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Pedagógiai  Szakmai Szolgáltató 

Intézetünk szolgáltatásait első 

sorban a közoktatási típusú sorban a közoktatási típusú 

sportiskoláknak kívánjuk nyújtani.



Működésünk célja, a közoktatási 
típusú sportiskolai kerettanterv 

alkalmazásának segítése, 
eredményességének mérése, a eredményességének mérése, a 
sportiskolai rendszer szakmai 

támogatása, tájékoztatása.



A Pedagógiai Intézet jelen 
tanévben a következő négy fő 

területen kínálja szolgáltatásait:
1. Pedagógus továbbképzés1. Pedagógus továbbképzés

2. Szaktanácsadás
3. Pedagógiai értékelés

4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás



1. Pedagógus továbbképzés

Igényfelmérést követően a 

közoktatási típusú sportiskolai 

kerettanterv alkalmazásához 

kapcsolódóan négy képzés 

akkreditálását indítjuk el:

kapcsolódóan négy képzés 

akkreditálását indítjuk el:

1. Testnevelés és sport
2. Küzdelem és játék

3.Önismeret
4. Tanulásmódszertan



Az indítási engedély birtokában 
megkezdjük a pedagógus 

továbbképzést, mely továbbképzést, mely 
beszámítható a  kötelező 

továbbképzésbe.



Nem akkreditált képzések, 

konferenciák indítását kínáljuk

Cél:

• Műveltségterületenként, szükség szerint 

sportáganként, hatékony műhelymunkák 

szervezése , klubok működtetéseszervezése , klubok működtetése

– Jó gyakorlatok felkutatása, bemutatása

– Bemutató foglalkozások tartása óraelemzéssel

– A közoktatás aktuális kérdéseinek megvitatása



2. Szaktanácsadás és szakértés

Valamennyi műveltségterületre kiterjesztve 

bővíteni kívánjuk a szaktanácsadói hálózatunkat 

annak érdekében, hogy az iskolákat segíteni 

tudjuk az előttük álló feladatok megoldásában.tudjuk az előttük álló feladatok megoldásában.

Továbbra is várjuk azoknak a kollégáknak a 

jelentkezését, akik kedvet éreznek ehhez a 

munkához és rendelkeznek a pályázati kiírásban 

rögzített feltételekkel!
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3. Pedagógiai értékelés

• Területei:

• Kerettanterv beválásának vizsgálata

• A Sportiskolai program első ciklusát lezáró 
monitoring rendszerben való aktív részvételmonitoring rendszerben való aktív részvétel

• Az Országos Kompetenciamérés 
eredményeinek többszintű elemzése, 
értékelése

• Tantárgyi, kompetenciaalapú mérőeszközök 
fejlesztése



4. Igazgatási, pedagógiai 

szolgáltatás

• A közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv 
átdolgozása az új jogszabályoknak 
megfelelően→teljes körű tájékoztatás megfelelően→teljes körű tájékoztatás 
→segítség nyújtása a dokumentumok 
módosításához.

• A közoktatási típusú sportiskolai 
kerettantervhez taneszközök, feladatbankok, 
módszertani segédeszközök készítése.



Szeretnénk feladatunkat valóban hatékonyan 

végezni, munkánkat a partnerek igényeit 

figyelembe véve alakítani.

Ennek érdekében készítettük el az igényfelmérő 

kérdőívünket, melynek kitöltésével és 

visszaküldésével segíthetnek bennünket a 

fenti célok megvalósításában.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS

(Gyorsabban, magasabbra, erősebben)(Gyorsabban, magasabbra, erősebben)
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