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Ercsi modell kialakítása az integráció és az egész napos iskola szellemében 

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0354 

Tanártovábbképzések  

2013.03.01.-2015.04.30. 

I. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés 

megvalósítása, előtérbe helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést 

 

- határon túli osztálykirándulás, 

- korszerű testnevelés-mindennapos testnevelés, 

- közösségi szolgálat, 

- tehetséggondozás, 

- pályaorientáció; 

-  tanulási és magatartási problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani 

továbbképzések 

II. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása: 

 

-  részvétel szaktárgyi továbbképzéseken; 

- a megújuló tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó tanártovábbképzések igénybevétele, 

ideértve a korszerű testneveléshez-mindennapos testneveléshez kapcsolódó 

tanártovábbképzések; 

-  Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 

 

III. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés 

megvalósítása előtérbe helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést 

 

- családpedagógiai továbbképzések igénybevétele, 

- a lelki egészség fejlődését szolgáló, az iskola és a pedagógus számára a leginkább 

  hasznos valamely személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai 

 műhelymunkát segítő (például: önismeretet, stressz- és problémakezelést, 

 elfogadást, szocializációt, a motivációt és konfliktuskezelést, személyközpontú 

 kommunikációt, fejlesztőpedagógiai módszereket) továbbképzések igénybevétele, 

- egészségtan ill. életvitel témájú szakirányú továbbképzés igénybevétele, 

- a rekreációs és élethosszig tartó testmozgások tárgyú továbbképzések igénybevétele, 

- az egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem), a környezettudatos magatartás, a 

természetismeret kapcsolatai tárgyú továbbképzések igénybevétele, 
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- a helyes testtartást kialakító, speciális mozgás- és tartásjavító 

tornát oktató továbbképzések igénybevétele 

- a művészetek - így például az egyes táncformák – egészség- és személyiségfejlesztő hatású 

alkalmazását oktató továbbképzések igénybevétel 

- a társas kapcsolati készségek gyakorlását szolgáló tanulói csoportok vezetésére 

képesítő továbbképzések igénybevétele 

- az elsősegélynyújtás, baleset-megelőzési ismeretek tárgyú továbbképzések 

igénybevétele 

- az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazásához 

kapcsolódó továbbképzések igénybevétele  

-pedagógiai módszertani megújulást támogató továbbképzések igénybevétele (ideértve 

projektmódszer, kooperatív tanulás, a differenciált nevelés, az egyéni bánásmód, a problémás 

tanulók agressziókezelése, a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás 

területén), 

-a tanórán kívüli tevékenységekhez kapcsolódó (pl. tánctanítás, sporthoz kötődő feladatok, 

stb.) tanártovábbképzések igénybevétele,  

-népismereti továbbképzések (minden releváns nemzetiségre vonatkozóan), 

-honismereti képzések 

 

IV.  Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, 

jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe 

 

1.  Pedagógusok elméleti, szakmai, módszertani felkészültségét fejlesztő képzések: 

 

- idegen nyelv (kiemelten: angol, német, nemzetiségi), 

- nem szakrendszerű oktatás, 

- természettudomány, 

- minőségbiztosítás, minőségfejlesztés, mérés-értékelés, 

-környezeti nevelés, 

- drámapedagógia, tánc, mozgás, zene, hagyományőrzés, kézművesség, vizuális 

kultúra, 

- művészetoktatás-tehetséggondozás a zeneművészet, képző-és iparművészet, táncművészet, 

szín-és bábművészet területén. 

 

2) az intézményi mindennapi szakmai munkáját segítő, támogató és kiegészítő 

tevékenységgel kapcsolatos képzések: 

 

-gyermek és ifjúságvédelem, diáktanácsadás, 
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- könyvtár-pedagógia 

- olvasáspedagógia 

 

3) Az eltérő oktatási igényű és a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével és 

oktatásával kapcsolatos képzések: 

 

- esélyegyenlőség, társadalmi integráció, 

- sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása; Integráció; inklúzió;fejlesztő 

pedagógia; terápia, 

- tehetségfejlesztés 

 

Ercsi, 2013.03.31. 

Orth László  

igazgató 


