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Akkreditált pedagógus-továbbképzések jegyzéke 
Tájékoztató 

 
 

A COMENIUS Pedagógiai Intézet tájékoztatja a közoktatási intézmények (óvodák, alap- és 
középiskolák) vezetıit és pedagógusait, valamint a pedagógus-továbbképzéssel foglalkozó 
szakmai szervezetek és intézmények képviselıit, hogy az Intézet az alábbi, az SZK Oktatási 
Minisztériuma által akkreditált pedagógus-továbbképzési programokkal rendelkezik. 
 
 

Az egyes programok tartalmával, valamint a képzések indításával és lebonyolításával 
kapcsolatban bıvebb információkat Fodor Attila nyújt a fejlécben feltüntetett 
elérhetıségeken. 
 
 

Megjegyzések: 
Az alábbi táblázatokban a paragrafusokra vonatkozó utalások a pedagógusokról és az egyéb 
szakszolgálatokat ellátó alkalmazottakról szóló, 317/2009 T.t. számú törvényt érintik (Zákon č. 
317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov) 
 
Komárom, 2012. október 

 
A) Aktualizációs továbbképzési programok 
 

1. 
 

A képzés címe: Kooperatív tanítás 
Kooperatívne vyučovanie 

Akkreditációs száma: 547/2011- KV 

Idıtartama: 40 óra (ebbıl a kontaktórák száma 30 ó) 

Megszerezhetı 
kreditpontok száma: 

10 

A befejezés módja záróprezentáció a résztvevık és az oktató(k) jelenlétében 

Garansa: Mgr. Bódi Katalin 

Célcsoportok: 

• alapiskolai alsó tagozatos tanító (§13, b pont) 
• alapiskolai felsı tagozatos tanító (§13, c pont) 
• középiskolai tanító (§13, d pont) 
• nyelviskola tanítója (§13, f pont) 
• kontinuális képzés tanítója (§13, g pont)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 
 
 

A képzés címe: Projektalapú oktatás 
Projektové  vyučovanie 

Akkreditációs száma: 549/2011- KV 

Idıtartama: 40 óra (ebbıl a kontaktórák száma 30 ó) 

Megszerezhetı 
kreditpontok száma: 

10 

A befejezés módja záróprezentáció a résztvevık és az oktató(k) jelenlétében 

Garansa: Mgr. Ádám Lilla 

Célcsoportok: 

• alapiskolai alsó tagozatos tanító (§13, b pont) 
• alapiskolai felsı tagozatos tanító (§13, c pont) 
• középiskolai tanító (§13, d pont) 
• kontinuális képzés tanítója (§13, g pont)  
• nevelı (§15) 

 
3. 
 

A képzés címe: Tananyagfejlesztés interaktív tábla segítségével 
Rozvoj učebnej látky s využitím interaktívnej tabule  

Akkreditációs száma: 546/2011- KV 

Idıtartama: 60 óra (ebbıl a kontaktórák száma 40 ó) 

Megszerezhetı 
kreditpontok száma: 

15 

A befejezés módja záróprezentáció vizsgabizottság elıtt 

Garansa: prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc. 

Célcsoportok: 

• óvodapedagógus (§13, a pont) 
• alapiskolai alsó tagozatos tanító (§13, b pont) 
• alapiskolai felsı tagozatos tanító (§13, c pont) 
• nyelviskola tanítója (§13, f pont) 
• kontinuális képzés tanítója (§13, g pont)  
• nevelı (§15) 
• pedagógiai asszisztens (§16) 

 
4. 
 
 

A képzés címe: Információs és kommunikációs technológiák az iskolai gyakorlatban 
Informačné a komunikačné technológie v školskej praxi  

Akkreditációs száma: 548/2011- KV 

Idıtartama: 40 óra (ebbıl a kontaktórák száma 32 ó) 

Megszerezhetı 
kreditpontok száma: 

10 

A befejezés módja záróprezentáció a résztvevık és az oktató(k) jelenlétében 

Garansa: RNDr. Tomolya Róbert, PhD. 

Célcsoportok: 
• alapiskolai alsó tagozatos tanító (§13, b pont) 
• alapiskolai felsı tagozatos tanító (§13, c pont) 
• középiskolai tanító (§13, d pont) 



• mővészeti alapiskola tanítója (§13, e pont) 
• nyelviskola tanítója (§13, f pont) 
• kontinuális képzés tanítója (§13, g pont)  
• mester (§14)  
• nevelı (§15) 
• pedagógiai asszisztens (§16) 

 

5. 
 

 

A képzés címe: Interaktív tábla - interaktív módszerek 
Interaktívna tabuľa - interaktívne metódy 

Akkreditációs száma: 544/2011- KV 

Idıtartama: 40 óra (ebbıl a kontaktórák száma 30 ó) 

Megszerezhetı 
kreditpontok száma: 

11 

A befejezés módja záróprezentáció vizsgabizottság elıtt 

Garansa: RNDr. Tomolya Róbert, PhD. 

Célcsoportok: 

• alapiskolai alsó tagozatos tanító (§13, b pont) 
• alapiskolai felsı tagozatos tanító (§13, c pont) 
• középiskolai tanító (§13, d pont) 
• mővészeti alapiskola tanítója (§13, e pont) 
• nyelviskola tanítója (§13, f pont) 
• kontinuális képzés tanítója (§13, g pont)  
• mester (§14)  
• nevelı (§15) 

 

6. 
 

A képzés címe: Interaktív és dinamikus matematika 
Interaktívna a dynamická matematika 

Akkreditációs száma: 543/2011- KV 

Idıtartama: 40 óra (ebbıl a kontaktórák száma 30 ó) 

Megszerezhetı 
kreditpontok száma: 

11 

A befejezés módja záróprezentáció vizsgabizottság elıtt 

Garansa: RNDr. Tomolya Róbert, PhD. 

Célcsoportok: 

Matematika szakos 
• alapiskolai felsı tagozatos tanító (§13, c pont) 
• középiskolai tanító (§13, d pont) 
• kontinuális képzés tanítója (§13, g pont)  

 

 

 

 

 

 

 



7. 
 

A képzés címe: Az idegennyelvi tanórák tervezése, lebonyolítása és értékelése 
Plánovanie, priebeh a hodnotenie hodín cudzieho jazyka 

Akkreditációs száma: 600/2011- KV 

Idıtartama: 40 óra (ebbıl a kontaktórák száma 30 ó) 

Megszerezhetı 
kreditpontok száma: 

11 

A befejezés módja záróprezentáció vizsgabizottság elıtt 

Garansa: Doc. Kurtán Zsuzsa, CSc. 

Célcsoportok: 

Idegennyelv szakos 
• alapiskolai alsó tagozatos tanító (§13, b pont) 
• alapiskolai felsı tagozatos tanító (§13, c pont) 
• középiskolai tanító (§13, d pont) 
• nyelviskola tanítója (§13, f pont) 
• kontinuális képzés tanítója (§13, g pont)  

 

8. 
 

A képzés címe: A biológiatanár szaktudásának fejlesztése 
Program na vylepšenie profesionality učiteľa biológie 

Akkreditációs száma: 608/2011- KV 

Idıtartama: 50 óra (ebbıl a kontaktórák száma 40 ó) 

Megszerezhetı 
kreditpontok száma: 

13 

A befejezés módja záróprezentáció vizsgabizottság elıtt 

Garansa: PaedDr. Nagy Melinda, PhD. 

Célcsoportok: 
Biológia szakos 
• alapiskolai felsı tagozatos tanító (§13, c pont) 
• kontinuális képzés tanítója (§13, g pont)  

 

B) Innovációs továbbképzési programok 
 

9. 
 

A képzés címe: A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításának megújítása 
Obnovenie vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra 

Akkreditációs száma: 601/2011- KV 

Idıtartama: 60 óra (ebbıl a kontaktórák száma 45 ó) 

Megszerezhetı 
kreditpontok száma: 

15 

A befejezés módja záróprezentáció és szakmai megbeszélés vizsgabizottság elıtt 

Garansa: PaedDr. Keserő József, PhD. 

Célcsoportok: 

Magyar nyelv és irodalom szakos 
• alapiskolai felsı tagozatos tanító (§13, c pont) 
• középiskolai tanító (§13, d pont) 
• kontinuális képzés tanítója (§13, g pont) 



10. 
 

A képzés címe: 

A multiperspektivikus történelemtanítás lehetıségei a magyar-szlovák 
közös történelem példáira alapozva 
Možnosti uplatňovania multiperspektívnej výučby dejepisu na 
príkladoch spoločnej maďarsko-slovenskej minulosti 

Akkreditációs száma: 602/2011- KV 

Idıtartama: 80 óra (ebbıl a kontaktórák száma 60 ó) 

Megszerezhetı 
kreditpontok száma: 

19 

A befejezés módja záróprezentáció és szakmai megbeszélés vizsgabizottság elıtt 

Garansa: doc. Szarka László, CSc. 

Célcsoportok: 

Történelem szakos 
• alapiskolai felsı tagozatos tanító (§13, c pont) 
• középiskolai tanító (§13, d pont) 
• kontinuális képzés tanítója (§13, g pont) 

 

11. 
 

A képzés címe: 
Modern lingvisztikai és irodalmi szemlélet a szlovák nyelv 
oktatásában 
Moderné lingvistické a literárne obzory slovenčiny v škole 

Akkreditációs száma: 603/2011- KV 

Idıtartama: 100 óra (ebbıl a kontaktórák száma 75 ó) 

Megszerezhetı 
kreditpontok száma: 

23 

A befejezés módja záróprezentáció és szakmai megbeszélés vizsgabizottság elıtt 

Garansa: PaedDr. Šenkár Patrik, PhD. 

Célcsoportok: 

• alapiskolai alsó tagozatos tanító (§13, b pont) 
Szlovák nyelv és irodalom szakos 
• alapiskolai felsı tagozatos tanító (§13, c pont) 
• középiskolai tanító (§13, d pont) 
• kontinuális képzés tanítója (§13, g pont) 

 
12. 
 

A képzés címe: Innovatív matematikaoktatás 
Inovatívna výučba matematiky 

Akkreditációs száma: 550/2011- KV 

Idıtartama: 60 óra (ebbıl a kontaktórák száma 40 ó) 

Megszerezhetı 
kreditpontok száma: 

15 

A befejezés módja záróprezentáció és szakmai megbeszélés vizsgabizottság elıtt 

Garansa: RNDr. Csiba Péter, PhD. 

Célcsoportok: 

Matematika szakos 
• alapiskolai felsı tagozatos tanító (§13, c pont) 
• középiskolai tanító (§13, d pont) 
• kontinuális képzés tanítója (§13, g pont) 



13. 
 

A képzés címe: Interaktív didaktikai tananyagforrások készítése 
Tvorba interaktívnych didaktických aplikácií 

Akkreditációs száma: 545/2011- KV 

Idıtartama: 110 óra (ebbıl a kontaktórák száma 100 ó) 

Megszerezhetı 
kreditpontok száma: 

25 

A befejezés módja záróprezentáció és szakmai megbeszélés vizsgabizottság elıtt 

Garansa: prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc. 

Célcsoportok: 

• óvodapedagógus (§13, a pont) 
• alapiskolai alsó tagozatos tanító (§13, b pont) 
• alapiskolai felsı tagozatos tanító (§13, c pont) 
• középiskolai tanító (§13, d pont) 
• kontinuális képzés tanítója (§13, g pont)  
• nevelı (§15) 

 

B) Innovációs vezetıképzı programok 
 

14. 
 

A képzés címe: Innovációk az óvodavezetésben 
Inovácie v riadení materských škôl 

Akkreditációs száma: 605/2011- KV 

Idıtartama: 60 óra (ebbıl a kontaktórák száma 60 ó) 

Megszerezhetı 
kreditpontok száma: 

e képzésért nem jár kreditpont (kötelezı képzés óvodavezetık számára) 

A befejezés módja záróprezentáció és szakmai megbeszélés vizsgabizottság elıtt 

Garansa: PaedDr. Szabó Edit, PhD. 

Célcsoportok: 
• óvodaigazgató 
• óvodaigazgató-helyettes 

 
15. 
 

A képzés címe: Innovációk az iskolavezetésben 
Inovácie v riadení škôl a školských zariadení 

Akkreditációs száma: 604/2011- KV 

Idıtartama: 60 óra (ebbıl a kontaktórák száma 60 ó) 

Megszerezhetı 
kreditpontok száma: 

e képzésért nem jár kreditpont (kötelezı képzés iskolavezetık számára) 

A befejezés módja záróprezentáció és szakmai megbeszélés vizsgabizottság elıtt 

Garansa: Ing. Vetter János 

Célcsoportok: 

• iskolaigazgató 
• iskolaigazgató-helyettes 
• fımester 
• fınevelı 

 


