 
terület a pénzügyi- és gazdasági ismeretek ta-
nítása: a pénzügyi ismeretek szükségessége, a 

pénzügyi fogalmak megismerése és alkalmazása 
a gyakorlatban: megtakarítás, saját vállalkozás, 
nyugdíj előtakarékoskodás, hitel. A jó pénzügyi 
döntés előkészítésével is foglalkoznak, ezen be-
lül megismerik a hozam, a likviditás és a koc-
kázat fogalmát. A résztvevők terveznek egy 
tanórát gazdálkodási témakörben. A második 
jelenléti napon a korszerű tanulásszervezési és 
módszertani megoldások (felfedeztető tanulás, 
fejlesztő értékelés) a téma, valamint a helyi tan-
terv kiegészítése pénzügyi és gazdasági ismere-
tekkel a szabadon választható órakeret terhére.

A tanári kompetenciák fejlesztését szolgálja a 
tevékenység alapú tanulás-tanítás, a változatos 
együttműködési formák interaktív gyakorlása, 
a probléma- vagy kutatásalapú tanítás lehetősé-
geinek megismerése, az előzetes tudás beépíté-
se, a digitális eszközök optimális alkalmazása. 

A képzésen mért előzetes tudás a képzők 
tájékozódását segíti, az önellenőrzést szol-
gáló tesztek, rejtvények a távoktatásos tan-
anyagok gyakorlását szolgálják. A résztve-
vők saját élményű tanulás keretében maguk is 
megélik az egyes módszerek motiváló hatását. 

Az online tanulási környezet biztosítja a kipró-
bálási szakaszban a szakmai együttműködést és a 

támogatást. A képzés befejezése után egy hónapig 
még ez a felület és a képző is rendelkezésre áll.

A képzés során a résztvevők egyéni munkaportfóliót készítenek, amely a továbbképzés folyamatában 
gazdagodik. 

A portfólió elemei: Két, legalább 70 %-os eredménnyel kitöltött teszt, valamint egy komplex számo-
lásos feladat megoldása, egy pénzügyi témájú óravázlat készítése. 

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=MLjVxc8MLw8
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A résztvevők egyéni fejlődési tervet készítenek 
írásban. Az egyéni fejlődési terv tartalmazza:

• az átgondolt fejlődési célokat; 
• a fejlesztendő kompetenciaterületeket;
• az elérni kívánt célállapot megfogalmazását 

és az ahhoz vezető lépéssort.
 

Az értékelés a képzés szemléletéhez illeszkedően 
azt vizsgálja, hogy a résztvevőknek mennyire sike-
rül reflektíven végiggondolniuk az egyéni szakmai 
fejlődésükhöz szükséges fejlesztendő területeket, 
kompetenciákat – és a hozzá vezető utat. 

 
Megfelelt a követelményeknek az a résztvevő, aki: 

• teljesíti a formai követelményeket,
• akinek fejlődési tervében legalább 50%-ban 

megjelenik a tanfolyamon tanultak haszno-
sítása,

• megjelenik valamennyi kompetenciaterület 
értékelése.

• az általa kiválasztott legfontosabb kompe-
tenciaterületen tartalmaz fejlődési célálla-
potot, és hozzá vezető utat.

Háli Andrea
az egyik képzésfejlesztő

„Egy tudatos pedagógus 
a gyermek tanítását gon-
dosan megtervezi. Ehhez 
szükséges, hogy ne csak a 
szakmai, módszertani tudá-
sa legyen készsége, hanem 
a NAT, a Kerettantervek és 
a pedagógus életpályamodell tartalmát is jól is-
merje, s képes legyen a gyakorlatba átültetni, 
pedagógiai munkájában alkalmazni. A megújí-
tás, a megújhodás, a változtatás képessége segít 
abban, hogy a szakma szépsége ne vesszen el, új 
színek, fények, örömök legyenek az osztályter-
mekben. Ennek a tudatosságnak az ébren tar-
tása és fejlesztése a célja képzésünknek, melyet 
szeretettel ajánlunk figyelmükbe”

Alsó tagozatos szakmai 
megújító továbbképzés
43/229/2014

kiknek szól a képzés?

Ez a továbbképzés azoknak az általános iskolai 
tanítóknak szól, akik törekszenek rá, hogy a vál-
tozások aktív szereplőivé váljanak, és felkészülje-
nek az osztálytermi munka hatékony tervezésére, 
szervezésére úgy, hogy eközben sokféle eljárás tu-
datos alkalmazásának módszereit ismerik meg és 
próbálják ki, hogy maguk is minél több alkalmat 
teremtsenek majd az önálló és társas tanulásra.

A képzés együtt jelentkező csoportok (mun-
kaközösségek, tantestületen belüli innovatív 
csoportok, két-két együtt jelentkező és egyé-
ni pedagógusok) számára is megszervezhető.

mi a jelentkezés feltétele?

Mennyi időt vesz igénybe?

milyen tevékenységekre épül?

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?
Tanítói diploma, alapszíntű számítógép-felhasz-
nálói jártasság.

A képzés 3 jelenléti napból áll. A 3 nap lehet ösz-
szefüggő is, de megszervezhető 1-4 hetes időin-
tervallumban is.

A képzés tematikája a változáskezelési folyamat 
logikáján alapul, - segít feltárni a résztvevők tudá-
sának jelenlegi állapotát, változáskezelési, illetve 
pedagógus kompetenciáit és ebből adódó felada-
taikat. Áttekinti a kiemelt fejlesztési területek, 

kulcskompetenciák implementációjának speciális 
fókuszait, a hatékony tanítói munkához szükséges 
kompetenciákat, a korszerű szakmódszertani meg-
oldásokat, valamint az elemzés és visszacsatolás ta-
nítói munkában folyamatosan jelen lévő kérdéseit.

A képzés munkaformái alapvetően az egyéni és 
csoportos feladatmegoldásra, kooperálásra építe-
nek. 

A résztvevők a foglalkozásokon teljesített egyé-
ni és csoportos feladatokat páros és kiscsoportos 
munkában értékelik, majd egyéni fejlődési tervet 
állítanak össze kompetenciáik továbbfejlesztése 
céljából.

Az egyéni fejlődési terv határidőre történő benyújtása, illetve a tanfolyami órákon való legalább 90%-
os részvétel.

Miről szól a továbbképzés?

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=PnmE-jH_vl0
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Körmendy Zsolt
az egyik képzésfejlesztő

„A kreatív zenehallgatás, 
a befogadói kompetenciák 
fejlesztése, a felismerő 
kottaolvasás valamint a 
generatív és kreatív kész-
ségek fejlesztése kiemelt 
feladat minden iskolatípus-
ban. A tanfolyam a NAT-ban megjelenő új fogal-
mak feldolgozásához és a megfelelő szemlélet 
kialakításához segíti hozzá a pedagógusokat.”

szakmai megújító képzés 
általános és középiskolában 
tanító ének-zene szakos tanárok 
számára
43/183/2014

kiknek szól a képzés?

Ez a továbbképzés azoknak az általános is-
kolai tanítóknak, általános és középiskolában 
tanító ének-zene tanároknak kínál fejlődési 
lehetőséget, akik szeretnének szakmailag fej-
lődni, megújulni, megismerni tantárgyuk új, 
korszerű tartalmait. Szól azoknak a pedagógu-
soknak, akik szívesen próbálnak ki új típusú 
képzést: megismerkednének és élni kívánnak 

a blended képzés lehetőségeivel, a részben táv-
oktatásos formával, és kipróbálnák az újonnan 
tanult módszereket már a képzés folyamatában.

mi a jelentkezés feltétele?

Mennyi időt vesz igénybe?

Miről szól a továbbképzés? 

milyen tevékenységekre épül?

Hogyan értékelik a résztvevők 
teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

A képzésen való részvétel feltétele tanítói és/vagy ének-zene tanári pedagógus végzettség, valamint a 
felhasználói szintű informatikai ismeretek.

A 30 órás képzés 2 jelenléti napból és egy 15 órá-
nyi távoktatási szakaszból áll. A jelenléti napok 
között egy 3-4 hetes távoktatásos és kipróbálási 
szakasz helyezkedik el. A távoktatási szakaszban 
a kommunikációt és a feladatok megoldását a 
Moodle felület támogatja. A távoktatásban eltöltött

valós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét

7 óra 15 8 óra

A továbbképzés keretében a résztvevők megisme-
rik a munkájukat meghatározó jogszabályokat, a 
tartalmi szabályozás és tervezés szintjeit, a NAT 
és a kerettantervek jellegzetességeit. Gyakorol-
ják a reflektív magatartást, megismerkednek az 
intézményen belüli tudásmegosztás lehetőségei-
vel. A szakmai megújító képzés speciális tantár-
gyi részében megismerik az ének-zene tantárgyra 
vonatkozó újszerű szemléletmódhoz kapcsolódó 
fogalmakat, a készség- és képességfejlesztés le-
hetséges módszereit és eljárásait, a szakirodalom 
által ajánlott módszertani eljárásokat. Hozzájárul 
ahhoz, hogy a résztvevők ének-zene tanárként - 
bármely iskolatípusban - a tanulók aktuális fej-
lettségéhez igazodó, változatos módszerekkel, 

tanulásszervezési módokkal és munkaformákkal 
juttassák érvényre a kodályi alapelveket és az új-
szerű szemléletmódot a mindennapi gyakorlatban.

A továbbképzés blended formában valósul 
meg. A jelenléti foglalkozások gyakorlatköz-
pontúak, csoportmunkában, aktív tanulásra 
építve zajlanak. A résztvevők saját tanulási 
folyamatuk aktív résztvevői. A képzés lehe-
tőséget kínál az interaktív tanulási technikák, 
a digitális eszközök korszerű használatának 
megismerésére is, támogatja ezek mindennapi 
pedagógiai gyakorlatban történő alkalmazását.

A távoktatás során a résztvevők a pedagógus 
életpályába illeszkedő tematikus óraterveket és 

az újszerű tartalmakhoz illeszkedő feladatokat 
készítenek, melyeket a jelenléti napok közötti 
időszakban ki is próbálnak, majd reflektálnak 
saját munkájukra. Közben csoportársaiknak is 
segítséget adnak mind a jelenléti mind a távok-
tatásos szakaszban, kihasználva, az egymástól 
való tanulás gazdag lehetőségeit. A saját élmé-
nyű tanulás motiváló hatását is átélhetik. A kép-
zés befejezése után egy hónapig még az online 
felület és a képző is rendelkezésre áll, szakmai 
hátteret biztosít a tanultak alkalmazásához.

A részfeladatokat a képzés során elkészített gya-
korlati feladatok at és a zárótesztet a Moodle 
online felületre töltik fel, ahol a csoport tagjai 
reflektálnak egymás munkájára, és közös fel-
adataik is vannak. A komplex feladatok megol-
dását a képzés utolsó napjáig kell feltölteniük a 
résztvevőknek, ezek sikeréről, elfogadásáról a 
képzők egy héten belül visszajelzést küldenek.

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=Dv9P6AdnNd4
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Ungvári Jánosné
az egyik képzésfejlesztő

„A képzésen a biológia 
szakos tanárok a szakmai, 
pedagógiai munka meg-
tervezésének szépségeibe 
nyernek betekintést, a 
Nemzeti alaptantervtől ki-
indulva a tanórai munka 
megtervezéséig. A tanfolyamon cselekvően 
sajátítják el mindazon ismereteket és módsze-
reket, amelyek a 21. század hatékony biológia-
tanítását megalapozzák. A képzés felfrissít és 
megújít.”

szakmai megújító képzés 
általános és középiskolában 
tanító biológia szakos tanárok 
számára
43/224/2014

kiknek szól a képzés?

mi a jelentkezés feltétele?

Mennyi időt vesz igénybe?

Miről szól a továbbképzés?

milyen tevékenységekre épül?

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

A továbbképzés azoknak az általános- és kö-
zépiskolai természetismeret és biológia sza-
kos tanároknak kínál szakmai megújulást, akik 
érdeklődnek a természettudományos gondol-
kodásmód újabb elemei iránt, kíváncsiak a 
felfedeztető tanulás módszereinek tanórai al-
kalmazására, az aktív tanulás és a fejlesztő ér-
tékelés során alkalmazható, tanulói eredmé-

nyességet növelő módszerekre. Azoknak, akik 
szeretnék kipróbálni a távoktatásos továbbképzést.

Természetismeret vagy biológia szakos tanári diploma, valamint alapszintű számítógép-felhasználói 
ismeretek.

A 30 órás képzés két jelenléti napból áll, ezek 
között 2-4 hét kipróbálási szakasz helyezke-
dik el, amely 15 óra távoktatási tartalmat is fel-
ölel. A távoktatási szakaszban a kommuniká-
ciót és a feladatok megoldását a Moodle felület 
támogatja. A távoktatás idejébe a megtartott 
órák nem számítanak bele, de a felkészülés és 

a reflexió ideje igen. A távoktatásban eltöltött
valós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét

7 óra 15 8 óra

A képzés megismerteti a pedagógus munká-
ját meghatározó jogszabályokat (életpálya) és a 
tartalmi szabályozás szintjeit, bemutatja a NAT 
és a kerettantervek jellegzetességeit. Szakmai 
támogatást nyújt a pedagógiai tevékenységek 
tervezésével kapcsolatban, segít a reflektív ma-
gatartás kialakításában és megerősítésében, meg-
ismertet az intézményen belüli tudásmegosztás 
lehetőségeivel. A tantárgy tanításához kapcsoló-
dó tartalmak biztosítják a kerettantervben meg-
jelenő témakörök tantárgyi, osztálytermi imp-
lementációját, a kulcskompetenciák sokszínű 
fejlesztését a biológia és természetismeret órákon. 

Témakörök: Új lehetőségek, változások a 

biológiatanításban, korszerű tanulásszerve-
zési és módszertani megoldások (felfedezte-
tő tanulás, fejlesztő értékelés, projektoktatás).

A képzésen adaptív szemléletet és gyakorlatot al-
kalmazunk, az általános iskolában és a középisko-

lában tanító tanárok a saját intézménytípusuknak 
megfelelő tematikai egységekkel foglalkoznak.

A biológiatanárok a tanítási gyakorlatban alkal-
mazható korszerű módszertani megoldásokat 
ismernek meg a hatékonyabb tanítás – tanulás 
érdekében (kooperatív csoportmunka, drámapeda-
gógiai módszerek, modellezés, oktatási projektek 
tervezése, IKT-eszközök használata a szemlélte-
tésben, felfedeztetéses tanulás, fejlesztő értékelés). 

A képzésen mért előzetes tudás a képzők tájéko-
zódását segíti, az önellenőrzést szolgáló tesztek, 
rejtvények a távoktatásos tananyagok gyakorlását 
szolgálják. Online tanulási környezet biztosítja a 
szakmai együttműködést és a támogatást a kipróbá-

lási szakaszban. A képzés befejezése után egy hóna-
pig még ez a felület és a képző is rendelkezésre áll.

Az összes elvégzendő és beadandó feladat egy 
portfóliót alkot. Ennek részei:  

• háromszintű szabályozás fókuszpontjaira 
vonatkozó feladatok megoldása, 

• tanítás tervezésével kapcsolatos két kérdés 
és két válasz megfogalmazása a Moodle fe-
lület fórumán,

• tématerv sablon kitöltése,

• tantárgyi implementációhoz kapcsolódó fel-
adat feltöltése a fórumra, 

• helyi tantervrészlet készítés,
• tanítási óravázlat és feladatlapok készítése 

a video-tanítás tervezéséhez és kivitelezésé-
hez,

• a videóra vett órarészlet feltöltése a fórum-
ba, beszélgetés.

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon; minden távoktatási szakaszban legalább egy óra online 
jelenlét (4 óra); minimum 70 %-os eredményű portfólió.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=uY6XgRZCzps
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Falus Katalin
az egyik képzésfejlesztő

„Ezt a képzést - függetlenül 
attól, hogy az életvitelt már 
régebben tanítják, vagy 
most kezdik el - azoknak 
pedagógusoknak ajánl-
juk, akik a tárgyuk adta 
lehetőségek teljes tárházát 
kihasználva szeretnék tanítványaik kulcskompe-
tenciáit komplex módon fejleszteni.”

szakmai megújító képzés 
általános és középiskolában 
életvitel tantárgyat tanító 
pedagógusok részére
43/226/2014

kiknek szól a képzés?

Ez a továbbképzés azoknak az életvitel tantár-
gyat / modult tanító pedagógusoknak kínál fejlő-
dési lehetőséget, akik szakmai megújító képzés 
keretében a NAT és a kerettanterv szabályozá-
sának megfelelően az életvitel tantárgyhoz kap-
csolódó fejlesztési területeket és azokat az új  

módszertani eljárásokat kívánják megismerni, 
amelyek a tanulók mindennapi életben használ-
ható kulcskompetenciáinak fejlesztését segítik.

mi a jelentkezés feltétele?

Mennyi időt vesz igénybe?

milyen tevékenységekre épül?

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Bármely  szakos tanári végzettség, valamint alapszíntű számítógép-felhasználói ismeretek.

A 30 órás képzés két jelenléti napból és  15 
órára tervezett távoktatási időtartamból áll. 
A távoktatási szakaszban a kommunikáci-
ót és a feladatok megoldását a Moodle fe-
lület támogatja. A távoktatásban eltöltött
valós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét
7 óra 15 8 óra

A továbbképzés keretében a résztvevők megis-
merik a pedagógus munkáját meghatározó jog-
szabályokat (életpálya) és a tartalmi szabályozás 
szintjeit, a NAT és a kerettantervek jellegzetes-
ségeit. Gyakorlatban is foglalkoznak a pedagógi-
ai tevékenységek tervezésével, és gyakorolják a 
reflektív magatartást, megismerkednek az intéz-
ményen belüli tudásmegosztás lehetőségeivel.

A szakmai megújító képzés speciális, tan-
tárgyi részében áttekintik az életvitel he-
lyét és szerepét az általános iskolára vo-
natkozó NAT-on és a kerettanterven belül, 
különös tekintettel az újonnan bekerült tartal-
makra és a fejlesztendő kulcskompetenciákra.

A szakmai megújító életviteli képzést különösen 
indokolttá teszi, hogy az életvitel tanárképzés 
nem olyan régi, sok helyen a mai napig valamely 
más szaktantárgyi képzettséggel rendelkező ta-
nár tanítja a tárgyat. Az életvitelt tanító tanárok-
nak nem áll rendelkezésükre az a szakmai-peda-
gógiai háló, ami sok más tárgy esetében létezik. 
Az életvitel meglehetősen komplex műveltségi 
területet fog át, így a tanároknak folyamatos 
önképzésre, megújulásra van szükségük mind 
tartalmi, mind módszertani szempontból. Külö-
nösen fontos, hogy a diákok aktív tanulás út-
ján foglalkozzanak témákkal, hiszen nem csak 
az ismeretek elsajátítása, hanem a mindenna-

A jelenléti foglalkozások gyakorlatközpontúak, 
csoportmunkában, aktív tanulásra építve zajla-
nak. A képzés a tanulási helyzet középpontjába 
a résztvevő pedagógust állítja: ő a képzés do-
mináns szereplője, míg a képző a tanulási fo-
lyamat megtervezője, követője és ezek révén 
irányít, vezet és formálja a képzés folyamatát.

A képzésen mért előzetes tudás a kép-
zők tájékozódását segíti, az önellenőr-
zést szolgáló tesztek, rejtvények a távok-
tatásos tananyagok gyakorlását szolgálják. 

A képzés során a résztvevők az életpálya 

portfólióba illeszkedő tematikus tervet és óra-
terveket is készítenek, ezeket a jelenléti napok 
között kipróbálják. Reflektálnak saját munká-
jukra és a csoporttársak munkáját is segítik a 
jelenléti napokon és a távoktatásos kipróbá-
lási szakaszokban is. Saját élményű tanulás 
keretében maguk is megélik az egyes mód-
szerek motiváló hatását. Az online tanulási 
környezet biztosítja a kipróbálási szakaszban 
a szakmai együttműködést és a támogatást. 
A képzés befejezése után egy hónapig még 
ez a felület és a képző is rendelkezésre áll.

Az értékelés alapja a jogszabályok ismere-
tének elsajátítását ellenőrző záróteszt kitöl-
tése, valamint a résztvevők által csoporto-

san elkészített, a Moodle felületre feltöltött 
projektterv. Az ön- és társ-értékelés mellett 
képzői visszajelzést is kapnak a résztvevők.

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.

Miről szól a továbbképzés? 

pi életben nap mint nap alkalmazandó lénye-
ges kulcskompetenciák fejlesztése a feladata.

A továbbképzés során a résztvevők az 
életvitel tantárgy tanításában használható 
módszertani repertoárt kapnak.Megismer-

kednek pl. a saját élményekre építő, az ak-
tivizáló, a digitális eszközöket használó, az 
együtt-tanulást, a problémamegoldó gondol-
kodást segítő valamint a diákokat a későb-
bi munkavégzésre felkészítő módszerekkel.
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A 30 órás képzés két jelenléti napból áll, 
és 15 óra távoktatási tartalmat ölel fel. A 
távoktatási szakaszban a kommunikáci-
ót és a feladatok megoldását a Moodle fe-
lület támogatja. A távoktatásban eltöltött

valós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Réti Mónika
az egyik képzésfejlesztő

„A szakmai újdonságokat 
be kell emelni a tanítás 
gyakorlatába. Hogyan te-
remthetünk kedvet a kémia 
tanulásához? Hogyan le-
het a kemény munkát is 
élményszerű kihívássá tenni? Milyen tevéke-
nységek és értékelési formák alkalmasak erre? 
Ezekhez kínál ötleteket és javaslatokat a képzés, 
saját élményeken keresztül.”

szakmai megújító képzés 
általános és középiskolában 
tanító kémia szakos tanárok 
számára
43/187/2014

kiknek szól a képzés?

A képzés azoknak az általános vagy közép-
iskolában tanító kémiatanároknak szól, akik 
szeretnének megfelelni az új NAT  kihívásai-
nak, és hisznek abban, hogy a tanári és a tanu-
lói kompetenciák is a tevékenység alapú ta-
nítás-tanulás útján fejleszthetők leginkább. 

mi a jelentkezés feltétele?

Kémia szakos tanári végzettség, valamint alapszíntű számítógép-felhasználói ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

Jelenlét Távoktatás Jelenlét
7 óra 15 8 óra

Miről szól a továbbképzés? 

A továbbképzés keretében a résztvevők megis-
merik a pedagógus munkáját meghatározó jog-
szabályokat (életpálya) és a tartalmi szabályozás 
szintjeit, a NAT és a kerettantervek jellegzetessé-
geit. Foglalkoznak a pedagógiai tevékenységek 
tervezésével, és gyakorolják a reflektív maga-
tartást, megismerkednek az intézményen belü-
li tudásmegosztás lehetőségeivel. Áttekintik a 
dramatikus játékok alkalmazásának lehetősége-
it. Inspirációt kapnak a kooperatív tanulásszer-
vezési technikák osztálytermi felhasználására.

A kémia tantárgy megújulásához az út a tanulói 
attitűdök, motiváció formálásán át vezethet: a kép-
zés ehhez is módszereket kínál. A tanári és a tanulói 
kompetenciák fejlesztését elsősorban a tevékeny-
ség alapú tanulás-tanítás támogatja. Az osztályte-
remi munka hatékonyságát fokozza a különböző 
együttműködési formák alkalmazása. A képzés 

kiemelten foglalkozik a probléma alapú tanítás 
lehetőségeivel, az előzetes tudás felhasználásával, 
a digitális eszközök optimális alkalmazásával.

A tantárgy tanításához kapcsoló-
dó tartalmak és új módszerek biztosít-
ják a kerettantervben megjelenő témakö-
rök tantárgyi, osztálytermi implementációját.

milyen tevékenységekre épül?

A felvetett kérdésekre a résztvevők számos módon 
találhatnak választ: ezek a módszerek azok, ame-
lyek a felfedezető tanulás különféle formáit meg-
különböztetik egymástól. Közös pont, hogy infor-
mációkeresés és összegzés után alkotó tevékenység 
(pl. kísérlet vagy vizsgálat, foglalkozásrészlet 
elemzése, foglalkozásterv készítése) következik, 
és vagy a folyamatot vagy az eredményt bemu-
tatják a csoportnak, majd közösen értékelik azt. 

A képzés a tanulási helyzet középpontjába 
a résztvevő pedagógust állítja: ő a képzés do-
mináns szereplője, míg a képző a tanulási fo-
lyamat megtervezője, követője és ezek révén 
irányít, vezet és formálja a képzés folyamatát.

A képzésen mért előzetes tudás a kép-
zők tájékozódását segíti, az önellenőr-
zést szolgáló tesztek, rejtvények a távok-
tatásos tananyagok gyakorlását szolgálják. 

A képzés során a résztvevők az életpálya port-
fólióba illeszkedő tematikus tervet és óraterve-
ket is készítenek, ezeket a jelenléti napok között 
kipróbálják. Reflektálnak saját munkájukra és a 
csoporttársak munkáját is segítik a jelenléti na-
pokon és a távoktatásos kipróbálási szakaszok-
ban is. Saját élményű tanulás keretében maguk 
is megélik az egyes módszerek motiváló hatá-
sát. A résztvevők csoportszervezési és koopera-
tív tanulási formákat ismernek meg, modellezik 
a kooperatív tanulás szervezésének lehetőségeit. 
A képző bemutatja a kémia tantárgy tanítása  so-
rán használható korszerű IKT-eszközöket, majd 
a résztvevők gyakorolják alkalmazásukat.

A kipróbálási szakaszban online tanulási kör-
nyezet biztosítja a szakmai együttműködést és a 
támogatást. A képzés befejezése után egy hónapig 
még ez a felület és a képző is rendelkezésre áll.

Hogyan értékelik a résztvevők 
teljesítményét?

Az értékelés a képzés során készült munkák, 
elvégzett feladatok portfólióján alapul. A port-
fólió tartalmazza a kontaktfoglalkozások so-
rán és az önálló tanulási szakaszban készült 
feladatok megoldását, reflexiókat, az önfej-
lesztés és továbbfejlődés céljait és feladatait.

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=6YUoIPpu5So
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A továbbképzés keretében a résztvevők megisme-
rik a pedagógus munkáját meghatározó jogszabá-
lyokat (életpálya) és a tartalmi szabályozás szint-
jeit, a NAT és a kerettantervek jellegzetességeit. 
Gyakorlatban is foglalkoznak a pedagógiai tevé-
kenységek tervezésével, és gyakorolják a reflek-
tív magatartást, megismerkednek az intézményen 
belüli tudásmegosztás lehetőségeivel. A szakmai 
megújító képzés speciális, tantárgyi részében átte-
kintik a dramatikus játékok alkalmazásának lehe-
tőségeit. Inspirációt kapnak a kooperatív tanulás-
szervezési technikák osztálytermi felhasználására.

Az RJR modell bemutatásával a kötelező ol-
vasmányok kreatív feldolgozási módját isme-
rik meg a résztvevők. A projektmódszer iroda-
lomórai felhasználásán túl a digitális eszközök 
minél kreatívabb, a korosztály ismereteire ala-

pozó felhasználási módjait is elsajátítják. Az 
anyanyelvi kompetencia fejlesztését szolgálja 
a vita és az érvelés tanítása. Alternatívákat kap-
nak a résztvevők a tanulók újszerű értékelésre. 

Sipos Zsoltné
az egyik képzésfejlesztő

„A magyartanárok szak-
mai megújulását segíti a 
képzés. Megmutatjuk, hogy 
napjainkban milyen ötletei 
támadnak a diákoknak 
a kötelező olvasmányok 
kreatív feldolgozása kap-
csán. A digitális eszközök kreatív, a korosztály 
ismereteire alapozó felhasználási módjait is el-
sajátítják a résztvevők.”

szakmai megújító képzés 
általános iskolában tanító 
magyar szakos tanárok 
számára
43/186/2014

kiknek szól a képzés?

Ez a továbbképzés azoknak az általános iskolai 
magyartanároknak kínál fejlődési lehetőséget, akik 
szakmai megújító képzés  keretében a NAT és a 
kerettanterv szabályozásának megfelelően a ma-
gyar nyelv és irodalom tantárgyhoz kapcsolódó 
fejlesztési területeket és azokat az új  módszertani 

eljárásokat kívánják megismerni, amelyek a tanulói 
kulcskompetenciák kialakításában meghatározóak.

mi a jelentkezés feltétele?

Magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettség, valamint alapszíntű számítógép-felhasználói ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 30 órás képzés két jelenléti napból áll, 
ezek közé ékelődik 15 óra távoktatás. A 
távoktatási szakaszban a kommunikáci-
ót és a feladatok megoldását a Moodle fe-
lület támogatja. A távoktatásban eltöltött

valós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét
7 óra 15 8 óra

Miről szól a továbbképzés? 

milyen tevékenységekre épül?

A jelenléti foglalkozások gyakorlatközpontúak, 
csoportmunkában, aktív tanulásra építve zaj-
lanak. A képzés a tanulási helyzet középpont-
jába a résztvevő pedagógust állítja: ő a képzés 
domináns szereplője, míg a képző a tanulási 
folyamat tervezője, követője és ezek révén irá-
nyít, vezet és formálja a képzés folyamatát.

A képzésen mért előzetes tudás a kép-
zők tájékozódását segíti, az önellenőr-
zést szolgáló tesztek, rejtvények a távok-
tatásos tananyagok gyakorlását szolgálják. 

A képzés során a résztvevők az életpálya port-
fólióba illeszkedő tematikus tervet és óraterve-
ket is készítenek, ezeket a jelenléti napok között 
kipróbálják. Reflektálnak saját munkájukra és a 
csoporttársak munkáját is segítik a jelenléti na-
pokon és a távoktatásos kipróbálási szakaszok-
ban is. Saját élményű tanulás keretében maguk is 
megélik az egyes módszerek motiváló hatását. A 
résztvevők megismernek néhány csoportszerve-

zési és kooperatív tanulási formát, ezekkel mo-
dellezhetik a kooperatív tanulás szervezésének 
lehetőségeit. A képző bemutatja a magyartaní-
tás során használható korszerű IKT-eszközöket, 
majd a résztvevők gyakorolják alkalmazásukat.

Az online tanulási környezet biztosítja a kipró-
bálási szakaszban a szakmai együttműködést és a 
támogatást. A képzés befejezése után egy hónapig 
még ez a felület és a képző is rendelkezésre áll.

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Az értékelés és ellenőrzés alapja a portfólió, 
amely tartalmazza a jelenléti foglalkozások so-
rán és az önálló tanulási szakaszban készült 

feladatokat. A portfólió mellett az értékelés és 
ellenőrzés szerves részét képezi a Moodle fe-
lületen folytatott szakmai kommunikáció.

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon és a záró-teszt megoldása (legalább 70%-os eredménnyel.)

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=dUyeKgEaShk
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Dr. Mogyorósiné 
Herczeg Éva
az egyik képzésfejlesztő

„A magyartanárok szak-
mai megújulását segíti a 
képzés. Megmutatjuk, hogy 
napjainkban milyen ötletei 
támadnak a diákoknak a 
kötelező olvasmányok kreatív feldolgozása kap-
csán. A digitális eszközök kreatív, a korosztály 
ismereteire alapozó felhasználási módjait is el-
sajátítják a résztvevők.”

szakmai megújító képzés 
középiskolában tanító magyar 
szakos tanárok számára
43/186/2014

kiknek szól a képzés?
Ez a továbbképzés azoknak az középiskolai ma-
gyartanároknak kínál fejlődési lehetőséget, akik 
szakmai megújító képzés  keretében a NAT és a 
kerettanterv szabályozásának megfelelően a ma-
gyar nyelv és irodalom tantárgyhoz kapcsolódó 
fejlesztési területeket és azokat az új  módszertani 
eljárásokat kívánják megismerni, amelyek a tanulói 
kulcskompetenciák kialakításában meghatározóak.

mi a jelentkezés feltétele?

Egyetemi magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettség, valamint alapszíntű számítógép-felhasz-
nálói ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 30 órás képzés két jelenléti napból áll, 
ezek közé 15 óra távoktatás ékelődik. A 

távoktatási szakaszban a kommunikáci-
ót és a feladatok megoldását a Moodle fe-
lület támogatja. A távoktatásban eltöltött
valós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét
7 óra 15 8 óra

Miről szól a továbbképzés? 

A továbbképzés keretében a résztvevők megisme-
rik a pedagógus munkáját meghatározó jogszabá-
lyokat (életpálya) és a tartalmi szabályozás szint-
jeit, a NAT és a kerettantervek jellegzetességeit. 
Gyakorlatban is foglalkoznak a pedagógiai tevé-
kenységek tervezésével, és gyakorolják a reflek-
tív magatartást, megismerkednek az intézményen 
belüli tudásmegosztás lehetőségeivel. A szakmai 
megújító képzés speciális, tantárgyi részében átte-
kintik a dramatikus játékok alkalmazásának lehe-
tőségeit. Inspirációt kapnak a kooperatív tanulás-
szervezési technikák osztálytermi felhasználására.

Az RJR modell bemutatásával a kötelező ol-
vasmányok kreatív feldolgozási módját ismerik 
meg a résztvevők. A projektmódszer irodalom-
órai felhasználásán túl a digitális eszközök mi-
nél kreatívabb, a korosztály ismereteire alapozó 
felhasználási módjait is elsajátítják. Alternatí-

vákat kapnak a résztvevők a tanulók  újszerű 
értékelésre. Megismerik azokat a középiskolai 
magyarórán alkalmazható módszereket, ame-
lyek segítik a tanulói kompetenciák fejlesztését, 
kiemelten a szövegértést és a szövegalkotást, 
valamint a kommunikációs kompetenciát, az 

együttműködési és a szociális kompetenciák 
fejlesztésére szolgáló kooperatív technikákat. A 

képzés bemutatja a tanulók vitakészségét fejlesztő 
módszereket, és ezek osztálytermi alkalmazását.

milyen tevékenységekre épül?

A jelenléti foglalkozások gyakorlatköz-
pontúak, csoportmunkában, aktív tanulás-
ra építve zajlanak. A képzés a tanulási hely-
zet középpontjába a résztvevő pedagógust 
állítja: ő a képzés domináns szereplője, míg a 
képző a tanulási folyamat tervezője, követője, 
aki irányít, vezet és formálja a képzés folyamatát.

A képzésen mért előzetes tudás a kép-
ző tájékozódását segíti, az önellenőr-
zést szolgáló tesztek, rejtvények a távok-
tatásos tananyagok gyakorlását szolgálják. 

A képzés során a résztvevők az életpálya port-
fólióba illeszkedő tematikus tervet és órater-
veket is készítenek. Reflektálnak saját munká-
jukra, és a csoporttársak munkáját is segítik a 
jelenléti napokon és a távoktatásos szakaszok-
ban is. Saját élményű tanulás keretében ma-
guk is megélik az egyes módszerek motivá-
ló hatását. A képző bemutatja a magyartanítás 

során használható korszerű IKT-eszközöket, 
majd a résztvevők gyakorolják alkalmazásukat.

Az online tanulási környezet biztosít-
ja a szakmai együttműködést és a támogatást. 
A képzés befejezése után egy hónapig még 
ez a felület és a képző is rendelkezésre áll.

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Az értékelés és ellenőrzés alapja a portfólió, amely 
tartalmazza a jelenléti foglalkozások során és az 
önálló tanulási szakaszban készült feladatokat. A 

portfólió mellett az értékelés és ellenőrzés szerves 
részét képezik a Moodle felületen folytatott egyé-
ni és csoportos munkák, fórum-hozzászólások.

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon, és a záró teszt megoldása legalább 70%-os eredménnyel.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=tJ0Q93vXXWA
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A képzés keretében  résztvevők saját tanulói és ta-
nári tapasztalatainak felhasználásával értékelik a 
felnőttoktatás működő és kevéssé sikeres módsze-
reit. Áttekintik a felnőttoktatás jogi szabályozását, 
az alap- és középfokú iskolarendszerű felnőttok-
tatás helyzetét. Megismerkednek a kerettanter-
vekkel, és azok megvalósításának lehetőségeivel.

Betekintést nyernek az andragógiai szakiroda-
lomba, megismerkednek a pedagógus-andragógus 
szereppel, valamint az önirányító, önszabályozó 
tanulás jellegzetességeivel és megvalósulásának 
feltételeivel, az informatikai eszközökben rejlő le-
hetőségekkel. Áttekintik a tanulási stílusokat, fel-
mérik saját tanulási stílusukat, és az egyes tanulási 
stílusokhoz illő feladatokat gyűjtenek, készítenek. 

Foglalkoznak az értékelés különböző módjai-
nak a felnőttoktatásban betöltött, tanulást segítő 
szerepével, valamint a felnőttoktatásban kevés-
sé használt aktív, korszerű tanulási formákkal, 

tanulásszervezési módszerekkel. Megoldáso-
kat keresnek a különböző tanulási nehézségek 
enyhítésére, bővítik módszertani eszköztárukat.

Áttekintik a felnőtteket oktató peda-
gógus szerepeit: a konzulensi, a veze-
tői, a mentori a tutori munkát, az ezek-
hez szükséges kompetenciákat. Kitérnek a 
motiváció tanulásban betöltött szerepére és foko-
zásának módszereire, a közösségben rejlő erőre. 

Mayer József
az egyik képzésfejlesztő

„Felnőtteket tanítani külön 
tudomány! Továbbképzésünk 
segíti az erre a szép, de ne-
héz  feladatra vállalkozókat, 
hogy megállják a helyüket 
konzulensként, tutorként, 
mentorként egyaránt.”

Felkészítés az 
iskolarendszerű alap – 
és középfokú 
felnőttoktatásban történő 
oktató-nevelő munkára
23/100/2015

kiknek szól a képzés?
Ez a továbbképzés azoknak a pedagógusoknak szól, akik elkötelezettek a  felnőttoktatás iránt, és bőví-
teni szeretnék andragógiai ismereteiket.

mi a jelentkezés feltétele?

Mennyi időt vesz igénybe?

Miről szól a továbbképzés? 

milyen tevékenységekre épül a képzés?

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Pedagógus végzettség, valamint alapszíntű számítógép-felhasználói ismeretek.

A 30 órás képzés 3 jelenléti napból és 6-6 órá-
nyi távoktatási tartalmat felölelő közbenső sza-
kaszokból áll. A távoktatási szakaszban a kom-
munikációt és a feladatok megoldását a Moodle 

felület támogatja. A távoktatásban eltöltött
valós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét Távoktatás Jelenlét

6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

A jelenléti foglalkozások gyakorlatközpontú-
ak, csoportmunkában, aktív tanulásra építve 
zajlanak. Saját élményű tanulás során az ösz-
szes résztvevő megtapasztalja a kooperatív 
módszereket (pl. szakértői mozaik, együttmű-
ködés tematikus kiscsoportban, brain-storming, 
egyéni prezentáció), majd értékeli, elemzi azok 

tanítási-tanulási folyamatban várható hatását. 
A 12 órás távoktatás feladatai építenek a 

résztvevők egymás közötti kommunikáció-
jára, ösztönzik az egymástól való tanulást. 

A képzés befejezése után egy hónapig még a 
Moodle felület és a képző is rendelkezésre áll.

Záróellenőrzésként a  résztvevők által egyé-
nileg, a továbbképzés távoktatásos szaka-
szában elkészített segédletet kell  feltölte-
ni a Moodle felültre az utolsó jelenléti napig.

A segédlet egy tantárgy (iskolafokozat/évfolya-
mok) tanulását támogató módszereket tartalmaz 

felnőtt tanulók számára. Egy kiválasztott tan-
anyagelem feldolgozásához kell módszereket be-
mutatni és reflexiókat megfogalmazni.  

Elvárt terjedelem: 6-10 módszer igényes és rep-
rodukálható módon való leírása + 1 oldal refle-
xió azokról, amelyeket a résztvevő ki is próbált.

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=4u1m7lxDTkw
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Záróellenőrzésként a képzés folyamán el-
végzett feladatokból álló munkaportfóli-
ót készítenek a résztvevők, amely tartal-
mazza legalább az alábbi dokumentumokat:

1. Módszertani segédlet az OKÉ 
program és a tantárgyak közöt-
ti tartalmi kapcsolatok kiaknázásához. 

2. Új, a szakiskolai tanulók szükségletei-
nek megfelelő tanítási módszerek tanórai 
felhasználási lehetőségének bemutatása.

3. Egyéni munka: csoportprofil és egyéni fej-
lesztési terv készítése konkrét, pl. tanulási, 
beilleszkedési, magatartási problémákra.

Mayer József
az egyik képzésfejlesztő

„Az új NAT átértékelte 
a szakiskolai közismereti 
tudásanyagot. Továbbkép-
zésünk gyakorlatközpon-
túan segíti ennek a megújult 
tudásanyagnak az átadását.”

Felkészítés a szakiskolai 
közismereti program tanítására
23/16/2015

kiknek szól a képzés?

Ez a továbbképzés azoknak a peda-
gógusoknak szól, akik közismere-
ti tantárgyakat tanítanak a szakiskolákban.

mi a jelentkezés feltétele?

Bármilyen szakos  egyetemi vagy főiskolai  pedagógus végzettség, valamint alapszíntű számítógép-
felhasználói ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

Miről szól a továbbképzés?

milyen tevékenységekre épül?

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?
A 30 órás képzés 3 jelenléti napból és 6-6 órá-
nyi távoktatási tartalmat felölelő közbenső sza-
kaszokból áll. A távoktatási szakaszban a kom-
munikációt és a feladatok megoldását a Moodle 

felület támogatja. A távoktatásban eltöltött
valós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét Távoktatás Jelenlét

6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

A képzés keretében a résztvevők megismerik a 3 
éves szakiskola közismereti programját, az ehhez 
készült kísérleti tankönyveket, valamint a szak-
iskolát végzettek középiskolája kerettantervét. 

Gyakorlatban is foglalkoznak az új tartalmi sza-
bályozóknak megfelelő óraszámban végezhető 
pedagógiai tevékenységek tervezésével. Mód-
szertani segítséget kapnak az iskolai kudarcok-
kal terhelt tanulók tanulásának támogatásához.

A továbbképzés specialitása a gyakorla-
ti jelleg, a pedagógusok a távoktatási sza-
kaszban az elméleti ismeretek gyakorlat-
ba való beépülését bemutató módszertani 
segédletet, egyéni fejlesztési tervet készítenek. 

Az elkészített produktumok felhasználha-
tók a tanulási kudarcnak kitett tanulók mo-
tiválására, illetve a tantestületben a kép-
zésen elsajátított tudás multiplikálására. 

A jelenléti foglalkozások gyakorlatközpontú-
ak, csoportmunkában, aktív tanulásra építve 
zajlanak. Saját élményű tanulás során az ösz-
szes résztvevő megtapasztalja a kooperatív 
módszereket (pl. szakértői mozaik, együtt-
működés tematikus kiscsoportban, ötletbörze, 
egyéni prezentáció), majd értékeli, elemzi azok 

tanítási-tanulási folyamatban várható hatását. 
A 12 órás távoktatás feladatai építenek a 

résztvevők egymás közötti kommunikáció-
jára, ösztönzik az egymástól való tanulást. 

A képzés befejezése után egy hónapig még a 
Moodle felület és a képző is rendelkezésre áll.

A jelenléti napokon az óraszám 90%-án való részvétel.
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Kőpatakiné 
Mészáros Mária
az egyik képzésfejlesztő

„A Hídprogram minél 
szélesebb körben való 
elterjesztése szorosan il-
leszkedik a lemorzsolódás 
csökkentésére szolgáló EU 
stratégiához. Továbbkép-
zésünkön ötleteket adunk ahhoz, hogyan lehet a  
különböző hátrányokkal bíró, a tanulásban kevés-
sé motivált fiatalokat sikerélményhez juttatni.”

Felkészítés a köznevelési 
Hídprogramokban történő 
oktató-nevelő munkára
23/84/2015

kiknek szól a képzés?

Ez a továbbképzés azoknak a tanítók-
nak, tanároknak, kollégiumi nevelők-
nek szól, akik a jövőben korszerű okta-
tó-nevelő munkát szeretnének végezni a 
Köznevelési Hídprogramok valamelyikében.

mi a jelentkezés feltétele?

Bármilyen szakos pedagógus végzettség, valamint alapszíntű számítógép-felhasználói ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 30 órás képzés 3 jelenléti napból és 6-6 
órányi távoktatási tartalmat felölelő köz-
benső szakaszokból áll. A távoktatási sza-
kaszban a kommunikációt és a feladatok 

megoldását a Moodle felület támogatja. A 
távoktatásban elvárt tanulási idő az egyéni 
tempó és az informatikai ismeretek függvé-
nyében jelentősen eltérhet mindkét irányban.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét Távoktatás Jelenlét

6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

Miről szól a továbbképzés?

A Köznevelési Hídprogramok a korai isko-
laelhagyás arányát mérsékelő oktatási for-
maként jelennek meg a köznevelésben az 
EU 2020 irányelveknek megfelelően. A Híd-
programokban való nevelésre és oktatásra 
felkészítő képzés blended formában valósul 
meg, és a gyakorlati hasznosság elvére épül. 

A képzés témakörei: a HÍD I-II. köznevelési 
programok helyének és szerepének megismeré-
se (célja, célcsoportja, társadalmi indokoltsága), 
tartalmi szabályozása (az A, B és C változat ke-
rettantervei). Megismerkednek a résztvevők az 
egyéni képességekre és szükségletekre épülő 
differenciált fejlődési utakra vonatkozó gyakor-
lati támogatás eszközeivel és a kiemelt figyel-
met igénylő tanulók tanításának módszereivel.

Az egyéni tanulási utak gyakorlati megközelítését 
támogatja egy elektronikus tudástár közös kiala-
kítása. A résztvevők horizontális tanulásban vesz-
nek részt: megosztják egymással tapasztalatai-
kat, és gyakorolják a reflexió különböző formáit. 

milyen tevékenységekre épül?

A jelenléti foglalkozások gyakorlatköz-
pontúak, csoportmunkában, aktív tanulásra 
építve zajlanak. Saját élményű tanulás so-
rán az összes résztvevő megtapasztalja az 
alkalmazott kooperatív módszereket (pl. 
szakértői mozaik, együttműködés temati-
kus kiscsoportban, ötletbörze, egyéni pre-

zentáció), majd értékeli, elemzi azok taní-
tási-tanulási folyamatban várható hatását.

A 12 órás távoktatási szakasz feladatai építe-
nek a résztvevők egymás közötti kommuniká-
ciójára, ösztönzik az egymástól való tanulást. 
A képzés befejezése után egy hónapig még a 
Moodle felület és a képző is rendelkezésre áll.

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Záróellenőrzésként a képzés folyamán elvégzett 
feladatokból munkaportfóliót állítanak össze a 
résztvevők, amely az alábbiakat tartalmazza:

1. A sajátos nevelési igény egy részte-
rületének bemutatása szakirodalom 
és a résztvevő tapasztalatai alapján. 

2. Egy tanulócsoport tanulási nehézségeinek és 
szükségleteinek, valamint a tanulók tanulási 
stílusának felmérése, csoportprofil készítése.

3. A csoport egy tanulója egyéni fejlesz-
tési (vagy tanulási) tervének elkészítése.

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.
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Dr. Torda Ágnes
az egyik képzésfejlesztő

„Új elvárásnak megfelelni 
régi tudással nem lehet, 
de a gyakorlati tapaszta-
latot beépíteni kötelesség, 
másoktól tanulni pedig 
lehetőség. Ezek lehetnek a 
kulcsszavai annak a 30 órás 
blended típusú vezetői képzésnek, amely segít a 
fokozatosan belépő új feladatok megoldásban. 
Időtakarékos és a konkrét ismereteken túl támo-
gatja a vezetők közötti kapcsolatok kialakítását, 
a hálózatépítést. Foglalkoznak a résztvevők a 
portfólió összeállításának főbb szempontjaival, 
elkészítik saját vezetői portfóliójukat. A képzés 
segíti a reflektív szemlélet erősödését.”

Új elvárások az 
intézményvezetőkkel szemben - 
továbbképzés iskolavezetőknek
23/77/2015

kiknek szól a képzés?

Ez a továbbképzés azoknak az általános- és kö-
zépiskolai intézményvezetőknek kínál fejlődési 
lehetőséget, akik ugyan jelentős tudással rendel-
keznek a vezetés területén, de szeretnének meg-
felelni azoknak a kihívásoknak, amely elé a köz-
nevelés rendszerszintű megújítása állítja őket.

mi a jelentkezés feltétele?

Intézményvezetői vagy helyettesi megbízás, vala-
mint alapszíntű számítógép-felhasználói ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 30 órás képzés 2 jelenléti napból és egy 14 
órányi távoktatási tartalmat felölelő közbenső 

szakaszból áll. A távoktatási szakaszban a kom-
munikációt és a feladatok megoldását a Moodle 
felület támogatja. A távoktatásban eltöltött va-
lós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét

7 óra 14 9 óra

Miről szól a továbbképzés?

Ez a harmincórás alapmodul a résztvevők elő-
zetes ismereteire, gyakorlati tapasztalataira épít, 
áttekinti az iskola intézményi szintű működését 
meghatározó jogszabályváltozásokat, valamint a 
nevelési-oktatási folyamatokat. A jogszabályok 
követése, azok alkalmazása ugyan nem új veze-
tői feladat, de a jogszabályok értelmezése örök-
zöld téma. A külső szakmai ellenőrzés, értékelés, 
a pedagógus-életpályamodell bevezetése, a hozzá 
kapcsolódó vezetői feladatok igénylik az egymás-
tól való tanulást, a vezetői feladatok áttekinteté-
sét, értelmezését. A minősítési rendszer, illetve a 
tanfelügyelet a pedagógus munka megújítását, az 
önfejlődés és fejlesztés, valamint a reflexió maga-
sabb szintjét várja el, ehhez szükséges a fogalmak, 
folyamatok megismerése, a pedagógiai ismeretek 
elmélyítése. A vezető számára fontos a pedagó-
gusi és a vezetői attitűd megkülönböztetése is.

 

Ez a továbbképzés az intézményveze-
tői képzés alapmodulja. Az alapmodul-
ra épülő választható modulok a következők:

• Intézményen belüli és intézmények közötti 
tudásmenedzsment

• Intézményi innováció, szervezetfejlesztés, 
változáskezelés, személyiség- és készség-
fejlesztés

milyen tevékenységekre épül a képzés?

A továbbképzésen használt tanulásszervezési 
és módszertani megoldások: fejlesztő értéke-
lés, különböző kooperatív technikák. A résztve-
vők reflektálnak saját munkájukra és a csoport-
társak munkáját is segítik a jelenléti napokon 

és a távoktatásos kipróbálási szakaszokban is. 
A távoktatáshoz kapcsolódó módszerek: önálló 

munka, a fórum használata a csoport tagjaival.
A képzés befejezése után egy hónapig még 

ez a felület és a képző is rendelkezésre áll.

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Záróellenőrzésként vezetői e-portfóliót készíte-
nek a résztvevők, amely az alábbi dokumentumo-
kat tartalmazza:
1. Vezetési filozófia megfogalmazása, a vezetői 

pályázat és a pedagógiai program koheren-
ciájának bemutatása. (A vezetőhelyettesek, 
tagintézményvezető-helyettesek, akik nem 
rendelkeznek vezetői pályázattal, a mun-
katerv és a hozzá kapcsolódó beszámo-

ló koherenciájának vizsgálatát végzik el.)
2. Egy foglalkozáslátogatás jegyzőkönyve refle-

xióval együtt. 
3. Egy pedagógus teljesítményértékelésének 

dokumentációja (nem beazonosítható mó-
don). 

4. A Tudom - Kérdezem - Megtanultam táblá-
zat képzés alatt szerzett tapasztalatokkal való 
feltöltése. 

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=lmBaouU9ZZg
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A 30 órás képzés 2 jelenléti napból és egy 14 
órányi távoktatási tartalmat felölelő közbenső 

szakaszból áll. A távoktatási szakaszban a kom-
munikációt és a feladatok megoldását a Moodle 
felület támogatja. A távoktatásban eltöltött va-
lós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Szabó Győzőné
az egyik képzésfejlesztő

„Új elvárásnak megfelelni 
régi tudással nem lehet, 
de a gyakorlati tapaszta-
latot beépíteni kötelesség, 
másoktól tanulni pedig 
lehetőség. Ezek lehetnek a 
kulcsszavai annak a 30 órás 
blended típusú vezetői képzésnek, amely segít a 
fokozatosan belépő új feladatok megoldásban. 
Időtakarékos és a konkrét ismereteken túl támo-
gatja a vezetők közötti kapcsolatok kialakítását, 
a hálózatépítést. Foglalkoznak a résztvevők a 
portfólió összeállításának főbb szempontjaival, 
elkészítik saját vezetői portfóliójukat. A képzés 
segíti a reflektív szemlélet erősödését.”

Új elvárások az óvodavezetőkkel 
szemben - továbbképzés 
óvodavezetőknek
23/76/2015

kiknek szól a képzés?

mi a jelentkezés feltétele?

Ez a továbbképzés azoknak az óvodaveze-
tőknek kínál fejlődési lehetőséget, akik je-
lentős tudással rendelkeznek a vezetés terü-
letén, de szeretnének megfelelni azoknak a 
kihívásoknak, melyek elé a köznevelés rend-
szerszintű megújítása állítja a vezetőket.

Óvodavezetői vagy helyettesi megbízás, valamint 
alapszíntű számítógép-felhasználói ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

Jelenlét Távoktatás Jelenlét
7 óra 14 9 óra

Miről szól a továbbképzés?

A harmincórás alapmodul a résztvevők előzetes 
ismereteire, gyakorlati tapasztalataira épít. Át-
tekinti az óvoda intézményi szintű működését 
meghatározó jogszabályváltozásokat, valamint a 
nevelési-oktatási folyamatokat. A jogszabályok 
követése, azok alkalmazása ugyan nem új vezetői 
feladat, de a jogszabályok értelmezése örökzöld 
téma. A külső szakmai ellenőrzés, értékelés, a 
pedagógus életpálya modell bevezetése, a hozzá 
kapcsolódó vezetői feladatok igénylik az egy-
mástól tanulást, a vezetői feladatok áttekinteté-
sét, értelmezését. A minősítési rendszer, illetve a 
tanfelügyelet a pedagógus munka megújítását, az 
önfejlődés és fejlesztés, valamint a reflexió maga-
sabb szintjét várja el, ehhez szükséges a fogalmak, 
folyamatok megismerése, a pedagógiai ismeretek 
elmélyítése. A vezető számára fontos a pedagó-
gusi és a vezetői attitűd megkülönböztetése is.

 

Ez a továbbképzés az intézményveze-
tői képzés alapmodulja. Az alapmodul-
ra épülő választható modulok a következők:

• Intézményen belüli és intézmények közötti 
tudásmenedzsment

• Intézményi innováció, szervezetfejlesztés, 
változáskezelés, személyiség- és készség-
fejlesztés

milyen tevékenységekre épül?

A továbbképzésen használt tanulásszervezési 
és módszertani megoldások: fejlesztő értéke-
lés, különböző kooperatív technikák. A résztve-
vők reflektálnak saját munkájukra és a csoport-
társak munkáját is segítik a jelenléti napokon 
és a távoktatásos kipróbálási szakaszokban is.  

A távoktatáshoz kapcsolódó módszerek: önál-
ló munka, a fórum használata a csoport tagjaival 

A képzés befejezése után egy hónapig még 
ez a felület és a képzők is rendelkezésre állnak.

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Záróellenőrzésként vezetői e- portfóliót készí-
tenek a résztvevők, amely tartalmazza az alábbi 
dokumentumokat:
1. Vezetési filozófia megfogalmazása, a vezetői 

pályázat és a pedagógiai program koheren-
ciájának bemutatása. (A vezetőhelyettesek, 
tagintézményvezető-helyettesek, akik nem 
rendelkeznek vezetői pályázattal, a munka-
terv és a hozzá kapcsolódó beszámoló kohe-

renciájának vizsgálatát végzik el.)
2. Egy foglalkozás látogatási jegyzőkönyve ref-

lexióval együtt. 
3. Egy pedagógus teljesítményértékelésének do-

kumentációja (nem beazonosítható módon). 
4. A Tudom - Kérdezem - Megtanultam táblá-

zat képzés alatt szerzett tapasztalatokkal való 
feltöltése. 

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=lmBaouU9ZZg
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Szabó Győzőné
az egyik képzésfejlesztő

„A szervezetfejlesztés-
ben kiemelt szerepe van a 
humánerőforrás fejleszté-
sének. A csoportdinamikai 
folyamatok, a kockáza-
tok elemzése hozzájárul 
a folyamatok sikeres 
menedzseléséhez. Az elméleti ismeretek mellett 
a továbbképzés mélyíti a résztvevők önismere-
tét, fejleszti vezetői kompetenciáikat, ezáltal 
hatékonyabbá teszi a szervezeti változásokkal 
járó folyamatok kezelését, az innovációk irányí-
tását. A megismert módszerek hozzájárulnak 
kollégáik jobb megismeréséhez,- és az ő kompe-
tenciáik fejlesztéséhez is.”

intézményi innováció, 
szervezetfejlesztés, 
változáskezelés, személyiség- 
és készségfejlesztés-
továbbképzés óvodavezetőknek
23/85/2015

kiknek szól a képzés?

Ez a továbbképzés három egymáshoz kap-
csolódó intézményvezetői pedagógus- 
továbbképzés egyik választható eleme. 

Azok számára ajánlott, akik az alap-
modulban megszerzett tudásukat kí-
vánják bővíteni,és ezáltal fejleszteni in-
tézményi innovációs tevékenységüket.

mi a jelentkezés feltétele?

Intézményvezetői vagy helyettesi megbízás, alapszíntű számítógép-felhasználói ismeretek, valamint 
az Új elvárások az intézményvezetőkkel szemben című  alapmodul elvégzése.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 30 órás továbbképzés blended formában ke-
rül megvalósításra. Távoktatási szakasszal in-
dul, hiszen a résztvevők az alapmodul során 
megismerkedtek a Moodle-felület használatá-
val. Ezt egy jelenléti nap követi, majd ismét táv-
oktatás. A továbbképzés jelenléti nappal zárul.

A távoktatási szakaszban a kommuniká-
ciót és a feladatok megoldását a Moodle fe-
lület támogatja. A távoktatásban eltöltött 
valós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Távoktatás Jelenlét Távoktatás Jelenlét
7 óra 9 óra 7 óra 7 óra

Miről szól a továbbképzés?

A továbbképzés bemutatja az óvodavezető 
szervezetfejlesztő, intézményi innovációs te-
vékenységét. A változás és a változtatás elkü-
lönítése, a változási folyamat lépéseinek isme-
rete, a kísérő csoportdinamikai folyamatok, a 
kockázatok elemzése hozzájárul a folyamatok 
sikeres menedzseléséhez. A képzés elméleti is-
meretekre támaszkodó gyakorlati segítséget ad 
a változások stratégiai és operatív irányításá-
hoz és eredményes intézményi működéséhez, 
a központi pályázatok és az intézményi inno-

vációk sikeres véghezviteléhez. A módszerek 
hozzájárulnak ahhoz is, hogy a vezetők job-

milyen tevékenységekre épül?

A távoktatás módszerei: szakirodalom olva-
sás, írásbeli feladat önálló megoldása, cso-
portfórumon való kommunikáció a tanuló-
társakkal és a tutorral. A jelenléti szakasz 
módszerei az előadás, konzultáció, a páros és 
kiscsoportos munka, prezentáció nagycsoportban.

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Az alábbi három téma egyikéről készült dolgozattal:
1. Egy intézményi innováció bemutatása 
2. Szervezetfejlesztési terv egy tanévre 
3. Egy változás bemutatása

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.

ban megismerjék önmagukat és kollégáikat, 
képesek legyenek a munkatársak kompeten-
ciáinak fejlesztésére is. A program különböző 
szempontok szerint mutatja be a változások 

óvodára gyakorolt hatását, a hatás mélységi 
szintjeit, a kiváltó okokat, továbbá a változ-
tatás sikerkritériumait, illetve a megvalósí-
tási folyamat során jelentkező akadályokat.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=lmBaouU9ZZg
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Locsmándi Alajos
az egyik képzésfejlesztő

„A szervezetfejlesztés-
ben kiemelt szerepe van a 
humánerőforrás fejleszté-
sének. A csoportdinamikai 
folyamatok, a kockáza-
tok elemzése hozzájárul 
a folyamatok sikeres 
menedzseléséhez. Az elméleti ismeretek mellett 
a továbbképzés mélyíti a résztvevők önismere-
tét, fejleszti vezetői kompetenciáikat, ezáltal 
hatékonyabbá teszi a szervezeti változásokkal 
járó folyamatok kezelését, az innovációk irányí-
tását. A megismert módszerek hozzájárulnak 
kollégáik jobb megismeréséhez, és az ő kompe-
tenciáik fejlesztéséhez is.”

intézményi innováció, 
szervezetfejlesztés, 
változáskezelés, személyiség- 
és készségfejlesztés - 
továbbképzés iskolavezetőknek
23/86/2015

kiknek szól a képzés?
Ez a továbbképzés három egymáshoz kapcso-
lódó intézményvezetői továbbképzés egyik 
választható eleme. Az „Új elvárások az intéz-
ményvezetőkkel szemben” című képzés el-
végzése a belépés feltétele. Azok számára 
ajánlott, akik az alapmodulban megszerzett tu-
dásukat kívánják bővíteni, és ezáltal fejlesz-
teni intézményi innovációs tevékenységüket.

mi a jelentkezés feltétele?

Intézményvezetői vagy helyettesi megbízás, alapszíntű számítógép-felhasználói ismeretek, valamint 
az Új elvárások az intézményvezetőkkel szemben című  alapmodul elvégzése.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 30 órás továbbképzés blended formában ke-
rül megvalósításra. Távoktatási szakasszal in-
dul, hiszen a résztvevők az alapmodul során 
megismerkedtek a Moodle-felület használatá-
val. Ezt egy jelenléti nap követi, majd ismét táv-
oktatás. A továbbképzés jelenléti nappal zárul.

A távoktatási szakaszban a kommuniká-
ciót és a feladatok megoldását a Moodle fe-
lület támogatja. A távoktatásban eltöltött 
valós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Távoktatás Jelenléti Távoktatás Jelenléti
7 óra 9 óra 7 óra 7 óra

Miről szól a továbbképzés?

A továbbképzés bemutatja az intézményvezető 
szervezetfejlesztő, intézményi innovációs tevé-
kenységét. A változás és a változtatás elkülöní-
tése, a változási folyamat lépéseinek ismerete, 
a kísérő csoportdinamikai folyamatok, a kocká-
zatok elemzése hozzájárul a folyamatok sikeres 
menedzseléséhez. A képzés elméleti ismeretekre 
támaszkodó gyakorlati segítséget ad a változások 
stratégiai és operatív irányításához és eredményes 
intézményi működéséhez, a központi pályázatok 

és az intézményi innovációk sikeres véghezvi-
teléhez. A megismert módszerek hozzájárulnak 
ahhoz is, hogy a vezetők jobban megismerjék 
önmagukat és kollégáikat, képesek legyenek a 
munkatársak kompetenciáinak fejlesztésére is. A 
program különböző szempontok szerint mutatja 
be a változások iskolára  gyakorolt hatását, a ha-
tás mélységi szintjeit, a kiváltó okokat, továbbá 
a változtatás sikerkritériumait, illetve a megva-
lósítási folyamat során jelentkező akadályokat.

milyen tevékenységekre épül?

A távoktatás módszerei: szakirodalom olva-
sás, írásbeli feladat önálló megoldása, cso-
portfórumon való kommunikáció a tanuló-

társakkal és a tutorral. A jelenléti szakasz 
módszerei az előadás, konzultáció, a páros és kis-
csoportos munka, prezentáció nagycsoportban.

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Záróellenőrzésként írásbeli dolgozatot kell készí-
teniük az alábbi 3 téma valamelyikéről.

1. Egy intézményi innováció bemutatása 
2. Szervezetfejlesztési terv egy tanévre 
3. Egy változás bemutatása

Milyen egyéb feltétele van 
a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=lmBaouU9ZZg
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Szabó Győzőné
az egyik képzésfejlesztő

„A képzés hozzájárul az in-
tézmények közötti horizon-
tális tanulás elősegítéséhez, 
a „jó gyakorlatok” adap-
tációjához. Áttekinti a 
vezető feladatait a tanulás/
tudás menedzselésében, a 
tanuló szervezetté válás folyamatában. Elemezi a 
vezető szerepét az intézményi csoportokon belüli, 
csoportok közötti, illetve az intézmények közötti 
csoportok együttműködésének facilitálásában.”

Intézményen belüli 
és intézmények közötti 
tudásmenedzsment - 
továbbképzés iskolavezetőknek
23/7/2015

kiknek szól a képzés?

Ez a továbbképzés azoknak az általános és kö-
zépiskolai intézményvezetőknek kínál fejlő-
dési lehetőséget, akik elmélyülten kívánnak 
foglakozni a tudásmenedzsment jellemzőivel, 
elméletével és gyakorlatával, valamint az in-
tézmények közötti horizontális tanulási lehető-
ségekkel, a „jó gyakorlatokok” terjesztésének 

módszereivel, a tudásmenedzsment főbb esz-
közeivel, a hálózati és horizontális tanulással.

mi a jelentkezés feltétele?

Intézményvezetői vagy helyettesi megbízás, alapszíntű számítógép-felhasználói ismeretek valamint az 
Új elvárások az intézményvezetőkkel szemben című alapmodul elvégzése.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 30 órás továbbképzés blended-formában ke-
rül megvalósításra. Távoktatási szakasszal indul, 
hiszen a résztvevők az alapmodul során megis-
merkedtek a Moodle-felület használatával. Ezt 
egy jelenléti nap követi, majd ismét távoktatás. A 

továbbképzés jelenléti nappal zárul. A távoktatási 
szakaszban a kommunikációt és a feladatok megol-
dását a Moodle felület támogatja. A távoktatásban 
eltöltött valós tanulási időt az egyéni tempó és az in-
formatikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Távoktatás Jelenlét Távoktatás Jelenlét
7 óra 9 óra 7 óra 7 óra

Miről szól a továbbképzés?

Napjaink kihívásai, a tanulótársadalom elvá-
rásai közé tartozik, hogy a köznevelési intéz-
mények is a tanulószervezetté váljanak. Az 
önfejlesztés meghatározó eleme az oktatás 
morális céljának megvalósítása, vagyis min-
den gyermek eredményességének növelése. 
A továbbképzés épít a legújabb nemzetközi 
kutatási eredményekre, fejleszti a rendszer-
ben való gondolkodást, megismerteti a ta-
nulószervezet sajátosságait. A gyakorlatban 
mutatja be, hogyan alkalmazhatók ezek egy-
egy intézmény sajátos körülményei között.

A résztvevők megismerkednek a hori-

zontális tanulás lehetőségeivel, más intéz-
mények jó gyakorlata átvételének módjai-
val, a külső és belső tudásmenedzsmentből 
adódó új vezetői és pedagógusi szerepekkel.

milyen tevékenységekre épül?

A távoktatás módszerei: szakirodalom olva-
sás, írásbeli feladat önálló megoldása, cso-
portfórumon való kommunikáció a tanuló-

társakkal és a tutorral. A jelenléti szakasz 
módszerei az előadás, konzultáció, a páros és 
kiscsoportos munka, prezentáció nagycsoportban.

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Záróellenőrzésként írásbeli dolgozat készítése a feladat, az intézmény egy-egy jó gyakorlatát mutatják 
be a résztvevők.

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=lmBaouU9ZZg
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Szabó Győzőné
az egyik képzésfejlesztő

„A képzés hozzájárul 
az intézmények közöt-
ti horizontális tanulás 
elősegítéséhez, a „jó gya-
korlatok” adaptációjához. 
Áttekinti a vezető fe-
ladatait a tanulás/tudás 
menedzselésében, a tanulószervezetté vá-
lás folyamatában. Elemezi a vezető szerepét 
az intézményi csoportokon belüli, csoportok 
közötti, illetve az intézmények közötti csoportok 
együttműködésének facilitálásában.”

Intézményen belüli 
és intézmények közötti 
tudásmenedzsment - 
továbbképzés óvodavezetőknek
23/75/2015

kinek szól a képzés?
Ez a továbbképzés azoknak az óvodavezetőknek 
kínál fejlődési lehetőséget, akik elmélyülten kí-
vánnak foglakozni a tudásmenedzsment jellem-
zőivel, elméletével és gyakorlatával, valamint 
az intézmények közötti horizontális tanulási le-
hetőségekkel, a „jó gyakorlatok” terjesztésének 
módszereivel, a tudásmenedzsment főbb esz-
közeivel, a hálózati és horizontális tanulással.

mi a jelentkezés feltétele?

Óvodavezetői vagy helyettesi megbízás, alapszíntű számítógép-felhasználói ismeretek, valamint az Új 
elvárások az óvodavezetőkkel szemben című  alapmodul elvégzése.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 30 órás továbbképzés blended-formában 
kerül megvalósításra. Távoktatási szakasszal 
indul, hiszen a résztvevők az alapmodul során 
megismerkedtek a Moodle-felület használatá-
val. Ezt egy jelenléti nap követi, majd ismét 
távoktatás. A továbbképzés jelenléti nappal 

zárul. A távoktatási szakaszban a kommuniká-
ciót és a feladatok megoldását a Moodle felü-
let támogatja. A távoktatásban eltöltött valós 
tanulási időt az egyéni tempó és az informa-
tikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Távoktatás Jelenlét Távoktatás Jelenlét
7 óra 9 óra 7 óra 7 óra

Miről szól a továbbképzés?

Napjaink kihívásai, a tanulótársadalom elvárá-
sai közé tartozik, hogy a köznevelési intézmé-
nyek is a tanulószervezetté váljanak. Az önfej-
lesztés meghatározó eleme az oktatás morális 
céljának megvalósítása, vagyis minden gyermek 
fejlődésének támogatása. A továbbképzés épít 
a legújabb nemzetközi kutatási eredményekre, 
fejleszti a rendszerben való gondolkodást, meg-
ismerteti a tanulószervezet sajátosságait. A gya-
korlatban mutatja be, hogyan alkalmazhatók ezek 
egy-egy intézmény sajátos körülményei között.

A résztvevők megismerkednek a hori-
zontális tanulás lehetőségeivel, más intéz-
mények jó gyakorlata átvételének módjai-

val, a külső és belső tudásmenedzsmentből 
adódó új vezetői és pedagógusi szerepekkel.

milyen tevékenységekre épül?

A távoktatás módszerei: szakirodalom olva-
sás, írásbeli feladat önálló megoldása, cso-
portfórumon való kommunikáció a tanuló-
társakkal és a tutorral. A jelenléti szakasz 
módszerei az előadás, konzultáció, a páros és 
kiscsoportos munka, prezentáció nagycsoportban.

Záróellenőrzésként írásbeli dolgozat készítése a feladat, az intézmény egy-egy jó gyakorlatát mutatják 
be a résztvevők.

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

Hogyan értékelik 
a résztvevők teljesítményét?

https://www.youtube.com/watch?v=lmBaouU9ZZg
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Dr. Bodó Márton
az egyik képzésfejlesztő

„A képzés segít abban, 
hogy mindenki felismerje 
magában az önkéntest, és sa-
ját élményeinek előhívásán 
keresztül motivált legyen. Így 
diákjait is megfelelő módon 
tudja lelkesíteni koordiná-
tori munkája során. A képzés ahhoz is hozzájárul, 
hogy a közösségi szolgálat ne csak a diákok, a 
segített személyek, de az őket irányító pedagógusok 
számára is örömforrás legyen.”

A közösségi szolgálat 
élményszerű megvalósítása a 
középiskolában
957/180/2013

kinek szól a képzés?

A képzés azoknak a középiskolai tanárok-
nak szól, akik az intézmény közösségi szol-
gálati tevékenységét segítik, koordinálják.

mi a jelentkezés feltétele?

A képzésen bármely szakos középiskolai tanár részt vehet. Az alapszintű számítógép-felhasználói is-
meretek megkönnyítik a képzés elvégzését.

Mennyi időt vesz igénybe?

Miről szól a továbbképzés?

milyen tevékenységekre épül?

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

A 60 órás képzés összesen hét jelenléti napból 
áll, a hatodik nap a terepgyakorlat. A képzés szer-
vezője belátása szerint dönt arról, hogy hány és 

milyen hosszú megszakítással tagolja a jelen-
léti napokat. A fejlesztők elképzelése szerint a 
2. és az 5. jelenléti nap után 1-1 hét szünet van.

A továbbképzés a közösségi szolgálat tevé-
kenységéhez kapcsolódó szervezési és lebo-
nyolítási ismereteket mutatja be. Elvi és gya-
korlati kérdésekre egyaránt választ kapnak 
a résztvevők, tevékenységüket módszertani 
anyagok, jó példák, esetleírások és gyakorla-
ti tapasztalatok segítik. A résztvevők az IKSZ 
alapcéljainak tisztázása során módszertani se-
gítséget kapnak a folyamat tervezéséhez, meg-
valósításához és dokumentációjához. Megisme-
rik a jogszabályi hátteret, ötleteket, javaslatokat 
kapnak a gyakorlati megvalósításhoz, a tanulók 
segítéséhez, koordinálásához. A program so-

rán lehetőség van az egyedi adottságok, sajá-
tosságok, problémák figyelembevételére is.

A jelenléti foglalkozások gyakorlatköz-
pontúak, csoportmunkában, aktív tanulásra 
építve zajlanak. Esetmegbeszéléseken, irá-
nyított kooperatív csoportmunkában dol-
gozzák fel a szerepjátékok kapcsán felme-

rülő kérdéseket. Két intézménylátogatás 
is szerepel a programban, a terepgyakorlat 
során ismerkednek meg a részvevők a kö-
zösségi szolgálat megvalósításának lehető-
ségével, a szükséges biztonsági eljárásokkal.

A képzés folyamán a résztvevőknek port-
fóliót kell összeállítaniuk, amely tartalmaz-
za csoportmunkához kapcsolódó feladato-
kat, a közösségi szolgálathoz kapcsolódó 
dokumentumok, jogszabályok gyűjteményét, 

útmutatókat, jó gyakorlatokat, a terepgyakor-
lat tapasztalati beszámolóját. El kell készíteniük 
egy legalább ötoldalas, az iskola helyi sajátos-
ságait bemutató program-, illetve feladattervet.

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.
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Szabados Tímea
az egyik képzésfejlesztő

„Ez a képzés a pedagógu-
sok értő és kritikus média-
használatának fejlődését 
támogatja, hogy fel tudják 
készíteni a diákokat a tu-
datos médiahasználói ma-
gatartásra. A résztvevők a 
gyakorlatban tapasztalhatják meg, miként kon-
struálja (újra) a valóságot a média, milyen új 
módszereket alkalmaznak a web 2.0-s hírszol-
gáltatók. Foglalkoznak a médiamanipulációval, 
az online térben történő önreprezentációval, és 
jártasságot szereznek a kreatív, alkotó média-
használatban.”

A médiatudatosság fejlesztése 
az iskolában
23/52/2015

kinek szól a képzés?
Ez a továbbképzés azoknak az általános iskola 
felső tagozatán és a középiskolában tanító taná-
roknak szól, akiknek a tárgyában megjelenik a 
médiatudatosságra nevelés, illetve osztályfőnök-
ként szükségesnek tartják médiaismereteik bő-
vítését. A képzés nem készít fel a médiaismeret 
oktatására, hiszen az ebben az óraszámban le-
hetetlen. A médiatudatosságra nevelés speciális 
feladat, célja nem a konkrét ismeretek átadása, 
hanem a szemlélet formálása, az értő és kritikus 
médiahasználat kialakulásának támogatása. Ah-
hoz, hogy a pedagógus képes legyen erre, először 
neki kell fejlődnie ezen a téren. Neki magának 
kell médiatudatosnak lennie, de az is ugyanilyen 
fontos, hogy nyitott legyen annak megismerésé-
re, hogyan és mire használják a fiatalok a hibrid, 
összekapcsolódó médiumok (internet-televízió) 
tartalmait, üzeneteit, azokból, illetve az őket kö-

rülvevő társadalmi és kulturális jelentésekből 
miként konstruálják meg identitásukat, a saját 
valóságukat. A továbbképzés egyik fontos célja 
az, hogy hatására a résztvevő pedagógusok kí-
váncsisággal, értő figyelemmel forduljanak a di-
ákok médiaélményei felé, ezekkel kapcsolatban 
törekedjenek elfogadó szemléletet kialakítani.

Mennyi időt vesz igénybe?
A blended (vagyis részben távoktatásos formában megvalósuló) továbbképzés egy 8 órás je-
lenléti nappal indul, és egy ugyancsak 8 órás jelenléti nappal zárul. A távoktatási szakasz (ösz-
szesen 14 óra, 6-7 munkahét alatt) e-learning támogatással zajlik a Moodle felületen.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét

1 nap, 8 óra 6-7 hét, 14 óra 1 nap, 8 óra

Miről szól a továbbképzés?

A képzés résztvevői megismerkednek a média 
híreinek és a valóság kapcsolatának problémá-
jával, gyakorlati feladatok során tapasztalhat-
ják meg, miként konstruálja (újra) a valóságot a 
média. Bepillantást nyernek az újmédia és a web 
2.0-s hírszolgáltatók által alkalmazott - elsősor-
ban a fiatal közönséget megcélzó - új technikák-
ba és módszerekbe. Foglalkoznak a médiamani-
pulációval, a médiatudatosság és a demokrácia 
kapcsolatával, az online térben történő önrep-
rezentációval, a digitális lábnyomok jelentősé-
gével és kockázataival. A képzést záró második 
jelenléti napon a résztvevők megismerik a film 
alapvető formanyelvi eszközeit, majd egy vide-

ofilm készítése révén gyakorlati tapasztalatokat 
szereznek a kreatív, alkotó médiahasználatról.

milyen tevékenységekre épül? milyen módszereket alkalmazunk?

A képzés jelenléti és távoktatási szakaszai egy-
aránt kis és nagy csoportos munkára, saját él-
ményű tanulásra és a tapasztalatok, gondolatok 
megosztására helyezi a hangsúlyt. A résztvevők a 
távoktatási szakaszban egyéni feladatokat is vé-
geznek, ugyanakkor aktív tanulási folyamatban, a 
csoport többi tagjával állandó interakcióban ren-
dezik meglévő tapasztalataikat, tudásukat, és sa-
játítják el az új ismereteket. A képző tutorként se-
gíti, ösztönzi az online tevékenységeket, a vele és 
a csoporttársakkal való kommunikáció, egymás 
munkájának véleményezése, értékelése is a képzés 
része. A távoktatási szakaszban egy alkalommal 
webináriumon „találkoznak” a résztvevők. Az on-
line műhelymunkán, illetve az azt előkészítő on-
line csoportmunka során is alkalmazzuk a disputa 

módszerét. A formális vita ugyanis alkalmas egy-
egy probléma többoldalú megközelítésére, haté-
konyan segíti az egymástól való tanulást, miköz-
ben a résztvevők számos kompetenciáját fejleszti.

melyek a tanúsítvány kiadásának feltételei?

Részvétel a jelenléti képzési órák 90%-án, il-
letve a távoktatási szakasz feladatainak meg-
oldása, a kapcsolódó dokumentumok elké-
szítése és feltöltése a Moodle felületre. Az 

értékelés a résztvevő pedagógusok folyamatos 
munkájára épül, és előre meghatározott, illetve 
ismertetett kritériumrendszer alapján történik. 

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=vNKqA7C-Fq8
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Réti Mónika
az egyik képzésfejlesztő

„Az aktív tanulás folya-
matában a tanuló kerül 
középpontba, aki tevé-
kenykedve, a társakkal való 
együttműködés során és 
visszajelzéseik révén válik 
a tudás birtokosává. En-
nek a tanulási útnak a szakszerű tervezését és 
támogatását, a reflektív pedagógiai gyakorlat 
kialakítását segíti a továbbképzés, amely saját 
tanulási élményeket és számos reflektív eszközt 
kínál.”

A reflektív pedagógusszerep és 
az aktív tanulás gyakorlata
957/179/2013

kinek szól a képzés?

Ez a továbbképzés azoknak a köznevelésben ta-
nító pedagógusoknak, általános- és középiskolai 
tanároknak kínál fejlődési lehetőséget, akik az is-
kolai oktatás XXI. századi kihívásaira hatékony 
és újszerű válaszokat keresnek. Azoknak, akik 
kiemelt figyelmet fordítanak tanári attitűdjük for-
málására, képesek arra, hogy a hibát ne a tanulók 
képességeinek hiányosságaként értelmezzék, ha-
nem információt nyerjenek belőle fejlesztésükhöz. 

Azoknak, akik igénylik jó módszereik megerősí-
tését, szeretnének új munkaformákat és feladattípu-
sokat megismerni; kíváncsiak arra, hogy működik 
az aktív tanulás a napi gyakorlatban, és a szíve-
sen fejlesztenék tanári önreflexiós képességüket.

Azoknak, akik szeretnék megismerni a tudo-

mányos gondolkodásmód néhány új elemét, a 
felfedeztető vagy a kutatás alapú tanulás (inquiry 
based learning - IBL) módszerét, és megtanul-
nák, hogyan készítsenek önállóan olyan felada-
tokat, amelyek ehhez a módszerhez illeszkednek.

mi a jelentkezés feltétele?

Bármely szakos tanári végzettség és felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

A képzés 40 órás. Folyamatba ágyazott, vagyis 
a jelenléti napok megszakítása lehetőséget ad 
a tanultak kipróbálására. A megszakítás során 
egyéni, önálló (otthoni), irányított tanulás fo-
lyik: szakirodalom tanulmányozás, a megtar-

tandó órára való felkészülés és reflexiók írása. 
Az információszerzést, a feladatmeg-

oldást és a résztvevők közötti kommu-
nikációt a Moodle felület támogatja. 

Jelenlét Megszakítás Jelenlét Jelenléti Jelenlét Megszakítás Jelenlét

2 óra Szakirodalom 
feldolgozás 10 óra 8 óra 8 óra 8 óra - 4óra

Miről szól a továbbképzés?

A képzés megkezdése előtt a továbbképzés ve-
zetője a résztvevők háttérismereteit az előzetes 
tudás és attitűd feltárására alkalmas kérdőívvel 
méri fel. A képzést bevezető 4 óra után kéthe-
tes távoktatási szakasszal folytatódik a kurzus, 
melyben a kötelező szakirodalom önálló feldol-
gozása folyik a következő képzési időpontig. 
Ezután három jelenléti napon a következő tanu-
lási egységeket dolgozzák fel: Feladatkultúra 
továbbfejlesztése, Felfedeztető tanulás (IBL), A 

hibákból tanulni -, majd ismét egy vagy kéthetes 
távoktatás következik: a résztvevők óratervet ké-
szítenek, és ennek alapján kipróbálják a képzé-
sen megismert tanítási és tanulási módszereket.

A képzésen a résztvevő pedagógusok olyan, 
a napi gyakorlatban alkalmazható ismerete-
ket és élményszerű tapasztalatokat szereznek, 
amelyek segítik az aktív tanulás (elsősorban 

a felfedeztető tanulás) bevezetését. A részt-
vevő pedagógusok szemléletváltását és mód-
szertani repertoárjuk bővítését segíti a Gard-
ner-féle többszörös intelligencia elmélettel és 
a felfedeztető tanulással való megismerkedés, 
a tudományos gondolkodásmód fejlesztésé-
nek gyakorlata: az aktív tanulást szolgáló nyílt 
és fejlesztő feladatokkal való foglalatosság. 

milyen tevékenységekre épül?

Mindegyik téma feldolgozása csoportmunká-
ban történik a képző irányításával, feltételezve, 
hogy a kapcsolódó szakirodalmat a résztvevők 
önállóan megismerték és feldolgozták az erre 
szánt időben. A témakörök bevezetése előtt 
célmeghatározó dokumentum készül, a tema-

tikai egység végén a résztvevők megterveznek 
egy órát a megismert módszerek és eljárások 
felhasználásával, majd reflexió formájában le-
írják a tervezés és a kivitelezés során szerzett 
tapasztalataikat. Mindezek az értékelés alap-
jául szolgáló egyéni képzési portfólió részei.

Hogyan értékelik a résztvevők  
teljesítményét?

A résztvevők a képzés során portfólióban doku-
mentálják munkájukat. Az értékelés alapja: a fog-
lalkozáson készített jegyzetek, a kitöltött reflektív 
értékelő lapok illetve célmeghatározások; a há-
rom tematikai egység egyike alapján (Feladatkul-
túra fejlesztése, Tudományos gondolkodásmód, 
A hibákból tanulni) készített óraterv; a megtar-
tott foglalkozásról/óráról készített prezentáció.

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon, eredményes portfólió (megfelelt szint), az elméleti és 
gyakorlati munkában való aktív részvétel.



Nem szAkTÁrgyi kéPzések TÁmoP3.1.5/12-2012-0001

62 63

Pásztorné Csörgei 
Andrea
az egyik képzésfejlesztő

„Ennek a képzésnek a 
középpontjában a kortárs 
gyerekirodalom áll. Segít-
séget nyújt a szövegek és 
illusztrációk kiválasz-
tásában és feldolgozásában. Szó esik arról is, 
hogyan segíthetnek a kortárs gyerekirodalmi 
művek az olvasóvá nevelésben, hogyan hatnak 
a gyerek személyiségfejlődésére és miért olyan 
fontos a jó minőségű illusztráció.”

A kortárs gyermekirodalom 
megjelenése az alsó tagozatos 
oktató-nevelő munkában
23/74/2015

kinek szól a képzés?
Ez a továbbképzés azoknak a tanítóknak és 
könyvtáros-tanároknak kínál fejlődési le-
hetőséget, akik szívesen élnének a Nemze-
ti alaptanterv kínálta lehetőséggel, és sze-
retnének minél több kortárs gyerekirodalmi 
művet bevonni munkájukba, ennek haté-
konysága érdekében szeretnék bővíteni a gyer-
mekirodalomhoz kapcsolódó ismereteiket. 

Azoknak, akik szívesen ismerkednének meg 
minél közelebbről és minél sokrétűbben a kor-
társ gyerekirodalom jellegzetes irányaival, igé-

nyes kiadványaival, illetve a kortárs szövegek 
és illusztrációk szerepével az olvasóvá neve-
lés és a személyiségfejlődés folyamatában.

mi a jelentkezés feltétele?

Pedagógus diploma (tanító vagy könyvtáros tanár szakokon) valamint az alapszíntű számítógép-fel-
használói ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 30 órás képzés 2 jelenléti napból áll (kilenc és 
hét óra), ezek között egyszer 14 óra (3 hét) távok-
tatási, azaz önálló, otthoni tanulási szakasz van. 

A távoktatási szakaszban a kommunikációt és a 
feladatok megoldását a Moodle felület támogatja.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét
9 óra 14 óra 7 óra

Miről szól a továbbképzés?
A képzés elsősorban a kortárs gyerekirodalom 
megismeréséről, tanító-nevelő munkában való 
alkalmazhatóságáról szól. A résztvevők meg-
ismerkednek azzal, hogy milyen szerepet tölt-
het be a kortárs gyermekirodalom az olvasó-
vá nevelésben és a gyerekek személyiségének 
fejlődésében. Saját élményű tanulás során ta-
lálkoznak a kortárs irodalmi alkotások feldol-
gozásának korszerű módszereivel, hogy aztán 
alkalmazzák ezeket a magyar-, illetve könyv-
tári órák keretében, már a képzés során is.

A megismert kreatív ötletek és módsze-
rek segítségével a pedagógusok fokozhat-

ják a gyerekek olvasás iránti érdeklődését.
Kiemelt hangsúlyt fektetünk az illusztrációk je-

lentőségére és felhasználásuk lehetséges módjaira.
A résztvevők tájékoztatást kapnak a ma-

gyar gyerekirodalom legjelentősebb kortárs 
szerzőiről, művekről, illusztrátorokról, va-
lamint az online és nyomtatott fórumokról .

milyen tevékenységekre épül?

A jelenléti szakaszokban az elméleti és gyakor-
lati részek arányosan váltogatják egymást, a gya-
korlati részekben az egyes témák feldolgozása a 
képző irányításával, csoportmunkában történik.

Az önálló munkaszakaszban a résztvevők a 
gyakorlatban alkalmazhatják az addig tanul-
takat: feladatuk egy kortárs gyerekirodalmi 

mű recenzálása, illetve ahhoz kapcsolódóan 
egy óravázlat elkészítése és az óra megtartása.

Az online tanulási környezet biztosítja a kipró-
bálási szakaszban a szakmai együttműködést és a 
támogatást. A képzés befejezése után egy hónapig 
még ez a felület és a képző is rendelkezésre áll, hogy 
eredményesebb legyen a tanultak alkalmazása.

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

A résztvevők a képzés során portfólióban doku-
mentálják munkájukat. Az értékelés alapja ennek 
tartalma: a recenzió, az óravázlat és a megtartott 
óráról szóló beszámoló. Emellett az értékelésbe 
beleszámít a résztvevőnek a Moodle felületen való 
aktivitása, a társak munkáira való reflektálás is.

Milyen egyéb feltétele van 
a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon. Aktív részvétel a kontaktórák csoportfeladataiban és 
beszélgetéseiben. Kommunikációs aktivitás az online munka szakaszaiban. 

a szakvizsgába történő beszámítás lehetősége 

Gyermek- és ifjúsági irodalom szakirányú továbbképzési szak. További információt találnak a beszá-
mításról itt.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

http://www.kre.hu/btk/index.php/szakiranyu-tovabbkepzes/817-gyermek-es-ifjusagi-irodalom-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak.html
https://www.youtube.com/watch?v=5QvZbO7uKdA
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Simon Gabriella
az egyik képzésfejlesztő

„A továbbképzés azoknak 
a pedagógusoknak aján-
lom, akik az önismeret és a 
társas kapcsolatok szemé-
lyiségformáló szerepével 
szeretnének megismerk-
edni. Azoknak, akik fon-
tosnak tartják ezek szerepét az identitás, az au-
tonóm személyiség fejlesztésében, és kíváncsiak 
arra, hogy mit tehetnek ezen a téren.”

Az önismeret és a társas kultúra 
fejlesztése
23/53/2015

kinek szól a képzés?

Ez a továbbképzés általános iskolai taná-
roknak, illetve intézményvezetőknek, in-
tézményvezető-helyetteseknek szól. A to-
vábbképzés az önismeret és a társas kultúra 
fejlesztése témakörében a Nat 2012-ben meg-
fogalmazott fejlesztési feladatainak megvaló-
sulását segíti, amelyekben az önismeret és a 
társas kapcsolatok alapvető szerepet játszanak.

mi a jelentkezés feltétele?

Pedagógus diploma. Az alapfokú számítógépes ismeretek megkönnyítik a képzés elvégzését.

Mennyi időt vesz igénybe?

A képzés 30 órás, és jelenléti formában zajlik.

Miről szól a továbbképzés?

A képzés során a résztvevők felismerik, hogy 
az önismeret és a társas kapcsolatok fontos sze-
repet játszanak az identitás, az autonóm szemé-
lyiségek alakulásában. A továbbképzés abban 
is segíti a résztvevőket, hogy megértsék kulcs-
szerepüket a tanulói önismeret és társas kap-
csolatok, az egyén identitásának fejlődésében. 
Olyan ismereteket, módszereket és technikákat 
ismernek meg, amelyek segítségével képessé 
válnak a felelősségteljes, autonóm személyisé-
gek alakulásának támogatására, a tanulók önis-
meretének, társas kapcsolatainak fejlesztésére, 
a tanulók identitástudata alakulásának avatott 
támogatására. A tanulók önismeretének, társas 
kapcsolatainak fejlesztésére és arra, hogy támaszt 
nyújtsanak a tanulók identitásának alakulásában.

A résztvevők aktív, saját élményű tanulás ré-
vén ismerkednek meg az énkép és az önisme-
ret fogalmával, a serdülőkorban lezajló válto-
zás jelenségeivel. Foglalkoznak a serdülő és a 
család, a különböző csoportok, az iskolai társas 
kapcsolatok, a barátságok önismeretben betöl-
tött szerepével, dimenzióival. Elemzik a ser-
dülő tágabb kapcsolatait, a tapasztalt világ, a 
tapasztalatokat közvetítő média és a társada-
lom összefüggéseit, megismerkednek a pedagó-
gus lehetséges szerepeivel a serdülők életében. 

milyen tevékenységekre épül? milyen módszereket alkalmazunk?

A résztvevők kis- és nagycsoportban, kooperatív 
munkaformában dolgoznak, saját élményű tanu-
lás révén önismeretüket is fejlesztik. A képzés 
során négy alkalommal előadás segíti az új tartal-

mak megértését, feldolgozását, beépítését. A kép-
zés hátteréül szolgáló online felületen kommuni-
kációra van lehetőség, valamint a záró feladatot 
is ebben Moodle keretrendszerben kell leadni.

melyek a tanúsítvány kiadásának feltételei?

A tanúsítvány kiadásának feltételei a foglalkozásokon való hiánytalan részvétel és a reflexiós levél el-
készítése, feltöltése a Moodle felületre. Az értékelés szempontjai: a képzés során elsajátított ismeretek, 
tapasztalatok felhasználása a reflexiós levélben.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=Jhe3BMHwu6Y
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Krajcsovitz Ágnes
az egyik képzésfejlesztő

„A szakmai fejlődésük iránt 
elkötelezett kollégáknak 
szeretnénk megmutatni, 
hogy a pedagógus élet-
pálya jogszabályokkal 
kikövezett útja nem csak 
a minősítési eljárásra 
készít fel, de értékeink bemutatása közben ráéb-
reszti a pedagógusokat, hogy a szisztematikus 
reflexió a szakmai fejlődést szolgálja. A port-
fólió összeállítása pedig tanulási kaland, olyan 
befektetés, amely a jövőben megtérül.”

A pedagógusok folyamatos 
szakmai fejlődésének 
támogatása
43/127/2014

kinek szól a képzés?
Minden olyan tanárnak, aki ezután vesz részt a 
pedagógus minősítésben, és ehhez segítséget sze-
retne kapni.

mi a jelentkezés feltétele?

Bármely szintű és bármilyen szakos pedagógus vég-
zettség, valamint alapszíntű számítógép-felhaszná-
lói ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 30 órás képzés összesen három jelenléti napból 
áll, ezek közé 8 órás óra távoktatási tartalom éke-
lődik. A képzés első két jelenléti napját követi a 
10 napos távoktatásos szakasz. A távoktatási sza-
kaszban a kommunikációt és a feladatok megol-

dását a Moodle felület támogatja. A távoktatásban 
eltöltött valós tanulási időt az egyéni tempó és az 
informatikai ismeretek jelentősen befolyásolhat-
ják. 7 órás jelenléti foglakozással zárul a képzés.

Jelenlét Jelenlét Távoktatás Jelenlét
8 óra 7 óra 8 óra 7 óra

Miről szól a továbbképzés?

A  továbbképzés a pedagógusok folyamatos szak-
mai fejlődését támogatja, segíti eligazodásukat és 
előrejutásukat az életpályamodellben, ahol össze-
kapcsolódik a minősítési és az értékelési, valamint 
az előmeneteli rendszer. Megismerteti a résztve-
vőket az elvárásokkal és a lehetőségekkel, a mi-
nősítési rendszer eszközeivel és eljárásrendjével. 
A képzés bemutatja a nyolc kompetenciaterület 
szerepét a szakmai fejlődésben, a pedagógusok 
értékelésében és minősítésében. A továbbképzés 
keretében felmérheti a résztvevő pedagógus saját 
szakmai fejlődésének aktuális állapotát, és meg-
ismeri a szakmai fejlődését támogató komplex 
rendszert, amely abban segíti, hogy felismerje fej-

lődési lehetőségeit. Gyakorlati módon kerülnek 
bemutatásra a portfólió kötelező és szabadon vá-
lasztott elemei, rávilágítva arra, hogy a szisztema-
tikus reflexió a saját pedagógiai gyakorlat kritikus 
vizsgálatát, tehát a szakmai fejlődést szolgálja.

milyen tevékenységekre épül?

A jelenléti foglalkozások gyakorlatközpontúak, 
csoportmunkában, aktív tanulásra építve zaj-
lanak. A képzés során a résztvevők kooperatív 

módszerekkel tekintik át a pedagógus életpálya 
állomásait. A távoktatásos szakaszban a szakmai 
fejlődésről szóló kutatás nemzetközi eredmé-

nyeit, valamint a szakmai fejlődés alapfeltételét 
jelentő egész életen át tartó tanulással kapcso-
latos reflexiókat osztják meg a pedagógusok.  

Az online tanulási környezet biztosít-

ja a szakmai együttműködést és a támoga-
tást. A képzés befejezése után ez a felület egy 
hónapig még a képző is rendelkezésre áll.

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

A résztvevő pedagógus stratégiai tervet készít 
szakmai fejlődésére. A stratégiai tervben meg 
kell jelenniük a fejlesztendő kompetenciáknak, a 
fejlesztés prioritásainak, a kitűzött cél eléréséhez 
kapcsolódó feladatoknak, tevékenységeknek, a 
fejlődés módjának (önképzés, továbbképzések).

Milyen egyéb feltétele van 
a tanúsítvány kiadásának?

A jelenléti napokon az óraszám 90%-án való rész-
vétel; a Moodle feladatok megoldása.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=Dl3DDxoNoPw
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Nagyné Horváth 
Emilia
az egyik képzésfejlesztő

„A testi-lelki egészség 
meghatározza életünk mi-
nőségét. Ez a továbbkép-
zés végigveszi azokat a 
területeket amelyek újabb 
ismeretekkel és módszerek-
kel felvértezve segítenek abban, hogy saját és 
tanítványaink életében is pozitív hatást érjünk 
el.”
„Ha a nyelvtan, algebra törvényekre épít, az 
egészségtan „komplexumok”-ra.” (Németh 
László)

komplex egészségnevelési 
tanfolyam általános iskolai 
tanárok számára
23/6/2015

kinek szól a képzés?

Ez a továbbképzés azoknak a pedagógusoknak 
(osztályfőnököknek, szaktanároknak, vezetők-
nek) szól, akik fontosnak tartják a rájuk bízott 
gyermekek testi - lelki egészségének megőr-
zését, az egészségtudatos magatartás fejlesz-
tését és azt, hogy képesek legyenek ellátni a 
közösségben az egészséges, a beteg és a krí-
zishelyzetben lévő gyermekeket is. Azoknak, 
akik igénylik jó módszereik megerősítését, sze-
retnének új munkaformákat és feladattípuso-

kat megismerni; kíváncsiak arra, hogyan épít-
hető be az egészségnevelés a napi gyakorlatba.

mi a jelentkezés feltétele?

Tanári végzettség és felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

Távoktatás
1. hét: 3 óra

Jelenlét
képzés 7 óra

Távoktatás
2. hét: 4 óra

Jelenléti 
képzés 6 óra

Távoktatás
3. hét: 3 óra

Jelenléti 
képzés 7 óra

1-2-3. témakör 1-2-3. témakör 4-5. témakör 4-5. témakör 6-7. témakör 6-7. témakör

A képzés 30 órás. Felerészben távoktatásos 
formában valósul meg. A résztvevők először 
megismerkednek a téma szakirodalmával, és 

elvégzik a témához tartozó távoktatási, több-
nyire interaktív feladatokat, majd jelenléti for-
mában megosztják és elmélyítik tudásukat.

Miről szól a továbbképzés?

A tanfolyam a gyermekek életkori sajátossá-
gainak figyelembe vételével ismerteti meg az 
általános iskola felső tagozatán tanító pedagó-
gusokat az egészségtudatos magatartásra ne-
velés sokrétű, holisztikus megközelítésével.  

A gyermek-egészségügyi alapismeretekre építve 
mutatja be, hogy a testi-lelki egészségre nevelés-
ben milyen szerepe van a környezeti tényezőknek, 
a táplálkozásnak, a mozgásnak, a közösségnek, a 
családnak, az életmódnak és az esztétikai tevé-
kenységeknek. Megvilágítja a pedagógus sze-
repét a gyermekek és a saját testi-lelki egészsé-
gének megőrzésében. Segíti a pedagógusokat 
abban, hogy iskolai körülmények között az egész-

séges és a beteg gyermekeket is megfelelő ellá-
tásban, figyelemben és nevelésben részesítsék a 
mindennapokban és krízishelyzetekben egyaránt.

milyen tevékenységekre épül?

Minden továbbképzési napon két előadás hangzik 
el, mert két témakört dolgoznak fel. Ezeket elis-
mert szakértők tartják. „Párjuk”, egy állandó pe-
dagógus tréner, ő vezeti le az aktivizáló, páros és 

csoportos feladatokat, játékokat, beszélgetéseket. 
Mód nyílik a résztvevők tapasztalatainak meg-
osztására, az egymástól való tanulásra, játékos 
és kreatív tevékenységekre, sőt testmozgásra is.

Hogyan értékelik a résztvevők 
teljesítményét?

A képzés teljesítésének feltétele a távoktatási fel-
adatok elvégzése, aktív részvétel a jelenléti napo-
kon és a témákhoz kapcsolódó három választott 
házi feladat elkészítése. 

Milyen egyéb feltétele van 
a tanúsítvány kiadásának?

A tanfolyam jelenléti napjairól legfeljebb 3 óra hiányzás, aktív részvétel a távoktatás során és a je-
lenléti alkalmakon. A távoktatásos feladatok hiánytalan elvégzése, összességében pontozás alapján 
megállapított 80%-os teljesítmény.

A képzés témakörei
1. Bevezetés
2. A mozgás és a sport szerepe az egészségne-

velésben
3. Környezet-egészségtan

4. Gyermek-egészségügyi ismeretek
5. Az egészséges táplálkozás
6. Az egészségnevelés pszichológiai és szocio-

lógiai vonatkozásai

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=NSVLV9DMB7A


Nem szAkTÁrgyi kéPzések TÁmoP3.1.5/12-2012-0001

70 71

A képzés hat témából áll, mindegyik öt tanítá-
si órát tesz ki. Az előadásokat a téma szakértői 
tartják. A témák elméleti anyagát beszélgetések, 
feladatok követik, ezek vezetése, valamint a tan-
folyam koherenciájának biztosítása egy óvodape-
dagógus vagy tanító végzettségű képző feladata, 
akinek a személye nem változik a tanfolyam során. 
Mód nyílik a résztvevők tapasztalatainak meg-
osztására, az egymástól való tanulásra, játékos 
és kreatív tevékenységekre, sőt testmozgásra is.

A résztvevőknek egy-egy választható házi feladatot kell elkészíteniük mind a hat témakörhöz. Ezek 
mindegyike egy kétoldalas esszé, amely tükrözi a tanfolyamon tanultakat, és azok saját helyzetre való 
értelmezését, illetve alkalmazását. 

Bihariné
dr. Krekó Ilona
az egyik képzésfejlesztő

„Az egészség érték! Ennek 
az értéknek a megóvására 
kell nevelnünk a kisgyer-
mekeket. Az egész életen át 
tartó tanulás szellemében 
a nevelők tudásának tar-
talmi és módszertani megújítása, megújulása is 
elengedhetetlen. Ezen a képzésen az óvodapeda-
gógusok és a tanítók a korszerű egészségnevelés 
területén kapnak segítséget a 3-10 éves gyermekek 
testi-lelki-szociális egészségének megőrzéséhez, 
egészséges életmódra nevelésükhöz.”

komplex egészségnevelési 
tanfolyam óvodapedagógusok 
és tanítók számára
43/228/2014

kinek szól a képzés?

Ez a továbbképzés azoknak az óvodapedagó-
gusoknak és tanítóknak kínál fejlődési lehe-
tőséget, akik fontosnak tartják a rájuk bízott 
kisgyermekek testi - lelki egészségének meg-
őrzését, az egészségtudatos magatartás fej-
lesztését és azt, hogy képesek legyenek ellátni 
a közösségben az egészséges, a beteg és a krí-
zishelyzetben lévő gyermekeket is. Azoknak, 
akik igénylik jó módszereik megerősítését, sze-
retnének új munkaformákat és feladattípusokat 

megismerni; kíváncsiak arra, hogyan építhe-
tő be az egészségnevelés a napi gyakorlatba.

mi a jelentkezés feltétele?

Óvodapedagógusi vagy a tanítói végzettség és felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

A képzés 30 órás. Összesen 6×5, vagyis 30 jelenléti 
óra, valamint 8-10 óra önálló tanulás, házi feladat.  

Teljes egészében jelenléti formában valósul 
meg, de van online tanulási környezete is, amely-
ből a segédanyagot le kell tölteni, és a hová a fel-
adatokat fel kell tölteni. Ez a felület szolgálja a 
résztvevők egymás közötti és a képzővel folyta-
tott kommunikációját is a jelenléti napok között.

A fejlesztők javaslata az, hogy az egyes téma-
köröket 1-2 hetes időközönként, például pén-
tek délutánonként vagy szombat délelőttönként 
tartsák. Így a résztvevők nem fáradnak el, nem 
kell hiányozniuk a munkából, és arra is van 

idejük, hogy a témához kapcsolódó házi fel-
adatot a következő képzési napig elvégezzék.

Miről szól a továbbképzés?

A képzés hat tematikai egységből áll.

milyen tevékenységekre épül?

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

A tanfolyam egy témaköréről (5 óra) lehet hiányozni, azonban a házi feladatot ebben az esetben is le 
kell adni.

1. Gyermek-egészségügyi ismeretek
2. Az egészséges táplálkozás
3. Az egészségnevelés szociológiai és 

pszicsológiai vonatkozásai

4. A mozgás szerepe az egészségnevelésben
5. Környezet egészségtan
6. Esztétika az egészségnevelésben

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=8ghAcxWY35Q
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A 30 órás továbbképzés részben távoktatásos 
formában zajlik, három jelenléti napból áll, va-
lamint az 1. és a 2. jelenléti nap között 12 órá-
ra tervezett távoktatásos tanulást, feladatmeg-

oldást is tartalmaz. A távoktatásban eltöltött 
valós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Háli Andrea
az egyik képzésfejlesztő

„A képzésen megis-
merhetők a stressz-mentes 
tanulást támogató tech-
nikák, a szociális kom-
petencia fejlesztésére 
való közösségi tanulás 
alkalmazásához használ-
ható munkaformák, az atipikus módszerek szer-
vezési és ellenőrzési lehetőségei, az egyéni és 
a csoportsajátosságoknak megfelelő, aktivitást, 
differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stra-
tégiák.”

A tanulás tanítása 
a középiskolában
23/14/2015

kinek szól a képzés?
Ez a továbbképzés azoknak a középiskolában 
tanító tanároknak kínál fejlődési lehetőséget, 
akik az iskolai oktatás XXI. századi kihívása-
ira hatékony és újszerű válaszokat keresnek. 

mi a jelentkezés feltétele?

Bármely szakos egyetemi pedagógus diploma, 
felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

Jelenlét Jelenlét Távoktatási Jelenlét
7 óra 12 óra 6 óra 5 óra

Miről szól a továbbképzés?

A pedagóguskompetenciák egyik kiemelt te-
rülete a tanulás támogatása. Ehhez kapcsolód-
nak a képzés témakörei. A résztvevők az egyes 
gyerekek, tanulócsoportok tanulásának támo-
gatásához szükséges különböző stratégiákat, 
módszereket ismernek meg. A képzés során a 
módszerek bemutatása maga is minta értékű, a 
résztvevők tanulási folyamatában ugyanazok az 
értékek és megoldások dominálnak, amelyeket 
az osztálytermi tanulási-tanítási folyamatban is 
hatékonynak gondolunk. A képzés tevékenyked-
tető formában, saját élményű tanulás keretében 
is ösztönöz az önszabályozó tanulás szintjének 
megfelelő változatos feladatadásra, a tanulói 
egyéni tanulási utak megtalálásának támogatásá-

ra, korszerű tanulási módszerek kiválasztására.  
Felkészíti a résztvevőket a tanulásfejlesztő 

munka hatékony tervezésére, szervezésére, úgy, 
hogy eközben sokféle eljárást ismernek meg és 
próbálnak ki, hogy maguk is minél több alkalmat 
teremtsenek majd az önálló és társas tanulásra.

milyen tevékenységekre épül?

A képzés munkaformái alapvetően az egyéni és csoportos feladatmegoldásra, kipróbálásra építenek, s 
ezekhez minden esetben reflexiós feladatok társulnak, alkalmat teremteve az egyéni fejlődési út tuda-
tos értékelésére. 

Hogyan értékelik 
a résztvevők teljesítményét?

A továbbképzés során az egyéni és csoportos 
munkában végzett feladatokat maguk a részt-
vevők értékelik. Az értékelés a képzés szem-
léletéhez illeszkedően azt vizsgálja, hogy a 
résztvevőknek mennyire sikerül reflektíven vé-
giggondolniuk az egyes tanulási képességek, rész-
képességek fejlesztéséhez szükséges fejlesztendő 
területeket, kompetenciákat és a fejlesztés útját. 

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?
Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=VCPNiY2Mw0Y
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Jegesné Rémesi Irén
az egyik képzésfejlesztő

„A továbbképzés bővíti a 
tanítók ismereteit, kész-
ségeit annak érdekében, 
hogy a képessé váljanak 
az egyéni tanulási utak tá-
mogatására, az önszabá-
lyozott tanulás szintjének 
megfelelő változatos, kreatív feladatadásra.  
Mindezzel sikeressé tehetik a gyerekeket, s ezen 
keresztül önmagukat is a tudásszerző folyamat-
ban.”

A tanulás tanítása
általános iskolában
23/15/2015

kinek szól a képzés?
Ez a továbbképzés azoknak a tanítóknak és 
tanároknak kínál fejlődési lehetőséget, akik 
az iskolai oktatás XXI. századi kihívásai-
ra hatékony és újszerű válaszokat keresnek. 

mi a jelentkezés feltétele?

Pedagógusdiploma, felhasználói szintű informati-
kai ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 30 órás továbbképzés részben távoktatásos 
formában zajlik, három jelenléti napból áll, 
valamint az 1. és a 2. jelenléti nap között 12 
órára tervezett távoktatásos tanulást, feladat-

megoldást tartalmaz. A távoktatásban eltöltött 
valós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Jelenlét Jelenlét Távoktatási Jelenlét
7 óra 12 óra 6 óra 5 óra

Miről szól a továbbképzés?

A pedagóguskompetenciák egyik kiemelt területe a 
tanulás támogatása. Ehhez kapcsolódnak a képzés 
témakörei. Amely során a résztvevők megismerik 
az egyes gyerekek, tanulócsoportok tanulásának 
támogatásához szükséges különböző stratégiákat, 
módszereket. A módszerek bemutatása maga is 
minta értékű, a résztvevők tanulási folyamatában 
ugyanazok az értékek és megoldások dominál-
nak, amelyeket az osztálytermi tanulási-tanítási 
folyamatban is hatékonynak gondolunk. A képzés 
megismertet számos tanulási technikával és mód-

szerrel, illetve az egyéni adottságokhoz kötött 
közvetett és a közvetlen fejlesztés lehetőségeivel.

milyen tevékenységekre épül?

A képzés tevékenykedtető formában, sa-
ját élményű tanulás keretében is ösztönöz 
az önszabályozó tanulás szintjének megfe-
lelő változatos feladatadásra, a tanulói egyé-
ni tanulási utak megtalálásának támogatására, 
korszerű tanulási módszerek kiválasztására.  

A képzés munkaformái alapvetően az egyé-
ni és csoportos feladatmegoldásra, kipró-
bálásra építenek, s ezekhez minden esetben 
reflexiós feladatok társulnak, alkalmat terem-
teve az egyéni fejlődési út tudatos értékelésére. 

A továbbképzés során az egyéni és cso-
portos munkában végzett feladato-
kat maguk a résztvevők értékelik. 

A záróértékelés a képzés szemléletéhez il-
leszkedően azt vizsgálja, hogy a résztvevőknek 
mennyire sikerül reflektíven végiggondolniuk  
az egyes tanulási képességek, részképességek 
fejlesztéséhez szükséges fejlesztendő terüle-
teket, kompetenciákat – és a fejlesztés útját. 

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

A tanúsítvány kiadásának feltétele az írásbeli dolgozat, a jó gyakorlat leírás határidőre történő benyúj-
tása, illetve a képzésen való aktív részvétel a jelenléti képzési órák legalább 90%-án.

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=VCPNiY2Mw0Y
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A tanulók szövegértési 
képességének fejlesztése 
az alsó tagozaton
23/11/2015

kinek szól a képzés?

A továbbképzés azoknak a tanítóknak kínál szak-
mai megújulást, akik az eltérő tanulási szükség-
letű gyermekek oktatására kiemelt figyelmet kí-
vánnak fordítani, akik az alapfokú oktatásban a 
pedagógiai munka eredményességének fokozá-
sával szeretnék csökkenteni a tanulói kudarco-
kat. Azoknak, akik szeretnék nagy biztonsággal 
felismerni a tanulók szövegértési nehézségeinek 
okait, és készek arra, hogy bevált módszereket, 
technikákat, eljárásokat sajátítsanak el ezek csök-

kentésére. Azoknak, akik szeretnék megismerni 
és kipróbálni az új típusú pedagógus-továbbkép-
zéseket, a részben távoktatásos képzési formát.

mi a jelentkezés feltétele?

Tanítói diploma és felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 30 órás képzés három jelenléti napból áll, ezek 
között 2-4 hét kipróbálási szakasz helyezkedik 
el, amely 11 óra távoktatási tartalmat is felölel. 
A két távoktatásos szakasz 5 és 6 óra, itt a kom-
munikációt és a feladatok megoldását a Moodle 

felület és a tutor támogatja. A távoktatás idejébe 
a megtartott órák nem számítanak bele, de a felké-
szülés és a reflexió ideje igen. A távoktatásban el-
töltött valós tanulási időt az egyéni tempó és az in-
formatikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Jelenlét Távoktatási Jelenlét Távoktatási Jelenlét
7,5 óra 5 óra 6,5 óra 6 óra 5 óra

Miről szól a továbbképzés?

A képzés felkészíti a pedagógusokat a ta-
nulók szövegértési, szövegalkotási problé-
máinak felismerésére, a problémák okainak 
azonosítására, a szövegértési nehézségeinek 
csökkentésére, a szókincs és a szemantikai esz-
köztár bővítésére, az általános tanulási törvény-
szerűségekre épített feladatok kidolgozására, 
valamint a sémák, forgatókönyvek erősítésére. 

Bemutatja azokat a kommunikációs alap-
elveket, amelyek segítségével biztosíta-
ni tudják tanítványaik számára az önisme-
ret fejlődéséhez szükséges nevelési légkört. 

Témakörök: Gyermekek szövegfeldolgozási 

és szövegalkotási nehézségei, tünetei; A ki-
dolgozott és korlátozott nyelvi kód, valamint 
az értékelés és a motiváció hatása a gyer-
mek taníthatóságára; Módszerek, eljárások, 
technikák a beszélt és írott anyanyelvben 

meglévő problémák célzott megoldására, 
csökkentésére, tapasztalatszerzés; Az olvasás-
technikai nehézségek, a szövegértési problémák 
felismerése, tájékozódás a szakirodalomban.

milyen tevékenységekre épül?

A tanítók a tanítási gyakorlatban alkalmaz-
ható korszerű módszertani megoldáso-
kat ismernek meg a hatékonyabb 
tanítás – tanulás érdekében (kooperatív cso-
portmunka, informatikai eszközök használata). 

Online tanulási környezet biztosítja a szakmai 
együttműködést és a támogatást a kipróbálási sza-
kaszban. A képzés befejezése után egy hónapig 
még ez a felület és a képző is rendelkezésre áll.

Hogyan értékelik a résztvevők 
teljesítményét?

A képzésen elvégzendő és beadandó feladatok:
• Képzésen két szakirodalmat ismernek meg 

és dolgoznak fel pedagógusok, az elsőhöz 
tesztfeladatot oldanak meg, a másodikhoz esz-
szét készítenek.

• Egy kiválasztott tanuló szövegértési, olvasási, 
írási problémáinak leírása, a tünetek csoporto-
sítása a tanult szempontok szerint.

• A záróellenőrzés feladatainak elvégzése. 

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon; minden távoktatási szakaszban legalább egy óra online 
jelenlét (2 óra); képzés feladatainak megoldása, illetve a záróellenőrzés határidőre történő elvégzése.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

Hargitai Katalin
az egyik képzésfejlesztő

„A gyerekek szövegértési 
és szövegalkotási nehéz-
ségei a tanulási-tanítási 
kudarcok alapvető okai 
közé tartoznak. Diák és 
tanár sikeréhez nélkülöz-
hetetlen, hogy a pedagógus 
legyen képes tanítványának fogódzókat adni a 
tanuláshoz: a szövegfeldolgozáshoz, a szövegek 
megértéséhez és alkotásához. Jelen képzés eh-
hez kínál ötleteket, módszereket, eljárásokat.”

https://www.youtube.com/watch?v=kJu_WHEbA-o
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Az összes elvégzendő és beadandó fel-
adat egy portfóliót alkot. Ennek részei: 

• Egy kötelező vagy ajánlott szakiroda-
lomból választott mű tartalmának vázla-
tos feldolgozása prezentációs eszközzel.

• Egy szövegértési nehézséggel küzdő ta-
nuló által készített írásmű elemzése, 
benne a problémák kezelését célzó fej-
lesztési tervet, az azonosított képességdefi-
citek enyhítését szolgáló 5 feladattípussal.

A képzés gyakorlatorientált. A jelenléti képzés-
re is jellemző a tevékenységközpontúság, a kis-
csoportos és önálló feladatvégzés dominanciája. 

A távoktatási időszakban az ismeretelsa-
játításon kívül a tanultak alkalmazása zajlik 

a „terepen”, tanítási-tanulási környezetben, 
az osztályteremben. Ennek eredményét be-
mutatják, illetve megvitatják a résztvevők.

A képzés befejezése után két hónapig még 
ez a felület és a képző is rendelkezésre áll.

A szövegértési képességek 
fejlesztésének lehetőségei az 
általános iskola felső tagozatán
23/10/2015

kinek szól a képzés?

A továbbképzés azoknak az általános iskolában 
tanító tanároknak kínál szakmai megújulást, akik 
a diákok szövegértéssel, szövegalkotással kapcso-
latos kompetenciáit szeretnék fejleszteni, azok-
nak, akik az egyes tanulók szövegfeldolgozási, 
szövegalkotási nehézségeit diagnosztizál-
ni és diagnózis alapján korrigálni kívánják.

Azoknak, akik segíteni szeretnék tanítványai-
kat a kreatív és a normákhoz igazodó anyanyelv-
használatban, illetve az egyes tantárgyi, ismeret-
terjesztő és hétköznapi szövegek információinak 
kezelésében. Akik szeretnék megismerni, hogy 

az egyes gyermekek sajátos szövegértési, szöveg-
alkotási problémáira milyen egyedi megoldások 
tervezhetők, valamint azoknak, akik szeretnék 
megismerni és kipróbálni az új típusú pedagógus-
továbbképzéseket, a távoktatásos képzési formát.

mi a jelentkezés feltétele?

Pedagógus diploma és a felhasználói szintű infor-
matikai ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 30 órás képzés három jelenléti napból áll (6-
6-7 óra), ezek között 2-4 hét kipróbálási sza-
kasz helyezkedik el, amely 11 óra távoktatási 
tartalmat is felölel. A két távoktatásos szakasz 
6 és 5 óra, itt a kommunikációt és a felada-
tok megoldását a Moodle felület és a tutor tá-
mogatja. A távoktatás idejébe a megtartott 
órák nem számítanak bele, de a felkészülés és 

a reflexió ideje igen. A távoktatásban eltöltött 
valós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Jelenlét Jelenlét Távoktatás Távoktatás Jelenlét
6 óra 6 óra 6 óra 5 óra 7 óra

Miről szól a továbbképzés?

Témakörök: A gyermekek szövegfeldol-
gozási és szövegalkotási nehézségei; Mód-
szerek, eljárások, eszközök a problémák 
feltérképezésére; Módszerek, eljárások, tech-
nikák a problémák célzott megoldására; A 

szövegértést akadályozó problémák feltárá-
sa a gyakorlatban; Feladatkészítési gyakorlat.

A pedagógusok ismereteket szereznek azok-
ról a problémákról is, amelyeknek meg-
oldásához speciális szakember szükséges.

milyen tevékenységekre épül?

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon; minden távoktatási szakaszban legalább egy óra online 
jelenlét (2 óra); képzés feladatainak megoldása, illetve a záróellenőrzés feladatainak határidőre történő 
elvégzése.

Papp Ágnes
az egyik képzésfejlesztő

„Olyan módszerekkel, 
eljárásokkal, technikák-
kal ismerkednek meg a 
résztvevők, amelyek segítsé-
gével felismerhetik és csök-
kenthetik a tanulók szöveg-
megértési nehézségeit. A 
továbbképzés segíti a résztvevő pedagógusokat 
abban, hogy a szövegértés-szövegalkotás kompe-
tenciáját olyan nevelési célrendszerbe ágyazva fej-
lesszék, amelynek fontos eleme a kommunikációs 
alapelvek betartása, az önismeret fejlődése.”
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Hunya Márta
az egyik képzésfejlesztő

„Aki már sok-sok koo-
peratív technikát ismer és 
használ, annak ajánlom 
ezt a haladó szintű képzést. 
Választani lehet három 
komplex technika közül, 
elmélyedhetnek a projekt-
módszerben, a disputában és a kutatás alapú 
tanulásban. Egy kicsit mindegyiket megismerik, 
de alaposan csak a választott módszert.”

A módszertani eszköztár 
bővítése. 
aktív tanulás haladóknak
43/161/2014

kinek szól a képzés?

Ez a továbbképzés azoknak az általános- és kö-
zépiskolai tanároknak kínál fejlődési lehetőséget, 
akik már elvégezték a gazdag kínálatban rendelke-
zésre álló alapfokú kooperatív képzések valame-
lyikét, alkalmazzák a tanult technikákat, szeretnék 
gazdagítani az aktív tanulást támogató mód-
szertani eszköztárukat, és egyetértenek a NAT-
ban megfogalmazott módszertani alapelvekkel.

A képzés együtt jelentkező csoportok (tantes-
tületek, tantestületen belüli innovatív csoportok, 
két-két együtt jelentkező és egyéni pedagógu-
sok) számára is megszervezhető; valamint szer-
vezhetik iskolafok szerinti pedagógus-csoportok, 
de vegyes csoportok számára is, ha egy iskola-

fokozatból legalább három pedagógus jelent-
kezik. A képzés sokkal hatékonyabb kihelyezett 
formában, különösen, ha két-három intézmény 
innovatív pedagóguscsoportjainak összefogásá-
val valósul meg, akik aztán felvállalják az ak-
tív tanulás és a NAT módszertani irányelveinek 
megfelelő tanulástervezés bevezetésének irá-
nyítását. A képzés rugalmas, számos lehetőséget 
kínál az előzetes ismeretek figyelembe vételére.

mi a jelentkezés feltétele?

Aktív tanulást támogató pedagógiai módszerek 
használatában való jártasság (valamely koope-
ratív vagy projekt-módszertani képzés elvégzé-
se és az ott tanultak alkalmazása), valamint az 
alapszíntű számítógép-felhasználói ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 60 órás képzés 5 jelenléti napból áll (hat-hat 
óra), ezek között négyszer két hét kipróbálási sza-
kasz helyezkedik el, amely 30 óra távoktatási tar-
talmat is felölel. A távoktatási szakaszban a kom-
munikációt és a feladatok megoldását a Moodle 
felület támogatja. A távoktatás idejébe a megtar-

tott órák nem számítanak bele, de a felkészülés 
és a reflexió ideje igen. A távoktatásban eltöltött 
valós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Jelenlét Táv. Jelenlét Táv. Jelenlét Táv. Jelenlét Táv. Jelenlét
6 óra 7 óra 6 óra 6 óra 6 óra 9 óra 6 óra 8 óra 6 óra

Miről szól a továbbképzés?

A résztvevők előképzettségüknek és érdeklődé-
süknek megfelelően három téma közül választ-
hatnak, és ezzel foglalkozhatnak a jelenléti kép-
zés és a kipróbálás (a blended képzési szakasz) 

jelentős részében. A felkínált három aktív tanu-
lást eredményező komplex technika a projekt, 
a disputa és az IBL (kutatás alapú tanulás). A 
kooperatív technikák felelevenítése és megosz-

tása után a választott témának megfelelően a 
csoport tagjai külön úton haladnak, de azo-
nos teremben és azonos ütemben dolgoznak 
a 2-3. jelenléti nap alkalmával. Előfordul-
hat, hogy a résztvevők nem választják mind 

a három témát megfelelő számban, ebben az 
esetben csak két modulra bomlik a képzés, 
de akár egy szálon is futhat. Az alapismere-
teket mindhárom komplex kooperatív tanu-
lási módszerről megszerzi minden résztvevő.

milyen tevékenységekre épül?

A képzés során a résztvevők az életpálya port-
fólióba illeszkedő tematikus tervet és órater-
veket is készítenek, ezeket a jelenléti napok 
között kipróbálják. Reflektálnak saját munká-
jukra és a csoporttársak munkáját is segítik a 
jelenléti napokon és a távoktatásos kipróbálá-

si szakaszokban is. Saját élményű tanulás ke-
retében maguk is megélik az egyes módszerek 
motiváló hatását. A képzés tevékenykedtető 
formában zajlik, a sokféle párhuzamos te-
vékenységet két képző koordinálja. A mun-
ka mozgalmas és intenzív mindkét színtéren.

A résztvevők a képzés során portfólióban doku-
mentálják munkájukat. Az értékelés alapja ennek 
tartalma, valamint a záró bemutatón és a játékos 
vetélkedőn nyújtott teljesítmény és az önértékelés. 

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van 
a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon, 
minden távoktatási szakaszban legalább egy óra 
online jelenlét (4 óra); minimum 70 %-os eredmé-
nyű portfólió, valamint ön- és társértékelés.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=5_4_PU7ht-g
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Pataki Gábor
az egyik képzésfejlesztő

„Úton útfélen azt halljuk, 
hogy felgyorsult a vilá-
gunk, a gyerekek a neten 
élik életüket – ezek szinte 
immár közhelyek, ám iga-
zak. Azért, hogy a diák és 
a pedagógus egy nyelvet 
beszélhessen, a képzés online-ról magyarra 
fordítja a pedagógusok számára az interneten 
zajló folyamatokat, bepillantást enged a virtuá-
lis térben elkövethető bűncselekmények és azok 
kezelésének világába, illetve segít felépíteni a 
jogtudatos hozzáállást korunk legizgalmasabb 
világához, az internethez.”

Jogtudatosság az iskolában 
és az online térben
43/162/2014

kinek szól a képzés?

Ez a továbbképzés elsősorban azoknak a pe-
dagógusoknak szól, akik szeretnék megis-
merkedni az iskolában előforduló vagy a 
családhoz köthető bűncselekmények jogi 
és pedagógiai kezelésének lehetőségeivel.

mi a jelentkezés feltétele?

Bármilyen szakos pedagógus esetleg pszicholó-
gus végzettség, valamint alapszíntű számítógép-
felhasználói ismeretek.

Mennyi időt vesz igénybe?

A 30 órás képzés 3 jelenléti napból és 4-4 órá-
nyi távoktatási tartalmat felölelő közbenső sza-
kaszokból áll. A távoktatási szakaszban a kom-
munikációt és a feladatok megoldását a Moodle 

felület támogatja. A távoktatásban eltöltött va-
lós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Jelenlét Jelenlét Távoktatás Távoktatás Jelenlét
7,5 óra 4 óra 6 óra 4 óra 8,5 óra

Miről szól a továbbképzés?

A XXI. század gyorsuló világa új helyzetek elé 
állította a pedagógusokat is: egyre több bűncse-
lekménnyel találkoznak az iskola falain belül, ter-
jedőben van a fizikai és az online zaklatás. Fon-
tos, hogy a pedagógusok megfelelő jogi ismeretek 
birtokában tudják kezelni ezeket a problémákat.

A továbbképzés első részében a pedagó-
gusok  jogi alapozón vesznek részt, ahol 
a képzés során felmerülő alapvető fogal-
makat tisztázzák, hogy a képzés gyakorla-
ti foglalkozásain már alapszintű jogi ismere-
tek birtokában közelítsenek a problémákhoz.

A második részben a mindennapi munka so-
rán egyre gyakrabban előforduló jogi helyze-
tekben való eligazodáshoz kapnak segítséget a 
résztvevők, akiknek elsősorban nem megolda-
niuk kell ezeket a helyzeteket, hanem kezelni 
a különböző, jogilag értékelt magatartásokat.

A képzés harmadik része az internetről illetve 
az ott terjedő bűnözés veszélyeiről szól; hiszen 
az elmúlt időszakban a kriminológusok feltár-
ták, hogy ma már nem csak az utcán, odahaza 
vagy az iskolában válhat valaki áldozattá (vagy 
éppen elkövetővé), hanem az online térben is.

milyen tevékenységekre épül?

A jelenléti foglalkozásokon a frontá-
lis előadásokat gyakorlatközpontú, ak-
tív tanulásra építő csoportmunkában el-
végzendő feladatok teszik változatossá.

A 8 órás távoktatás szakasz feladatai építe-

nek a résztvevők egymás közötti kommuniká-
ciójára, ösztönzik az egymástól való tanulást. 

A képzés befejezése után egy hónapig még a 
Moodle felület és a képzők is rendelkezésre állnak.

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

A tanúsítvány kiadásának feltétele a távok-
tatásos szakaszokban a Moodle felületen el-
érhető, az előadásokon elhangzottak és a 
résztvevői segédanyagban szereplő informá-
ciók elsajátítását ellenőrző tesztek megol-
dása. A tesztek feleletválasztósak, így azok 

kiértékelését a számítógépes rendszer vég-
zi, minimum 80%-os eredményt kell elérni.

A tesztek három témakört ölelnek fel: a jogi 
alaptudást, valamint az iskolában tapasztalható 
bűncselekményekkel és az internetes cselekmé-
nyekkel kapcsolatos kérdések találhatók bennük.

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon.
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A résztvevők a képzés során portfólióban do-
kumentálják munkájukat, ennek tartalma 

• A résztvevő saját profilja (online bemutatko-
zás), valamint a kiválasztott tanulócsoport pro-
filja; 

• Egy tematikus terv és legalább négy megvaló-
sított óraterv előzetes és utólagos reflexiókkal; 

• A képzés során létrehozott módszertani kata-
lógus; 

• Egy online (Moodle) teszt megoldása a fej-
lesztő értékelés feltételeiről, módszereiről és 
tanulásra gyakorolt hatásáról, más értékelési 
módokhoz való viszonyáról.

Hunya Márta
 az egyik képzésfejlesztő

„Ezen a képzésen a tanu-
lók motiválásához nyer-
hetnek új ötleteket a peda-
gógusok. A megerősítésre 
és a személyes segítésre 
fókuszál, fejleszti a peda-
gógusok és a tanulók kreativitását is. Segít felis-
merni, hogy hibázni jó, mert abból tanulunk.”

a fejlesztő értékelés gyakorlata
43/87/2014

kinek szól a képzés?

Ez a továbbképzés a tanulási motivációt fokozó 
eljárások, aktív tanulásra szolgáló pedagógiai 
módszerek iránt érdeklődő általános és közép-
iskolai tanároknak kínál fejlődési lehetőséget. 
A képzés együtt jelentkező csoportok (tantes-
tületek, tantestületen belüli innovatív csopor-
tok, két-két együtt jelentkező és egyéni peda-
gógusok számára is megszervezhető; valamint 
szervezhetik iskolafok szerinti pedagógus-cso-
portok, de vegyes csoportok számára is, ha egy 
iskolafokozatból legalább három pedagógus 
jelentkezik. A képzés sokkal hatékonyabb ki-

helyezett formában, különösen, ha két-három 
intézmény innovatív pedagógus csoportjainak 
összefogásával valósul meg, akik aztán felvállal-
ják a fejlesztő értékelés bevezetésének irányítását.

mi a jelentkezés feltétele?

Az aktív tanulást támogató pedagógiai módszerek iránti érdeklődés, a kísérletező hajlandóság, vala-
mint alapszíntű számítógép-használói jártasság.

Mennyi időt vesz igénybe?

A képzés 60 órás, 3 jelenléti napból áll (10-10 
óra), ezek előtt háromszor két hét kipróbálási sza-
kasz helyezkedik el, amely 30 óra távoktatási tar-
talmat is felölel. A távoktatási szakaszban a kom-
munikációt és a feladatok megoldását a Moodle 

felület támogatja. A távoktatás idejébe a megtar-
tott órák nem számítanak bele, de a felkészülés 
és a reflexió ideje igen. A távoktatásban eltöltött
valós tanulási időt az egyéni tempó és az infor-
matikai ismeretek jelentősen befolyásolhatják.

Távoktatás Jelenlét Távoktatás Jelenlét Távoktatás Jelenlét
2 hét, 10 óra 1 nap, 10 óra 2 hét, 10 óra 1 nap, 10 óra 2 hét, 10 óra 1 nap, 10 óra

A fejlesztő értékelés a tanulási motiváci-
ót és a tanulási folyamat eredményességét
növelő értékelési eljárás, amely azonban csak
tanulás- és tanulóközpontú pedagógiai módszerek
mellett alkalmazható. Segítséget nyújt a személyre
szabott oktatás fokozatos bevezetéséhez és a 
reflektív pedagógiai gyakorlat kialakításához.
A fejlesztő értékelés tehát nem egyszerűen a három
alapvető értékelési mód egyike, hanem egy
komplex pedagógiai gondolkodás és magatartás
kulcsfontosságú eleme. Bevezetése a bevett tanítási
gyakorlat számos egyéb elemének megváltoz-
tatásával, optimális esetben teljes megújításával

jár. Növeli a tanulói motivációt, fejleszti a tanulók 
önismeretét és értékelési kultúráját. A továbbképzés 
megismerteti a résztvevőket a fejlesztő értékelés el-
méleti hátterével és gyakorlati módszereivel; szám-
ba veszi, hogy milyen változtatások szükségesek 
ennek az értékelési módnak az eredményes beve-
zetéséhez. Olyan értékelő eszközöket és praktikus 
ötleteket mutat be, amelyek használata a fejlesztő 
értékelés fokozatos bevezetésének első lépése lehet. 
Lehetőséget ad a fejlesztő értékelés kipróbá-lására 
és az erről való szakmai eszmecserére, élénkíti, 
korszerűsíti a résztvevők pedagógiai gyakorlatát.

Miről szól a továbbképzés?

milyen tevékenységekre épül?

A résztvevők saját tapasztalataikat be-
szélik és osztják meg, egymástól és a 
háttéranyagokból tanulva gazdagítják 
módszertani repertoárjukat. Kéthurkos ta-

nulási módszert alkalmazunk, azaz a részt-
vevők megvizsgálják és az új információk 
fényében megkérdőjelezik tanítási és értéke-
lési módszereiket, majd újakat próbálnak ki. 

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Minimum 90%-os részvétel a jelenléti órákon, minden távoktatási szakaszban legalább egy óra online 
jelenlét (3 óra); minimum 70 %-os eredményű portfólió.
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A résztvevők a képzés során portfólióban 
dokumentálják munkájukat. A képzés érté-
kelése egyénileg, az elvárások teljesülésé-
nek felvázolásával történik. A továbbképzés 
egységeihez illeszkedő gyakorlati feladato-
kat kell megoldani önálló és csoportos mun-
kavégzés keretében a továbbképzés részt-
vevőinek. A képző folyamatos támogatást 
nyújt a feladatok megoldásában. A képzés 
során készült munkákból álló véglegesí-
tett képzési portfóliót a továbbképzés befe-
jezését követő egy héten belül kell leadni.

Skarbit Józsefné
az egyik képzésfejlesztő

„Ezen a továbbképzés-
en a tartalmi szabály- 
zók felhasználásával 
sorra vesszük az óvodai 
nevelést érintő új eleme-
ket és jellegzetességeket. 
Áttekintjük azokat az 
óvodai neveléshez kapcsolódó fejlesztési fe-
ladatokat, tartalmakat, amelyek elősegítik a 
szakmai megújulást, a módszertani tudásbázis 
bővülését.”

Óvodapedagógusok szakmai 
megújító továbbképzése
43/182/2014

kinek szól a képzés?

Olyan óvodapedagógusoknak, akik-
nek fontos a szakmai megújulás a peda-
gógus életpályán; tenni akarnak a saját 
intézményük hatékonyabb, eredményesebb mű-
ködéséért, és az ehhez szükséges pedagóguskom-
petenciákat folyamatosan és tudatosan fejlesztik. 

A képzés együtt jelentkező nevelőtes-
tületek és egyénileg jelentkező óvodape-
dagógusok számára is megszervezhető.

mi a jelentkezés feltétele?

Óvodapedagógus diploma, valamint az alapszíntű számítógép-felhasználói jártasság.

Mennyi időt vesz igénybe?

A képzés 3 jelenléti napból áll. A 3 nap lehet ösz-
szefüggő, de megszervezhető 1-4 hetes időinter-
vallumban is. 

Miről szól a továbbképzés?

A továbbképzés célja az óvodapedagógusok fej-
lesztő támogatása annak érdekében, hogy az 
előmeneteli rendszer megfelelő fokozatába ke-
rüljenek, és észrevegyék karrierfejlődési lehe-
tőségeiket is. Nagy hangsúlyt fektetünk a peda-
gógus kompetenciák fejlesztésére, kiemelve a 
hatékony óvónői munkához szükséges kompeten-
ciákat, a korszerű szakmódszertani megoldásokat, 
valamint az elemzés-visszacsatolás folyamatosan 
jelenlévő kérdéseit. A képzés tartalmazza a köz-
nevelési törvény és az óvodai nevelés országos 
alapprogramjának aktuális változásait. A részt-
vevőket felkészítjük a jogszabályi háttérből kö-
vetkező aktuális feladatok elvégzésére. Alkalmat 
teremtünk az egyéni fejlődési utak tervezésére, 

egyéni és csoportos feladatok megoldására, ki-
próbálására, valamint a folyamatos reflexióra.

Olyan pedagógiai megoldásokat gyűjthetnek a 
résztvevők, amelyek előmozdítják a tanulás belső 
motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak 
kialakulását, fejlesztését. Megismerik a koopera-
tív tanulás munkájukban is alkalmazható alapelve-
it. Projekt terveket készítenek és foglalkozási terv 
mintákat gyűjtenek. Erősítjük a stressz-tűrő képes-
séget, a probléma- és konfliktuskezelő magatartást.

milyen tevékenységekre épül?

Prezentációval, szakirodalommal támogatott 
előadások, egyéni, kiscsoportos munkaformák, 
beszélgető kör, kérdőívek, helyzetgyakorlatok, 
megfigyelés, esetmegbeszélés, vita, hangos gon-

dolkodás, portfólió, reflektív szövegelemzés, gon-
dolattérkép, kooperatív technikák, IKT eszközök 
használata: jó gyakorlatok, hasznos linkek, interak-
tív tananyagok keresése, tesztek, kidolgozó munka.

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

A tanfolyam a tanfolyam óráin való legalább 90%-os, aktív részvétel.

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=-okWEo69BTE
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A továbbképzés azoknak az általános iskolában 
alsó és felső tagozatokon tanító pedagógusoknak 
szól, akik szembesültek a pedagógiai kommuni-
káció két fontos tényezőjével. Az egyik, a gye-
rekek változása, az x, y, z és az alfa generáció 
(az internet előtti és utáni nemzedékek) közötti 
nyelvhasználati különbség, a másik az infokom-
munikációs technológia rakétasebességű fejlődé-
se.  Akik felismerték, hogy ezek a tényezők meg-
kerülhetetlenül hatnak a pedagógusok munkájára. 
A továbbképzés a pedagógus és diákjai közötti 

kommunikációs híd építését szorgalmazza azzal a 
szándékkal, hogy a távolság csökkenjen közöttük.

Gál Gyöngyi
az egyik képzésfejlesztő

„A képzés tudatosítja a 
pedagógusokban, hogy 
a kommunikáció maga 
is fontos nevelési eszköz, 
amelynek használatában 
fejlődnünk kell. Segítséget 
nyújt a generációk közötti 
kommunikációban rejlő különbségek felismeré-
séhez és áthidalásához. A digitális kommu-
nikáció világába való bepillantással csökkenti 
a távolságot tanár és diák között. Elősegíti, 
hogy nevelő-oktató munka élményszerűbb és 
eredményesebb legyen.”

generációk közötti 
kommunikáció a XXi. század 
iskolájában
43/86/2014

kinek szól a képzés?

mi a jelentkezés feltétele?

Pedagógusdiploma, illetve felhasználói szintű in-
formatikai ismeretek. 

Mennyi időt vesz igénybe?

A képzés a tevékeny, aktív tanulásra és gyakorlásra 
épít, specialitása a blended jelleg. Három jelenléti 
napból áll (8 - 8 - 7 óra), ezek között kétszer egy 
hét távmunka szakasz helyezkedik el. Figyelem-
be veszi az előzetes tudást, melynek mérése on-
line tanulási környezetben történik, csakúgy, mint 
a távmunkában végzendő feladatok megoldása.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét Távoktatás Jelenlét
7,5 óra 2,5 óra 7,5 óra 4,5 óra 8 óra

Miről szól a továbbképzés?

A résztvevők a képzés során a kommunikáci-
ónak a nevelésben és az oktatásban betöltött 
szerepével, a generációk közötti kommuniká-
ciós különbségekkel, az online kommunikáció 

tanulási-tanítási folyamatba való beépítésének 
lehetőségeivel és az eltérő szociokulturális hát-
terű gyerekekkel való foglalkozás speciális kom-
munikációs feladataival ismerkednek meg.

milyen tevékenységekre épül?

A képzés blended jellegéből adódóan fontos sze-
repe van az önálló tanulásnak. A Moodle munka-

felület biztosítja a távmunka szakaszban az önálló 
tanulás lehetőségét, a résztvevői segédanyago-

Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?

A képző értékeli a fórumra írt hozzászólá-
sok szakszerűségét, a saját készítésű Prezi ál-
lomások változatosságát és kreativitását, a 
Prezi-szerkesztés minőségét. Ezen túl érté-

keli az esetleírást, a célmegfogalmazást, az 
eset előzményeinek leírását, a probléma feltá-
rását, a megoldás elemzését és értékelését, a 
következtetések levonását, arányos kifejtését.

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

Legalább 80%-os részvétel a jelenléti napo-
kon, meghatározott témájú és mennyiségű on-
line kommunikáció a képzés Moodle fórumán, 
egy csoportmunkában megkezdett prezentáció 
egyéni továbbfejlesztése 5-7 állomással a Prezi 
szoftver használatával, esetleírás készítése saját 

élmény alapján egy kommunikációs pedagógiai 
probléma megoldásáról. A hozzászólások a ki-
meneti követelmények 20%-át teszik ki, a Prezi 
40%-ot, az esetleírás szintén 40%-ot. E produk-
tumokkal is minimum 80%-ot kell teljesíteni.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

kat, valamint kapcsolattartási lehetőséget nyújt a 
résztvevők és a képző számára. A képzés zárása 

után a képző még legalább egy hónapig támogatja 
a résztvevők munkáját a Moodle munkafelületen.

https://www.youtube.com/watch?v=3s6_F5K5tEw
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Simon Gabriella
az egyik képzésfejlesztő

“A továbbképzést azoknak 
a pedagógusoknak aján-
lom, akik szeretnék elkerülni 
vagy feldolgozni a pedagó-
guspályán előforduló stressz 
és kiégés tüneteit. Azoknak, 
akik az ezekkel az állapotok-
kal való megküzdést a lehetőségek, erőforrások 
feltérképezése, a megküzdési stratégiák megis-
merése felől szeretnék megközelíteni.”

stressz, kiégés a 
pedagóguspályán – megküzdési 
stratégiák  43/92/2014

kinek szól a képzés?

Ez a továbbképzés intézménytípustól függet-
lenül szól minden olyan pedagógusnak, aki 
pályáján - saját személyiségével dolgozva - 
érzelmi megterhelést tapasztal és stresszhely-
zetekkel, vagy a kiégés jelenségével találkozik.

mi a jelentkezés feltétele?

Pedagógus diploma. Más előzetes jelentkezési feltétel nincs, az alapfokú számítógépes ismeretek a 
képzés elvégzésében előnyt jelentenek.

Mennyi időt vesz igénybe?

A képzés 30 órás, és jelenléti formában zajlik.

Miről szól a továbbképzés?

A pedagógushivatás - hasonlóan más, a szemé-
lyiségükkel dolgozó szakemberek professziójá-
hoz - nagy érzelmi megterheléssel jár. A hatékony 
oktató-nevelő munka végzéséhez a szakmai fel-
készültség nem elegendő. A sikeres pedagógus 
ugyanis a teljes személyiségével működik, és így 
hat környezetére. Megküzdési stratégiákat, prob-
lémakezelési módokat is közvetít a fiataloknak. 

Fontos, hogy a rendkívüli pszichikai igénybe-
vétellel járó, folyamatos empátiás munkamódot 
igénylő hivatást gyakorló szakmai személyiség 
kiegyensúlyozottan tudjon dolgozni, hozzáfér-
jen saját belső erőforrásaihoz, és tudja használ-
ni azokat stresszhelyzetekben, így előzve meg a 
kiégést. Ennek egyik feltétele a reális énkép, a 
hivatásról, a saját motivációkról való tudás tisz-
tázása, vagyis az önismeret fejlesztése, a szere-
pek felismerése, a pályaválasztással kapcsola-
tos motivációk és a belső erőforrások feltárása. 

A továbbképzés a pedagóguspályán elő-
forduló stressz és kiégés, illetve az ezek-
kel való megküzdés témaköreit járja körül 
az erőforrások, stratégiák feltérképezésével.

A képzés során a résztvevők saját élményű, ak-
tív tanulás révén azonosítják a pedagógusszerepe-
ket, a stresszkeltő eseményeket és azok hatásait. 

Megismerkednek a kiégés fogalmával, a meg-
küzdés lehetséges módozataival, feltárják saját, 
belső erőforrásaik felhasználásának lehetősége-
it, különös tekintettel a hivatástudat erősítésére. 

A képzés végére tudatosul a résztvevőkben, hogy 
munkaeszközük a saját személyiségük, mellyel 
hatnak a környezetükre, és amelyre hat a környe-
zet. Fejlődik önismeretük és önreflexiójuk, tisz-
tázzák szerepeiket és tudatosítják a pályaválasz-
tással kapcsolatos motivációikat. Képesek lesznek 
azonosítani a stresszjelenségeket, a stresszorok 
hatását, fel tudják ismerni a kiégési folyamat tü-
neteit, valamint észlelik azokat saját magukon. 
Felismerik, hogy belső erőforrásaik feltárása, új-
radefiniált hivatástudatuk hatékony támasz lehet 
a stresszkezelésben és a kiégés megelőzésében.

milyen tevékenységekre épül?

A résztvevők kis- és nagycsoportban, koope-
ratív munkaformákban dolgoznak, saját élmé-
nyű, aktív tanulás révén mélyítik önismeretüket. 
A képzés során öt alkalommal előadás segít-
ségével ismerkednek meg az új tartalmakkal. 
A képzés szemlélete, alapelve a „bajok” elke-
rülését célzó „prevenciós paradigma” helyett 
(„Mit tegyünk, hogy ne legyünk betegek?”) a 
„promóciós paradigma” („Mit tegyünk, hogy 
egészségesek maradjunk?”). A program az új 
ismeretek és az önreflexió mellett a pedagó-
gusok mentálhigiénés támogatására fókuszál. 

A képzés specialitása, hogy a foglalkozá-
sokat két képző vezeti. Az egyik képző a má-

sik mentálhigiénés segítő szakember vég-
zettségű pedagógus vagy pszichológus.

Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?

A foglalkozásokon való 90%-os részvétel és 
két írásmű, a reflexiós levél és az életvezeté-
si terv elkészítése, ezek feltöltése a Moodle 

felületre. Az értékelés szempontjai: a kép-
zés során elsajátított ismeretek, tapasztala-
tok felhasználásának módja a két írásműben.

A képzést bemutató videó itt tekinthető meg.

https://www.youtube.com/watch?v=tUhRjKfXGp0
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Hunyadi Krisztina
az egyik képzésfejlesztő

„Olyan elméleti és gya-
korlati tudást mozgósít 
és nyújt a képzés, amely 
képessé tesz a az egyéni 
és csoportos intézményi 
konfliktushelyzetek felis-
merésére és megfelelő 
módszerek, eszközök bevonásával való magabi-
ztos kezelésére. A résztvevők megismerik a kon-
fliktuskezelés elméleti alapjait, kommunikációs 
hátterét, beavatkozási módszereit, eljárásait és 
az alternatív vitarendezési módszereket.”

A konfliktuskezelés elmélete 
és gyakorlata köznevelési 
intézményekben
23/17/2015

kinek szól a képzés?

Ez a továbbképzés, intézménytípustól függetle-
nül szól minden olyan pedagógusnak, aki sze-
retne megismerkedni a konfliktuskezelés el-
méletével és gyakorlatával, szeretné meglévő 
tudását mozgósítani azért, hogy időben felismerje 
az egyéni és csoportos intézményi konfliktus-
helyzeteket, és megfelelő eszközök birtokában 
magabiztosabban kezelje azokat. Különösen 
ajánljuk azoknak, akik nem csak egyéni, ha-
nem intézményi szinten is foglalkoznak vagy 

szeretnének foglalkozni a konfliktuskezeléssel, 
és ennek érdekében szívesen fektetnek időt és 
energiát a szükséges ismeretek megszerzésére.

mi a jelentkezés feltétele?

Pedagógus diploma. Más előzetes jelentkezési feltétel nincs, az alapfokú számítógépes ismeretek a 
képzés elvégzésében előnyt jelentenek.

Mennyi időt vesz igénybe?

A képzés 60 órás, jelenléti és távoktatásos for-
mában zajlik, folyamatba ágyazott képzés. A to-
vábbképzés 4 jelenléti napból, 20 óra távmunká-
ból és 8 óra műhelymunkából áll. Specialitása a 

blended képzési forma. A távoktatási szakaszban 
a résztvevők kipróbálják a tanultakat, és online ta-
nulási környezet segítségével végzik feladataikat.

Miről szól a továbbképzés?

A résztvevők kis- és nagycsoportban, koopera-
tív munkaformákban dolgoznak, saját élményű, 
aktív tanulás révén szereznek új ismereteket, il-
letve mélyítik a már meglévőket. A képzés során 
foglalkoznak a konfliktuskezelés pszichológiai 
hátterével, megismerkednek az önismeret sze-
repével a konfliktuskezelésben, feltárják saját 
emocionális vagy racionális válaszaikat egyes 
konfliktushelyzetekben, ismereteket szereznek a 
témaspecifikus kommunikációs háttérről, tájéko-
zódhatnak a köznevelési intézmények lehetséges 
konfliktuskezelési gyakorlatáról, az alternatív 
vitarendezési módszerekről, és ezeket a mód-
szereket kiscsoportos munkában ki is próbálják. 
Megismerkednek a támogató intézményrend-
szerrel, a meglévő hálózatokkal. A távmunka 

szakaszban megfelelő támogatással megfigyel-
nek és elemeznek egy köznevelési intézményi 
konfliktushelyzetet, továbbá elkészítenek egy in-
tézményi konfliktuskezelési tervet. A képzés zá-

rásaként műhelymunkában dolgoznak az intéz-
ményi konfliktuskezelési terveken. A megfigyelt 
élethelyzeteket, az új módszereket a képzés so-
rán filmek megtekintése is gazdagítja. Az online 
tanulási környezetben (Moodle felület) egyéni és 
csoportmunkában reflektálhatnak a résztvevők 
egymás feladataira is folyamatos kapcsolatot 
tarthatnak a képzővel. Reflektív gyakorlatukat 
reflexiós levél készítésével is szélesítik. A képzés 
során az aktív tanulást számos előadás mélyíti, 
ezen alkalmakkal az elhangzó előadások révén is-
merkednek meg a résztvevők az új tartalmakkal. 

A képzés elvégzése után a résztvevők képesek 
lesznek felismerni saját konfliktushelyzetek-
ben adott válaszaikat,  meg tudják határozni az 
ezekben a helyzetekben előhívható erősségeiket, 
fejlesztendő területeiket. Képesek lesznek fel-
ismerni a feszültséggel teli élet- és intézményi 
helyzeteket, alkalmazni tudják az erőszakmen-
tes kommunikációt egyéni és intézményi szinten 
előforduló konfliktushelyzetekben is. Képesek 
lesznek arra, hogy a tervezés szintjén is elősegít-
sék intézményeikben a konfliktusmentes, a konf-
liktusokat megelőző és/vagy kezelő működést. 

milyen tevékenységekre épül? milyen módszereket alkalmazunk, mi a képzés szemlélete?

A képzés kis- és nagycsoportos munkára, sa-
ját élményű feldolgozásra épül. A résztve-
vők a tapasztaltak és tanultak saját- és az 
intézményi működésre vonatkoztatásának ke-

retrendszerében dolgoznak. Mélyítik ismere-
teiket önmagukról és folyamatosan reflektál-
nak arra a környezetre is, ahol ismereteiket, 
megszerzett tudásukat alkalmazni fogják.

mi a teljesítés feltétele?

Feltétel a foglalkozásokon való 90%-os 
részvétel és egy három részből álló írás-
mű elkészítése (a résztvevő saját köz-
nevelési intézménye konfliktussal kap-
csolatos működésének megfigyelése, az 

intézményi konfliktushelyzet elemzése; refle-
xiók a résztvevők által a Moodle felületre fel-
töltött munkáira, valamint intézményi konf-
liktuskezelési terv kidolgozása) és feltöltése 
a Moodle felületre a távoktatási szakaszban.
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Szabados Tímea
az egyik képzésfejlesztő

„A képzés tematikájának 
középpontjában áll a 
mentori szerep megértése 
az önismeret fejlesztésé-
vel, a mentor-gyakornok 
együttműködés támoga-
tása a kommunikációs, a 
problémamegoldó és a konfliktuskezelő készség 
fejlesztésével, a pedagógus-életpályamodellhez 
kapcsolódó ismeretek bővítése és a mentori 
munka tervezésének segítése, valamint a folya-
matos szakmai fejlődést biztosító reflektív gon-
dolkodás fejlesztése.”

felkészítő képzés mentori 
feladatokra
akkreditálása a katalógus lezárásakor még folyamatban van

kinek szól a képzés?

Ez a továbbképzés - intézménytípustól függet-
lenül - egyaránt szól a mentorálásban jártas, il-
letve a mentori tapasztalatokkal még nem ren-
delkező, de a gyakornokok támogatása iránt 
elkötelezettséget érző pedagógusoknak. Külö-
nösen ajánljuk a képzést azon kollégáknak, akik 
bővíteni szeretnék tudásukat a kezdő pedagógus 
támogatása során hatékonyan alkalmazható kom-
munikációs módszerekkel (kritikus barát, esetmeg-
beszélés), fejleszteni szeretnék önismeretüket és 
önreflexiós képességüket, illetve szeretnék megis-

merni a gyakornok önreflexiójának kialakítását, fej-
lesztését segítő korszerű eszközöket, módszereket. 

mi a jelentkezés feltétele?

A blended (vagyis részben távoktatásos formában megvalósuló) továbbképzés két egymást követő 8-8 
órás jelenléti nappal indul, és egy 7 órás jelenléti nappal zárul. A távoktatási szakasz (összesen 7 óra, 3-4 
munkahét alatt) E-learning támogatással zajlik a Moodle felületen.

Felkészülési szakasz Jelenlét Tavoktatás Jelenlét Követő támogatás
Az első jelenléti nap 

előtti egy hét; 
egyénenként változó 

időráfordítás

2 egymást követő 
nap, 8 óra + 8 óra= 

16 óra
7 óra 1 nap, 7 óra Képzés után egy 

hónap

Miről szól a továbbképzés?

A képzés segíti a résztvevőket a mentori szerep 
értelmezésében, tudatosítja bennük a mentor sa-
játos feladatait, egyúttal támogatja őket önismere-
tük és önreflexiójuk fejlődésében. Tevékenyked-
tető formában, saját élményű tanulás keretében 
ösztönzi a résztvevőket a gyakornokkal való ha-
tékony szakmai együttműködés kialakítására és 
erősítésére, emellett fejleszti a problémamegoldó 
és konfliktuskezelési készségüket. A képzés egyik 

kiemelt célja, hogy támogatást nyújtson a gyakor-
noki minősítővizsgára való felkészítésben. Ehhez 
kapcsolódóan a résztvevők megismerik és a gya-
korlatban is kipróbálják, hogy miként támogathat-
ják hatékonyan a kezdő pedagógus szakmai fejlő-
désének és szakmai tevékenységeinek tervezését, 
segítséget kapnak a mentori munka tervezéséhez, 
illetve lehetőségük lesz a fejlesztő értékelés kipró-
bálására és az erről való szakmai eszmecserére.

milyen tevékenységekre épül? milyen módszereket alkalmazunk?

A képzés jelenléti szakaszai gyakorlatköz-
pontúak, a kis és nagy csoportos munkára, 
saját élményű tanulásra és a tapasztalatok, 
gondolatok megosztására helyezi a hang-

súlyt. Kevés frontális munkára és csak né-
hány képzői előadásra kerül sor, hiszen a 
fejlesztők célja az volt, hogy a résztvevők 
a gyakorlatban is kipróbálják az újszerű 

melyek a tanúsítvány kiadásának feltételei?

Részvétel a jelenléti képzési órák 90%-án, illetve a távoktatási szakasz feladatainak megoldása, a 
kapcsolódó dokumentumok elkészítése és feltöltése a Moodle-felületre. Az értékelés a részt vevő pe-
dagógusok folyamatos munkájára épül, és előre meghatározott, illetve ismertetett kritériumrendszer 
alapján történik.

mentorálási módszereket és visszajelzési le-
hetőségeket (kritikusbarát-módszer, esetmeg-
beszélés, reflektív gyakorlat), amelyekkel 
a kezdő pedagógus tevékenységeinek haté-
kony támogatóivá válhatnak. A résztvevők 
a távoktatási szakaszban egyéni feladatokat 
is végeznek, ugyanakkor aktív tanulási fo-
lyamatban, a csoport többi tagjával állan-
dó interakcióban rendezik tapasztalataikat, 
tudásukat, és sajátítják el az új ismereteket.
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A képzés résztvevői a kontaktórák során megis-
merik a tantárgy alapfogalmait, az üzleti filozófiát 
és az etikus szemléletet, módszertani segítséget 
kapnak a tantárgy tanításához, és megismerked-
nek az üzleti prezentáció elemeivel is. A csoport-
munkákon kialakulnak azok a négyfős teamek, 
amelyek üzleti terv készítéssel saját élményt 
szereznek ebben a folyamatban épp úgy, mint le-
endő diákjaik. Az elméleti tananyag legnagyobb 
részével a távoktatásos szakaszban ismerkednek 
meg, ahol elsősorban a menedzsment témakö-
rébe tartozó fejezetek szerepelnek, mint például 
a piacelemzés, a marketing mix, a humánerő-
forrás tervezés vagy a szervezeti felépítés, de 
ezekhez kapcsolódóan is kreatív feladatokat kell 

megoldaniuk, amelyeket önálló internetes ku-
tatással tudnak elvégezni. Így az üzleti terv ké-
szítés minden lépését önállóan is végigjárják.

etikus vállalkozói ismeretek
akkreditálása a katalógus lezárásakor még folyamatban van

Hadzsy Anna
az egyik képzésfejlesztő

„Az Etikus vállalkozói is-
meretek tantárgy olyan 
tudást biztosít, amit a 
mindennapi élet számos 
területén hasznosíthatnak 
a pedagógusok és majd 
tanítványaik is. Olyan szem-
léletmódra tehetnek szert, amely segíti a munka 
világában való sikeres helytállást. A képzés nagy 
hangsúlyt fektet a kezdeményezőkészség, a vál-
lalkozói kompetencia és az etikus magatartás fej-
lesztésére.”

kinek szól a képzés?

Ez a továbbképzés azoknak a középiskolai taná-
roknak szól, akik elég vállalkozó szelleműek ah-
hoz, hogy elsajátítsanak egy új tananyagtartalmat 
és egy új szemléletet, amely alkalmassá teszi őket 
arra, hogy fejlesszék diákjaik kezdeményezőkés-
zségét és vállalkozói kompetenciáját, felkészítsék 
őket a tanulásból a munka világába való átmenet-
re. Ezek a NAT-ban rögzített kulcskompetenciák 
közé tartoznak, és e kompetenciafejlesztés egyik 
útja lehet az Etikus vállalkozói ismeretek választ-
ható tantárgy bevezetése a középiskolában. A kép-
zést választó pedagógusok társadalmi, gazdasági 
és vállalkozói kérdésekről tájékozódnak, a vállal-
kozás folyamatára, értékteremtő céljára vonatko-
zó elméleti és gyakorlati példákat ismernek meg, 
megértik a piacgazdaság alapvető folyamatait, ké-

pesek lesznek piacelemzésre és üzleti terv készí-
tésre. Mindezek mellett számos olyan módszert 
és kreatív feladatot ismernek meg és próbálnak 
ki, amelyek segítségével diákjaiknak is átadhat-
ják a megszerzett ismereteket, és támogathatják 
őket saját vállalkozói ötleteik kidolgozásában.

mi a jelentkezés feltétele?

A blended (vagyis részben távoktatásos formában megvalósuló) továbbképzés három jelenléti nappal 
indul (8/10/10 óra), és két jelenléti nappal zárul (8/6 óra). A távoktatási szakasz (összesen 18 óra, 3-4 
munkahét alatt) e-learning támogatással zajlik a Moodle felületen.

Jelenlét Távoktatás Jelenlét
3 nap, 8/10/10 óra 3-4 hét, 18 óra 2 nap, 8/6 óra

Miről szól a továbbképzés?

milyen tevékenységekre épül? milyen módszereket alkalmazunk?

A képzés jelenléti napjain a résztvevők szinte min-
dig csoportmunkában dolgoznak, hiszen közösen 
dolgozzák ki üzleti ötletük megvalósításának ter-
vét, amit csapatépítő tréning előz meg. A képzői 
előadások folyamatosan segítik a tantárgy alap-
fogalmainak elsajátítását és a kreatív feladatok 
alapjául szolgálnak, de a képző hangsúlyt fektet 
az ön- és társértékelésre is. A résztvevők egyebek 
mellett megismerkedhetnek a nominális csoport-

módszerrel, a brainwritinggal, a brainstorminggal 
vagy a hat gondolkodó kalap módszerével. A táv-
oktatásos szakaszban az egyéni feladatok megol-
dásában a képző tutorként segíti a résztvevőket 
folyamatos visszajelzéseivel, majd fórumok se-
gítségével kell a csapatoknak szintetizálniuk az 
elkészült anyagokat. A végleges üzleti tervet min-
den résztvevőnek önállóan kell elkészítenie és fel-
töltenie a Moodle felületre a képzés végeztével.

melyek a tanúsítvány kiadásának feltételei?

Aktív részvétel a jelenléti képzési órák 90%-án, illetve a távoktatási szakasz feladatainak megoldása, 
a kapcsolódó dokumentumok és az üzleti terv elkészítése és feltöltése a Moodle felületre. Az értékelés 
a résztvevő pedagógusok folyamatos munkájára épül, és előre meghatározott, illetve ismertetett krité-
riumrendszer alapján történik. A képzés teljesítéséhez 75%-os eredmény szükséges.
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