
Felhívás Pedagógus – továbbképzési programokra   
 
  

„Ahhoz, hogy hatni tudjunk, késznek kell lennünk, hogy hassanak ránk” (Ismeretlen
szerző)  

SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet  
Holland-Magyar Vezetőképző Program  

Tisztelt Kolléga!  

A Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet (KÖVI) 2012 februárban az alábbi pedagógus 
szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzéseket ajánlja:  

• Holland-Magyar intézményvezető és középvezető képzés, pedagógus szakvizsgára fel-

készítő szakirányú továbbképzési szak  

• Mentorpedagógus (pedagógus-szakvizsgára felkészítő) szakirányú továbbképzési szak 

• Közoktatási vezető – 3H specializáció pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak  

• Pedagógus szakvizsga teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakterületen szak-

irányú továbbképzési szak  

• Kistérségi tanügyigazgatás pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési

szak  

A következőkben rövid tájékoztatást nyújtunk Önnek továbbképzéseinkről. Reméljük sikerül ezzel 
érdeklődését felkelteni! Ha a képzés tartalmával, szervezésével kapcsolatban további információra
van szüksége, vagy döntése meghozatalához, a megfelelő továbbképzési program kiválasztásához
segítséget adhatunk, akkor hívja munkatársainkat, akik készséggel állnak rendelkezésére!  

Tisztelettel: Dr. Baráth Tibor  
               Igazgató  



Holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés, pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirá-
nyú továbbképzési szak 

Képzés célja: a képzésben résztvevők felkészítése iskolavezetési, óvodavezetési, egyéb iskolán, óvodán belüli
vezetői feladatok ellátására, valamint a fenntartói, oktatásirányítási munka szakszerű ellátására, továbbá szakmai
pályázatok elkészítésére, intézménymenedzselésre. Képzési időtartam: négy félév (360 óra), összesen két 
év Képzést ajánljuk: a közoktatási rendszer mai, illetve leendő vezetőinek (iskolaigazgatók, óvodavezetők,
helyettesek, munkaközösség - vezetők, pályázni kívánó pedagógusok, óvodapedagógusok, önkormányzatok 
oktatásirányítással és tervezéssel foglalkozó munkatársai). Kiemelten ajánljuk vezetői teamek képzését (in-
tézményenként 2-3 fő) a szervezeten belüli stratégiai és operatív célok, a kikerülhetetlenül zajló közoktatási
innovációk (kompetencia alapú képzés elterjesztése, szakképzés korszerűsítése) sikeres megvalósítása
érdekében.  

Főbb tanulmányi területek:  
Oktatáspolitika és oktatásirányítás I-II.  
Minőség - és innováció menedzsment  

Szervezet Stratégiai menedzsment  
Humán erőforrás  

Az oktatás hatékonysága és értékelése  
Vezetésfejlesztés (Vezetéselmélet és operatív iskolavezetés, szervezeti kommunikáció) Gazdálkodás és 

igazgatás  
Stratégiai menedzsment  

Oktatás és fejlesztés  

Mentorpedagógus (pedagógus-szakvizsgára felkészítő) szakirányú továbbképzési szak  

Képzés célja: Olyan pedagógusok képzése, akik szakszerű, hatékony támogatást tudnak adni pedagógustársaiknak
az osztálytermi/szervezeti változások kezeléséhez, a nevelési-oktatási intézménybe (mint munkaszervezetbe) való 
beilleszkedéshez (pályakezdő vagy másik intézményből jött pedagógus belépése, tartósan (pl. gyes) távollévő
munkatárs visszaintegrálása), segítséget nyújtanak a kiégés megelőzéséhez, a személyes fejlődés támogatásá-
hoz. Képzési időtartam: A képzés időtartama közoktatási vezető szakirányú továbbképzést végzett jelentkezők
esetében két félév (165 óra), összesen egy év, egyébként négy félév, 360 óra. A képzést ajánljuk: A képzést olyan 
szakembereknek ajánljuk, akik az alapdiplomájuk mellé mentorálási ismereteket szándékoznak felhasználni.
Kiemelten ajánljuk a felsőoktatási intézmények gyakorló iskoláiban mentori feladatot ellátó szakvezetők-
nek, pedagógusoknak, a TÁMOP 3.2.2 programba bekapcsolódó referenciaintézmények pedagógusainak, a 
TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő intézmények pedagógusainak, továbbá az intézményekben pedagó-
giai szakmai középvezetői feladatokat ellátóknak (munkaközösség- vezetőknek). 

Főbb tanulmányi területek:  
Andragógiai alapismeretek 
 Felnőttképzés-metodika  

Megfigyelési szempontok és technikák  
Folyamatelemzés és (ön)értékelés  

Mentori tevékenység megfigyelése, elemzése  
Tanácsadási elméletek és technikák  
Moderátori ismeretek és technikák  

Az osztálytermi kutatás elmélete és gyakorlata  
Mentori tevékenység végzése, elemzése önértékelése  



Közoktatási vezető-3H specializáció (hátrányos helyzetű tanulókat befogadó iskolák vezetőinek) Képzés cél-
ja: A halmozottan hátrányos helyzetű (3H) tanulókat nagy számban nevelő oktató intézmények vezetőinek speci-
ális vezetőképzése, a különleges tanulói összetételből következő intézményvezetői feladatok ellátására történő
felkészítés. Képzési időtartam: A képzés időtartama közoktatási vezető szakirányú továbbképzést végzett je-
lentkezők esetében két félév (165 óra), összesen egy év. A képzést ajánljuk: A képzést olyan szakembereknek 
ajánljuk, akik az alapdiplomájuk mellé speciális vezetői (a célban meghatározott területen) ismereteket kívánnak
elsajátítani és vezetői kompetenciáikat akarják fejleszteni. Kiemelten ajánljuk azon közoktatási intézmények 
felső-és középvezetőinek, amelyek nagy hangsúlyt fordítanak a leszakadó, hátrányos helyzetű csoportokkal
való sikeres foglalkozásra, és az intézményükben az átlagnál magasabb a 3H tanulók aránya.  

Főbb tanulmányi területek:  
Az esélynövelő és hátránykompenzáló iskolai gyakorlat hazai és nemzetközi jellemzői Speciális jogi 

ismeretek  
Bevezetés a (ifjúsági) szubkultúrák világába  

Tréning: előítélet, „másság” kezelése  
Tanulástervezés/szervezés intézményi szintű irányítása  

Tanulástervezés, szervezés iskolai gyakorlata  
Konfliktuskezelés elmélete, gyakorlata  

Pedagógus szakvizsga teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakterületen 

Képzés célja: A képzésben résztvevők felkészítése a minőségügyi szakértői feladatokkal összefüggő stratégiai 
tervezési, valamint a helyi és térségi minőségirányítási rendszerek tervezési és kivitelezési munkálatainak szak-
szerű ellátására. Képzési időtartam: A képzés időtartama közoktatási vezető szakirányú továbbképzést végzett
jelentkezők esetében két félév (165 óra), összesen egy év. A képzést ajánljuk: A közoktatási rendszer (óvodától, 
iskolától a kollégiumon át a helyi és térségi oktatásirányításig) mai, illetve leendő minőségügyi feladatokat ellátó
munkatársainak, minőségügyi szakértőknek.  

Főbb tanulmányi területek:  
Minőségfejlesztés a közoktatásban  

Minőségirányítási rendszerek és modellek  
A minőségfejlesztés emberi tényezői  

Minőségtechnikák I.-II.  
Vezetési tanácsadás tréning  

Rendszertervezés és működtetés  

Kistérségi tanügyigazgatás pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzés 

Képzés célja: A kistérségi tanügyigazgatási szakértelem kialakításával, fejlesztésével hozzájárulni a kistérsé-
gekben folyó oktatás minőségének fejlesztéséhez. A képzés felkészít a kistérségi közoktatási feladatok ellátására, 
különös tekintettel a kistérségi igazgatási, gazdálkodási, tervezési feladatok sikeres és hatékony elvégzésé-
re. Képzési időtartam: A képzés időtartama közoktatási vezető szakirányú továbbképzést végzett jelentkezők 
esetében két félév (165 óra), összesen egy év. A képzést ajánljuk: Kistérségi társulások keretei között együtt-
működő településeken a nevelési – oktatási intézmények fenntartóinál a közoktatásért felelős szakalkalmazottak,
társulásban működő közoktatási intézmények vezetői, óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok,
kollégiumi nevelők, szociálpedagógusok számára.  

Főbb tanulmányi területek:  
Kistérségi igazgatás és profiltervezés Ön-

kormányzati gazdálkodás  
Projektmenedzsment, pályázatírás Együtt-
működés, kapcsolatépítés Kistérségi gya-

orlat (projektmunka)k   



Képzéseinkről részletes tájékoztató a http://www.kovivezetokepzes.hu oldalon található!!! 
 
 

Képzési költségeink:  

Felvételi eljárási díj/regisztrációs díj: 8.000,- Ft Tandíj: 
125.000,- Ft / félév  
AKCIÓ! Amennyiben egy intézményből többen jönnek, 2 fő esetén a második fő 5% tandíjked-
vezményt kap, 3 fő esetén a harmadik fő 10% tandíjkedvezményt kap az I. és II. félévben!  

A képzési költség félévente az infláció mértékében változhat!  

Részletfizetési lehetőség!!! 

Pedagógus, óvodapedagógusi diploma, három éves gyakorlat, szakmai önéletrajz Egyéves képzésre: közok-
tatási vezető szakirányú végzettség, mentorpedagógus képzésre pedagógus szakvizsga  

Egyes szakirányok esetében érdeklődjön az Iroda munkatársaitól  

Képzés indításának feltétele: megfelelő létszám (18-30 fő/csoport). A foglalkozások formája, gyakorisága, 
várható időbeosztása: levelező oktatás, félévente 3-5 konzultáció, 2-3 napos intenzív képzés (csütörtök –
péntek – szombat). A foglalkozás módszerei: A képzés az elmélyült ismeretszerzést ötvözi a készségek, ké-
pességek fejlesztésével, a személyes beállítódás orientálásával. Az elméleti ismeretek feldolgozása a fel-
nőttoktatás modern módszereinek alkalmazásával történik, amelyek építenek az egyéni tapasztalatokra, a
résztvevők aktivitására. 

Jelentkezési határidő:  
2012. február 10. 

A részvétel feltételei: 

Amennyiben képzésünk felkeltette érdeklődését bővebb információ kérhető 
 az Iroda munkatársaitól email-en (homakovi@kovi.u-szeged.hu), 

Képzési helyszín: Szeged, megfelelő létszám estén kihelyezett helyszínen is 
indítunk képzést (pl. Kecskeméten is)   

 Jelentkezés módja: a honlapról letölthető jelentkezési lapon!  
(www.kovi-vezetokepzes.hu) 

 

 telefonon (62/544-299), valamint levélben (H-6725 Szeged, Tisza Lajos krt 103.) 
Továbbá: 

Katedra Középiskola  
(Kecskemét, Izsáki út 8. Tel:76/502-350 email: sziren@katedra-iskola.hu ) 
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