
 

 

MEGHÍVÓ 
PEDAGÓGUSKÉPZÉSRE 

 

Tisztelettel meghívjuk az Oktatási Hivatal EFOP-3.10.1-17-2017-00001 „Tematikus együttműködés 

erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” projektje 

keretében A fejlesztő értékelés pedagógiai elmélete és gyakorlata című, 40 órás pedagógus-

továbbképzésre. 

 

IDŐPONT:  2021. január 29., 30., február 5., 6., 13. 

HELYSZÍN: online (a Moodle és a Microsoft Teams felületén keresztül) 

KÉPZŐ:  Dr. Hunya Márta 

 

PROGRAM (a megadott időpontok közép-európai idő szerint értendők): 

2021. január 29., péntek 

 A fejlesztő értékelés definíciója, szerepe a többi értékelési móddal összevetve. A fejlesztő értékelés 

mint pedagógiai paradigma. A tervezés és a reflexió szerepe az értékelésben és a tanulás, valamint 

a tanítás eredményesebbé tételében. Az aktív tanulás 

14.00–15.30 KÉPZÉS 

15.30–15.45 Kávészünet 

15.45–17.15 KÉPZÉS 

17.15–17.30 Kávészünet 

17.30–18.15 KÉPZÉS 

 

2021. január 30., szombat 

 A fejlesztő értékelés az információkon alapuló tervezés segítője. Adatgyűjtési módok. A fejlesztő 

értékelés adatgyűjtési módjainak tanulmányozása, eszközválasztás, eszközkészítés konkrét 

tantervi/tanórai/modul/fejezet célok megvalósításához, a tanítás és a tanulás tervezéséhez 

10.00–11.30 KÉPZÉS 

11.30–11.45 Kávészünet 

11.45–13.15 KÉPZÉS 

13.15–14.30 Ebédszünet 

14.30–16.00 KÉPZÉS 

16.00–16.15 Kávészünet 

16.15–17.00 KÉPZÉS 

 



 

 

2021. február 5., péntek 

 A fejlesztő értékelés mint tanulástámogató eszköz, szerepe a tanulói tudatosság fejlesztésében és 

a tanulás eredményesebbé tételében. Személyes szükségletek és motiváció. A fejlesztő értékelés 

tanulássegítő módjainak tanulmányozása, eszközválasztás, eszközkészítés konkrét 

tantervi/tanórai/modul/fejezet célok megvalósításához tevékenységekkel együtt a tanulási 

képesség fejlesztésére, a tanulás segítésére 

14.00–15.30 KÉPZÉS 

15.30–15.45 Kávészünet 

15.45–17.15 KÉPZÉS 

17.15–17.30 Kávészünet 

17.30–18.15 KÉPZÉS 

 

2021. február 6., szombat 

 Reflexió, gyakorlás. Egymás tanításának tervezése a folyamat közbeni, kritériumorientált fejlesztő 

értékelés alkalmazásával 

10.00–11.30 KÉPZÉS 

11.30–11.45 Kávészünet 

11.45–13.15 KÉPZÉS 

13.15–14.30 Ebédszünet 

14.30–16.00 KÉPZÉS 

16.00–16.15 Kávészünet 

16.15–17.00 KÉPZÉS 

 

2021. február 13., szombat 

 Mikrotanítás a tervezés (célkitűzés), a fejlesztő értékeléssel kísért, tevékenységeken alapuló 

tanulás bemutatására 

10.00–11.30 KÉPZÉS 

11.30–11.45 Kávészünet 

11.45–13.15 KÉPZÉS 

13.15–14.30 Ebédszünet 

14.30–16.00 KÉPZÉS 

16.00–16.15 Kávészünet 

16.15–17.45 KÉPZÉS 

 



 

 

A képzés sikeres elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány megszerzésének feltétele a 

képzés 90%-án való részvétel, a tanulási egységek feladatainak elvégzése és portfólió készítése.  

 

A továbbképzés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2021. január 26-án, kedden 12.00 óráig az 

alábbi linken lehet: 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/fejlert_kulhon 

 

További tájékoztatásért keresse Kozmáné Bata Zsuzsannát a +36-30-461-5910-es telefonszámon vagy a 

kozmane.bata.zsuzsanna@oh.gov.hu e-mail-címen. 

 

Budapest, 2021. 01. 19. 

 

 Kiss Dávid  

 szakmai vezető 
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