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Fejlesztendő továbbképzések 

 

 

Cím Célcsoport 
Tervezett 

határidő 
Megjegyzés 

Vezetőképzések 

 

1. Új elvárások az 

intézményvezetőkkel szemben 

(alapmodul)  

óvodavezetők 

2014. 

szeptembertől 

 

K+F 

 

2. Új elvárások az 

intézményvezetőkkel szemben 

(alapmodul)  

iskolavezetők 
2014. 

szeptembertől 
K+F 

3-4. A horizontális tanulás segítése 

– intézményvezetők képzése 

(ráépülő, választható)  

óvodavezetők, 

iskolavezetők 

külön 

2014. 

szeptembertől 
K+F 

5-6. Projekttervezés, 

projektmenedzsment 

intézményvezetők számára 

(ráépülő, választható). Az 

intézményi innováció támogatása 

óvodavezetők, 

iskolavezetők 

külön 

2014. 

szeptembertől 
K+F 

Tantárgyi képzések 

 

7-8. Magyar nyelv és irodalom; 

kiemelt tartalom: Médiaismeret 

általános és 

középiskola külön 
2014. júniustól K+F 

9-10. Történelem; kiemelt tartalom: 

Gazdasági ismeretek, média 

általános és 

középiskola külön 
2014. júniustól K+F 

11-12. Vizuális kultúra; kiemelt 

tartalom: Médiaismeret 

általános és 

középiskola külön 
2014. júniustól K+F 

13. Ének zene 
általános és 

középiskola együtt 
2014. júniustól K+F 

14-15. Matematika; kiemelt 

tartalom: Pénzügyi, gazdasági 

ismeretek 

általános és 

középiskola külön 
2014. júniustól K+F 

16-17. Fizika 
általános és 

középiskola külön 
2014. júniustól K+F 

18. Kémia 
általános és 

középiskola külön 
2014. júniustól K+F 

19. Biológia 
általános és 

középiskola külön 
2014. júniustól K+F 

20. Életvitel általános és 2014. júniustól K+F 
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egyben 

21. Informatika 

általános és 

középiskola 

egyben 

2014. júniustól K+F 

22. Sakk (általános iskola) 
általános iskola 2014. májustól 

Belső 

fejlesztés 

23. Sakk (középiskola) 
középiskola 2014. májustól 

Belső 

fejlesztés 

24. Felkészítés a szakiskolai 

közismereti tárgyak tanítására 
szakiskola 

2014. 

szeptembertől 

Belső 

fejlesztés 

25. Felkészítés a HÍD-programokban 

való tanításra 
szakiskola 2014. júniustól 

Belső 

fejlesztés 

NAT fejlesztési területek 

 

26. Testi és lelki egészségre 

nevelés,  

óvoda és alsó 

tagozat 
2014. júniustól K+F 

27. A testi és lelki egészségre 

nevelés  
felső tagozat 

2014. 

szeptembertől 
K+F 

28. A közösségi szolgálat 

élményszerű megvalósítása a 

középiskolában 

középiskola 2014. júniustól 
Belső 

fejlesztés 

29. A reflektív pedagógusszerep és 

az aktív tanulás gyakorlata 

általános és 

középiskola együtt 
2014. júniustól 

Belső 

fejlesztés 

30. Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése  

általános és 

középiskola külön 

2014. 

szeptembertől 
K+F 

31. Erkölcsi nevelés  általános iskola 
2014. 

szeptembertől 
B 

32. Gazdasági és pénzügyi nevelés a 

középiskolában  
középiskola 

2014. 

szeptembertől 
K+F 

33-34. A tanulás tanítása (általános 

és középiskola külön) 

általános és 

középiskola külön 

2014. 

szeptembertől 
K+F 

A pedagógiai gyakorlat megújítását és a pedagógusok lelki egészségének 

megőrzését szolgáló képzések 

 

35. Mentorok felkészítő képzése a 

TÁMOP 3.1.5/12 Mentor – 

gyakornok pilotprogramban való 

részvételre 

óvoda, általános 

iskola, középiskola 
2013. november Belső 

fejlesztés 

36. Gyakornokok felkészítő képzése 

a TÁMOP 3.1.5/12 Mentor – 

gyakornok pilotprogramban való 

óvoda, általános 

iskola, középiskola 
2013. november Belső 

fejlesztés 
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részvételre 

37. Képzők felkészítése az új 

tartalmi szabályozók megismerését 

támogató nevelőtestületi pedagógiai 

napok megtartására 

általános iskola és 

középiskola 

2013. 

novembertől 

Belső 

fejlesztés 

38. Képzők felkészítése az új 

tartalmi szabályozók megismerését 

támogató nevelőtestületi pedagógiai 

napok megtartására 

óvoda 
2014. 

szeptembertől 

Belső 

fejlesztés 

39. Óvodapedagógusok megújító 

felkészítése 
óvoda 2014. júniustól K+F 

40. Alsó tagozatos tantervi és 

módszertani továbbképzés 
alsó tagozat 2014. júniustól K+F 

41. Gyermekirodalom szerepe az 

olvasóvá nevelésben 
általános iskola 

2014. 

szeptembertől 
K+F 

42. Szövegértés általános iskola 
2014. 

szeptembertől 
K+F 

43. Konfliktuskezelés  
általános iskola és 

középiskola 
2014. júniustól 

Belső 

fejlesztés 

44. A pedagógus kommunikációja 
általános iskola és 

középiskola 
2014. májustól 

Belső 

fejlesztés 

45. Stressz kezelés, kiégés elleni 

technikák 

óvoda, általános 

iskola és 

középiskola 

2014. májustól 
Belső 

fejlesztés 

46.Tanuló-megismerés 
általános iskola és 

középiskola 

2014. 

szeptembertől 
K+F 

47. Új és megújuló módszertani 

lehetőségek a köznevelésben  

általános iskola és 

középiskola 
2014. májustól 

Belső 

fejlesztés 

48. Jogunk van tudni 

(Gyermekbarát igazságszolgáltatás) 
Középiskola 2014. májustól 

Belső 

fejlesztés 

49. Folyamatos szakmai fejlődés 

támogatása - életpálya  

óvoda, általános 

iskola és 

középiskola 

2014. májustól 
Belső 

fejlesztés 

50. Fejlesztő értékelés 
általános iskola és 

középiskola 
2014. májustól 

Belső 

fejlesztés 

51. A felnőttképzés módszertana 
általános és 

középiskola 

2014. 

szeptembertől 

Belső 

fejlesztés 

52. Médiatudatosság 
általános és 

középiskola 

2014. 

szeptembertől 

Belső 

fejlesztés 
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