
Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ 2019. évben – kifejezetten tantestületek részére – a 

mellékelt levélben szereplő akkreditált pedagógus továbbképzéseket hirdeti meg.  

A képzéseket a tantestületek részére helybe visszük.  

Amennyiben az Ön tantestületéből jelentkezők száma nem éri el az indításhoz szükséges 

minimális létszámot, abban az esetben kérem, egyeztessen más intézmény tantestületével és 

együtt jelentkezzenek a képzésre. Közös jelentkezés esetén a helyszínt biztosító tantestületnek 

kell csak megküldenie az igényt. 

Jelen képzési listán szereplő valamennyi képzésünk 30 órás, azaz 30 kreditpontot ér. 

A képzések idejének ütemezése: 3 nap, napi 10X45 perc. 

A képzési csoportokat minimum 12 fő jelentkezése esetén tudjuk indítani.  

A résztvevő pedagógusok képzési költségét az Oktatási Hivatal finanszírozza. 

  

Képzési igényeiket legkésőbb 2019. január 10-én 12:00 óráig a toth.judit@oh.gov.hu e-mail 

címen jelezni szíveskedjenek:  

  

Amennyiben további kérdése merülne fel, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken: 

Hegedűsné Dávid Andrea                                                                 Tóth Judit 

e-mail: hegedusne.david.andrea@oh.gov.hu                                   toth.judit@oh.gov.hu  

tel:       +36-30/637-7091                                                                       +36-30/637-7091 

  

Az alábbi táblázatban feltüntettük a képzésre jelentkezés feltételeit, valamint a 

továbbképzések hallgatói tájékoztatójának a linkjét is. A hallgatói tájékoztató dokumentum 

részletesen tartalmazza az adott továbbképzés célját, rövid ismertetését, az előírt tartalmi 

követelményeit és a számonkérés módját is. 

  

Képzés megnevezése 

Óra 

szá

m 

Jelentkezési 

feltételek Hallgatói tájékoztató elérhetősége 

A tanulás tanítása 

általános iskolában 30 

Egyetem és/vagy 

főiskola; bármely 

szak; pedagógus 

és felhasználói 

szintű 

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx

?Id=5858  
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informatikai 

ismeretek. 

Én, mint más - 

toleranciára nevelés 30 

Egyetem és/vagy 

főiskola; Bármely 

szakos pedagógus 

vagy 

pszichológus; 

tanító vagy tanár, 

fejlesztő és/vagy 

gyógypedagógus, 

pszichológus. 

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx

?Id=6042 

Az iskolai 

bántalmazás 

megelőzése és 

kezelése 

serdülőknél - Az 

ENABLE iskolai 

bántalmazás ellenes 

program 

megvalósítása 

30 

Egyetem és/vagy 

főiskola; 

iskolapszichológu

s, pedagógus, 

szociális munkás; 

felső tagozatos 

vagy középiskolai 

tanár 

/iskolapszichológ

us/ 

szociálpedagógus, 

szociális munkás.  

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx

?Id=6799 

A tehetségekért – 

felkészítés a 

felismeréstől a 

komplex fejlesztési 

lehetőségekig 

30 

Egyetem és/vagy 

főiskola; bármely 

szak; tanító, 

általános és 

középiskolai 

tanár, 

gyógypedagógus 

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx

?Id=5989 

A Diagnosztikus 

Fejlődésvizsgáló 

Rendszer (DIFER) 

használata és az 

erre alapozott 

fejlesztés 4-8 éves 

korban 

30 

Egyetem és/vagy 

főiskola; bármely; 

óvónő, tanító, 

pszichológus, 

szociálpedagógus, 

fejlesztőpedagógu

s 

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx

?Id=5946  

A gyermeki 

agresszió 

erőszakmentes 

kezelése a 

pedagógus 

mindennapi 

gyakorlatában 

30 
Egyetem és/vagy 

főiskola; bármely 

szak; pedagógus  

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx

?Id=4996  

A játék, szabad 

játék szerepe az 

óvodai 

hátránycsökkentésb

en, a fejlesztés 

beépítése a 

pedagógiai 

programba 

30 

Főiskola; 

óvodapedagógia; 

óvodapedagógus, 

valamint 2011. 

évi CXC. törvény 

a nemzeti 

közneveléstől 99. 

§ (6) bek. b) 

pontja szerint 

óvónői 

szakközépiskoláb

an szerzett 

érettségi-képesítő 

bizonyítvánnyal 

rendelkező 

óvodapedagógus.  

Megelõzõ 

szakmai 

gyakorlat: A 

2011.évi CXC. 

törvény a nemzeti 

köznevelésről 99. 

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx

?Id=6172 

A mozgás kiemelt 

szerepe a 

gyermekek 

fejlődésében, az 

óvodai 

hátránycsökkentésb

en, a fejlesztés 

beépítése a 

pedagógiai 

programba 

30 http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx

?Id=6173 

A 

tehetségazonosítás, 

tehetséggondozás 

lehetőségei 

30 http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx

?Id=6174 
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hátrányos helyzetű 

gyermekeket nevelő 

óvodában, a 

fejlesztés beépítése 

a pedagógiai 

programba 

§ (6) bek. b) 

pontja szerint 

óvónői 

szakközépiskoláb

an szerzett 

érettségi-képesítő 

bizonyítvánnyal 

rendelkező 

óvodapedagógusn

ak a 

bizonyítvány, 

oklevél 

megszerzésétől 

1996. szeptember 

1. napjáig az 

adott pedagógus 

munkakörben 

legalább hét év 

szakmai 

gyakorlat.  

Az egyéni 

bánásmód és a 

hátránycsökkentés 

speciális 

módszertana az 

óvodában, a 

fejlesztés beépítése 

a pedagógiai 

programba 

30 http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx

?Id=6171 
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